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Casals d’estiu, el lleure
educatiu que trenca barreres
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de Montornès Nord

Posada a punt de
les escoles i dels
equipaments

Endavant el Pla
director del castell de
Sant Miquel
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EDITORIAL

Infants i joves, protagonistes de l’estiu
Sembla mentida, però de nou el curs ha passat volant, tornem a ser a l’estiu i
és el moment de les llargues vacances escolars d’infants i joves. Com sempre
l’Ajuntament programa nombroses activitats per atendre’ls. L’oferta és de
molta qualitat i respon, en bona mesura, a les demandes de les famílies. Tant
el casal d’estiu, que es desenvolupa aquest any a l’Escola Can Parera, com el campus esportiu, organitzat a les instal·lacions esportives municipals, estan pleníssims d’infants durant tot el mes. Serveis
com menjador, acollida o transport, també responen a les vostres necessitats. Complementen aquesta
oferta els casals esportius de diverses entitats del municipi.
Aquestes activitats compten amb un equip de persones qualificades i compromeses per desenvolupar una programació engrescadora, lúdica i també educativa. Estimular la convivència, potenciar les
relacions personals i les noves amistats i reforçar valors i actituds positives són aspectes fonamentals
en aquests projectes. Per tot això, les famílies hi confieu i us estem molt agraïts i agraïdes.
Com fem també durant el curs escolar, hem programat suport i acompanyament per a aquelles
famílies que tenen més dificultats i evitar així que cap nen o nena deixi de participar en les activitats
proposades per motius econòmics o socials. És la nostra responsabilitat ajudar a mantenir la cohesió
social i l’equitat en els serveis públics, així com garantir activitats inclusives, on tota la diversitat de
nens i nenes sigui atesa.
També, un any més, es duen a terme les colònies organitzades per l’Esplai Panda. Durant una
setmana infants i joves gaudeixen d’una programació completíssima d’activitats en un entorn de
convivència intensa, amb el suport dels monitors i monitores que hi treballen de manera voluntària.
L’experiència sempre és inoblidable gràcies al seu esforç i a la solidesa del seu projecte d’educació en el
lleure. També els volem donar les gràcies.
En aquestes dates s’ha programat també tot un seguit d’activitats especials adreçades al jovent i
al públic en general i esperem que en gaudeixi tothom. Us animem a consultar les programacions i
aprofitar-les al màxim.
Us desitjo un bon estiu. Ens retrobem al setembre a portes de la Festa Major.

Horari d’ESTIU:
de l’1 de juliol fins al 31 d’agost,
de dilluns a divendres de 8 a 15 h
Avinguda de la Llibertat, 2
Tel. 93 572 11 70

crèdits
EDITA: Ajuntament de Montornès del Vallès.
REDACCIÓ: Departament de Mitjans de Comunicació
FOTOGRAFIA: Departament de Mitjans de
Comunicació
ASSESSORAMENT LINGÜÍSTIC: Oficina de Català de
Montornès CNL Vallès Oriental
MAQUETACIÓ: DBcoop, sccl
PUBLICITAT: Laura Catalán (625 601 107)
IMPRESSIÓ: Zukoy5
D.L.: B-43.007-1991
IMPRÈS EN PAPER ECOLÒGIC
7.000 EXEMPLARS. D ISTRIBUCIÓ GRATUÏTA.

Segueix l’actualitat a:
www.montornes.cat
@ajmontornes
Ajmontornes
Ràdio Montornès (91.2 FM)
radio.montornes.cat
@RadioMontornes
www.vallesvisio.cat

José A. Montero. Alcalde

farmàcies de guàrdia
DL

DM

DC

juliol-agost 2018

DJ

DV

DS

DG

DL

DM

1

DC

DJ

DV

DS

DG

1

2

3

4

5

PARDOS

SEMPERE
(Montornes Nord)

SEMPERE
(Montornes Nord)

FONTCUBERTA

FONTCUBERTA

FONTCUBERTA

2

3

4

5

6

7

8

BALCELLS
(Abans Yañez)

FORN
(La Bòbila)

MORENO

SEMPERE
(Montornes Nord)

FONTCUBERTA

PARDOS

MORENO

9
FORN
(La Bòbila)

10

11

MORENO

SEMPERE
(Montornes Nord)

12
FONTCUBERTA

13

14

15

PARDOS

BALCELLS
(Abans Yañez)

BALCELLS
(Abans Yañez)

6

7

8

9

10

11

12

PARDOS

FONTCUBERTA

PARDOS

FONTCUBERTA

FONTCUBERTA

PARDOS

PARDOS

13

14

15

16

17

18

19

BALCELLS
(Abans Yañez)

FORN
(La Bòbila)

BALCELLS
(Abans Yañez)

FORN
(La Bòbila)

BALCELLS
(Abans Yañez)

FORN
(La Bòbila)

FORN
(La Bòbila)

16

17

18

19

20

21

22

MORENO

SEMPERE
(Montornes Nord)

FONTCUBERTA

MORENO

BALCELLS
(Abans Yañez)

FORN
(La Bòbila)

FORN
(La Bòbila)

20

21

22

23

24

25

26

23

24

25

26

27

28

29

BALCELLS
(Abans Yañez)

MORENO

FORN
(La Bòbila)

MORENO

FORN
(La Bòbila)

BALCELLS
(Abans Yañez)

BALCELLS
(Abans Yañez)

MORENO

SEMPERE
(Montornes Nord)

PARDOS

BALCELLS
(Abans Yañez)

FORN
(La Bòbila)

SEMPERE
(Montornes Nord)

SEMPERE
(Montornes Nord)

27

28

29

30

31

30

31

MORENO

SEMPERE
(Montornes Nord)

MORENO

SEMPERE
(Montornes Nord)

MORENO

MORENO

FONTCUBERTA

• Farmàcia Balcells
(Abans Yañez)
C. Riu Mogent, 7
Telèfon 93 568 09 47

• Farmàcia Fontcuberta
Av. de l’Onze de Setembre, 7
Telèfon 93 568 17 48

• Farmàcia Forn (La Bòbila)
C. Major, 55
Telèfon 93 568 83 30

• Farmàcia Moreno
Av. de l’Onze de Setembre, 38
Telèfon 93 544 41 80

• Farmàcia Sempere
(Montornès Nord)
C. de Federico García Lorca, 4
Telèfon 93 568 08 99

• Farmàcia Pardos
C. de Palau d’Ametlla,17
Telèfon 93 572 08 14
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La Generalitat amplia el termini del Projecte
d’Intervenció Integral de Montornès Nord

UNA DE LES SESSIONS DE FORMACIÓ DEL DIL BARRI OLÍMPIA

OBRES DEL PROJECTE DE REURBANITZACIÓ DEL CARRER DE LA LLIBERTAT

A punt d’exhaurir-se el termini fixat
per la Generalitat com a final del
Projecte d’Intervenció Integral de
Montornès Nord, l’ens català ha comunicat a l’Ajuntament la decisió de
prorrogar els ajuts fins al desembre
de 2019.
La Comissió de Gestió del Fons de foment del
programa de barris i àrees urbanes de la Generalitat ha informat l’Ajuntament de l’ampliació
del termini fins al 31 de desembre de 2019 per
completar les actuacions del Projecte d’Intervenció Integral (PII) de Montornès Nord.
La pròrroga facilitarà la continuïtat de les
actuacions socials i de convivència que pro-

mou l’Oficina del barri, i farà que la Generalitat assumeixi el percentatge que li correspon
per les obres de reurbanització del carrer de
la Llibertat i de la plaça de la Pèrgola. L’ampliació del termini també permetrà, entre altres
coses, una nova convocatòria d’ajuts per a la
rehabilitació dels edificis.
En aquests moments, el PII s’ha executat en
un 58,10 %. De les 34 actuacions que conformen el projecte, la meitat s’ha dut a terme en
la seva totalitat.
Destaquen la reurbanització de la plaça del
Poble, la creació de l’Espai Cultural Montbarri,
i actuacions per millorar l’accessibilitat.
La passera sobre el riu Mogent i la pavimentació del camí fluvial són dues grans in-

VISTA DE LA PASSAREA DES DEL CAMÍ FLUVIAL DEL RIU MOGENT

tervencions més del PII relacionades amb la
connectivitat del barri de Montornès Nord
amb equipaments i serveis.
L’apartat social ha estat el més important
els darrers anys. S’ha creat el Servei de Mediació Ciutadana (SMC) i el d’Informació i
Atenció a les Dones (SIAD), i s’han engegat
programes de dinamització sociocultural i
diversos dispositius d’inserció laboral que
han comptat amb suport financer addicional per a la formació i per a l’ocupació de
personal tècnic. |
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A l’estiu, recomanem...
A l’espai públic:
- Respecteu els usos que tenen els espais (joc,
descans, passeig, etc.).
- Recolliu la brossa després d’usar espais compartits i de nit modereu el to de veu.
- Definiu els límits i respecteu els espais dels
adolescents.
A casa:
- Procureu moderar els sorolls, especialment
el volum dels aparells electrònics.
- Controleu els lladrucs dels gossos i vigileu
amb el rec de les plantes.
Amb la família:
- Si teniu persones grans a càrrec vostre, assegureu-vos que estiguin ateses si marxeu
de vacances.
- En cas de divorci, reviseu el calendari de vacances amb els fills, la documentació que
es necessitarà i acordeu la revisió de les tasques escolars.
En cas de conflicte:
- Busqueu un moment de calma per tractar
la situació.
- Expliqueu què us molesta. Proposeu alternatives i agraïu la col·laboració de l’altre.
- No feu acusacions ni jutgeu els altres, escolteu-vos i i busqueu alternatives per resoldre el conflicte. |

PARTICIPANTS DEL CASAL DE MONTORNÈS CENTRE

PARTICIPANTS DEL CASAL DE MONTORNÈS NORD

Els Casals de la Gent Gran celebren la cloenda dels tallers de memòria. Els tallers han
comptat aquest curs amb un total de 62 participants. Com a novetat, han rememorat els
anys 60, 70 i 80 mitjançant cançons d’aquella època. |
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Posada a punt de les escoles i dels
equipaments municipals
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BREUS
Inscripcions a La Peixera i
Pintor Mir

ACTIVITATS INFANTILS AL CI PINTOR MIR

ARRANJAMENTS AL PATI INFANTIL DE L’ESCOLA MARINADA

L’Ajuntament ha iniciat un programa de millora als centres escolars i als
equipaments municipals. A més del manteniment ordinari, s’hi fan actuacions d’arranjament específiques.
- Escola Can Parera: Pintura d’aules i passadís;
adequació de la sala de calderes, i millores dels
banys (P3 i P4) i de la il·luminació, a l’aulari d’infantil. Adequació de la sala de calderes i millora
del fossar de l’ascensor, a l’edifici principal.
- Escola Sant Sadurní: Treballs de pintura
al pati i la façana interior, i millora de la illuminació a l’aulari infantil.
- Escola Marinada: Adequació de talussos i millora del paviment de terra al pati infantil. Pintura d’aules i passadís; millora dels banys (P3,
P4 i P5) i de la il·luminació; pintura en aules
i substitució de la coberta, a l’aulari d’infantil.
- Escola Municipal de Música: Pintura interior,

i reparació i millora del paviment al centre.
- Biblioteca: Nova aula d’estudi, i millora de la
distribució i del mobiliari de la zona infantil.
- Masia Can Masferrer: Millora de la seguretat
del conjunt de l’edifici.
- CEM Les Vernedes: Millores en el vas de
compensació de les piscines cobertes;
substitució dels baixants del canal de recollida d’aigües de la platja de les piscines
cobertes; instal·lació d’una porta de separació entre les dutxes i la piscina; instal·lació
d’arrambadors a la sala de fitness, i nova
ubicació de la infermeria i de la zona d’esbarjo del personal tècnic. |

Al setembre s’obriran les inscripcions per a la
temporada 2018-19 als equipaments infantils.
La Peixera disposa de 80 places per a infants
de 3 a 12 anys. Les inscripcions es podran fer
del 10 al 13 de setembre, de 17 a 20 h al mateix equipament. El nou centre Pintor Mir, per
la seva banda, ofereix 60 places. Les inscripcions seran del 19 al 21 de setembre de 17 a 20
h al mateix centre. Pintor Mir també oferirà “El
Petit Mir” per a infants de 0 a 3 anys. En aquest
cas, les inscripcions es faran de 9 a 16 h, a la
Llar d’Infants Pública El Lledoner. |

EN MIG MINUT...
L’Escola Municipal de Música, Dansa i
Aula de Teatre en el fòrum “Educació
musical al XXI” de l’ESMUC. El centre hi
va explicar el 6 de juliol el seu projecte de
teatre social i d’educació teatral a les escoles de primària.
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Reforç escolar, també a
l’estiu

AULA DE REFORÇ ESCOLAR A L’ESTIU PER A ALUMNES DE SECUNDÀRIA

Una trentena d’alumnes de secundària assisteixen durant aquest mes de juliol a l’aula
de reforç escolar promoguda en el marc del
Pla Educatiu d’Entorn. Els alumnes es distribueixen per nivells i compten amb el suport
d’una educadora de l’Associació REIR. L’acció, que es desenvolupa al Casal de Cultura,
compta amb el finançament del programa
Proeducar del Ministeri d’Educació i Formació Professional.
D’altra banda, el departament municipal
de Serveis Socials de l’Ajuntament desenvolupa el projecte Deures d’estiu per a alumnes
de 3r a 6è de primària. En aquest cas, es dona continuïtat al programa de reforç que es
desenvolupa durant el curs a l’aula d’estudi
Marinada. Enguany hi participen 45 infants,
distribuïts en grups reduïts que reben una
hora i mitja de suport setmanal.
Les sessions es duen a terme a l’AFA Marinada, a l’Escola Can Parera i a la Biblioteca en
horaris de matí i tarda. |

GRUP DEL MÒDUL D’AUXILIAR D’HOTELERIA, CUINA I SERVEIS DE RESTAURACIÓ

GRUP DEL MÒDUL D’AUXILIAR DE FABRICACIÓ MECÀNICA I D’AJUST I SOLDADURA

Una altra promoció del PTT, a punt per accedir al mercat laboral o retornar als estudis. Un total de 27 joves van rebre al juny l’acreditació per haver superat la formació del
curs 2017-18 del Pla de Transició al Treball (PTT) en les branques d’auxiliar d’hoteleria, cuina
i restauració i de fabricació mecànica. |
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Montornès defineix la seva
cooperació al desenvolupament

SESSIÓ DE TREBALL AMB EL PERSONAL TÈCNIC DE L’AJUNTAMENT.

L’Ajuntament s’ha dotat d’un Pla
director de cooperació al desenvolupament amb l’objectiu de definir i
concretar les polítiques municipals de
cooperació i solidaritat per al període
2018 - 2022.
El Ple Municipal va aprovar per unanimitat en
la sessió del 5 de juliol el Pla director de cooperació al desenvolupament. El document
recull les polítiques municipals en l’àmbit de
la cooperació per al període 2018 - 2022.
La finalitat és promoure entre el veïnat els
valors de la solidaritat, la responsabilitat en un
món global, la igualtat i el respecte a la diferència com a formes de reduir les desigualtats

i impulsar la transformació social. Tot plegat
en el marc d’incidència dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de les Nacions Unides
El pla concreta tres objectius estratègics: la
cooperació al desenvolupament, l’educació
per al desenvolupament, i l’ajut humanitari i
emergències.
El procés d’elaboració del pla, realitzat amb
el suport de la Diputació, es va iniciar l’any
2017 amb una diagnosi del treball fet en cooperació i solidaritat i va seguir amb un procés
de participació en què van intervenir representants polítics, personal tècnic, grups de joves i infants, i persones vinculades al Consell
Municipal de Solidaritat i Cooperació. |

7

LA COLUMNA DE L’ENTITAT

Associació Gasvar per
al benestar dels gats del
carrer

L’Associació Gasvar es va crear el 2016
amb l’objectiu de tenir cura de les colònies de gats establertes a Montornès
del Vallès.
La nostra tasca és la gestió responsable
de la vida dels gats que s’estan al carrer,
fomentant el manteniment de les colònies controlades i procurant la seva esterilització, vetllant per la seva salut a fi
de reduir els problemes de convivència
entre el veïnat i els animals.
Per aconseguir-ho, fomentem la col·laboració de les persones en el benestar
dels gats del carrer, i en general dels gats
abandonats. Gestionem les adopcions
dels animals amb un contracte d’adopció
i amb el compliment de les normatives
legals i veterinàries vigents, procurant
sempre que la casa d’adopció de l’animal
sigui la més adequada i en garanteixi una
tinença responsable. També informem la
població sobre la responsabilitat envers
els animals de companyia i la necessitat
de la seva identificació i esterilització.
Actualment al municipi hi ha 11 colònies
de gats de les quals en tenim cura. Ens
ocupem del seu control i alimentació.

El Bisbe de Terrassa a Montornès. L’alcalde, José A. Montero, va rebre fa uns dies la visita
protocolària del Bisbe de Terrassa, Josep Àngel Saiz Meneses, i del rector de les esglésies de
Sant Sadurní i de Mare de Déu del Carme, Oriol Gil. |

Necessitem voluntaris per a l’alimentació, l’esterilització i cases d’acollida i
adopció. |
Fes-te voluntari!
asoc.gasvar@gmail.com

| El tema |
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Els casals d’estiu continuen trencant barreres
Els casals d’estiu i esportiu han aplegat prop de 700 participants que s’han sumat als 74 inscrits a les propostes
del Club Bàsquet Vila de Montornès (45), de l’AE Futbol

Sala Montornès (22) i del Club Triatló Montornès (7).
Aquest any s’hi han dedicat més recursos per acollir 60
infants i joves amb discapacitat funcional.

Seguint la línia de treball de l’any passat, els
casals d’estiu i esportiu han tornat a remarcar
el seu caràcter inclusiu i la qualitat dels serveis.
L’esforç dels professionals de les Unitats de
Suport d’Educació Especial (USEE) de l’Escola
Mogent, de l’Institut Marta Mata i de l’Escola
d’Educació Especial Can Vila, amb el suport de
Serveis Socials, ha fet possible que 60 infants
i joves amb discapacitat funcional poguessin
accedir a les activitats.
La Fundació Probitas, col·laboradora habitual dels projectes de Serveis Socials, ha assumit
la contractació de 5 monitors per reforçar els
casals inclusius.
L’equip, format per més de 90 monitors, ha
comptat amb vetlladors i amb joves en pràctiques.

Juliol 2018

Ajuts per fer arribar les activitats al màxim
d’infants i joves
Com cada estiu, l’Ajuntament ha tramitat ajuts
per a les famílies que no poden assumir el cost
de les activitats. En total, s’han concedit 150
ajuts (75 per al Casal d’Estiu, 41 per al Casal Esportiu, 4 per al de bàsquet, 1 per al de pàdel, 2
per al de futbol Sala i 13 per a les colònies).
També la Fundació Probitas han mantingut
els ajuts de menjador que han permès becar 54
infants dels casals i 6 més que participen en el
Casalet de la Llar d’Infants Pública El Lledoner.
Novetats i colònies
En el Casal d’estiu cal destacar el programa específic per a joves de 1r i 2n d’ESO, i en l’esportiu,
la incorporació d’un dedicat al pàdel.
Per primera vegada i impulsat pel departament municipal de Polítiques d’Igualtat, s’ha
impartit entre els monitors i les monitores formació en matèria de prevenció d’actituds LGTBIfòbiques i masclistes.
A més dels casals, hi ha les colònies que, un
any més, compten amb la col·laboració de l’Esplai Panda. Enguany el destí és la casa La Ridolaina, a Bellver de Cerdanya. |

CASAL D’ESTIU

CASAL DEL CLUB TRIATLÓ MONTORNÈS

CASAL ESPORTIU DE PÀDEL

CASAL DE L’AE FUTBOL SALA MONTORNÈS

CASAL ESPORTIU DEL CEM LES VERNEDES

CASAL DEL CLUB BASQUET VILA DE MONTORNÈS
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EL PERSONAL TÈCNIC DELS CASALS EXPLICA…

Quina és la teva funció en el desenvolupament dels casals?
MÍRIAM BORREGO
COORDINADORA DEL
COL·LECTIU DE VETLLADORS
La meva funció és
coordinar els vetlladors
perquè cadascun dels
infants amb necessitats
educatives especials tingui un que li faciliti la
inclusió. La nostra missió es tenir cura de que les
activitats tinguin una versió adaptada. Aquest és
el primer any que hi ha una coordinació específica en aquesta matèria.

JÚLIA PINTU
MONITORA DEL CASAL DE
PÀDEL

Tinc un grup de 7 nanos
que es porten genial. Fem
preparació física perquè
es moguin, perquè treballin l’estat de forma. I de
manera gradual, introduint l’aprenentatge dels
tocs del pàdel que després posen a la pràctica. De
mica en mica, es comença a veure l’evolució dels
infants. Estic encantada.

GERARD VILLANUEVA
TÈCNIC DEL PROGRAMA
OBRINT PORTES
FORMADOR
Per fer més completa
la tasca educativa, es
va considerar necessari
realitzar una formació sobre la perspectiva de
gènere en el lleure que donés eines als educadors
i educadores. La intenció va ser analitzar les desigualtats de gènere en la societat i oferir recursos
per desenvolupar bones pràctiques.

ARIADNA GONZÁLEZ
MONITORA DEL CASAL
ESPORTIU

Nosotros programamos
actividades, en este caso
de diversas disciplinas
deportivas. Enseñamos habilidades y técnicas y
transmitimos valores a través del deporte. Diseñamos sesiones y preparamos actividades adaptadas
con guía.

ERIN HABA
MONITOR DEL GRUP DE JOVES
DEL CASAL D’ESTIU
Hemos decidido crear un
espacio para jóvenes de
1º y 2º de la ESO con el
objetivo que salgan de
casa y ocupen su tiempo con actividades diseñadas para su edad, no tiene nada que ver con la
programación de los pequeños. Son propuestas
relacionadas con los juegos, el mundo audiovisual y las redes sociales.

DANIEL ESPINO
MONITOR EN PRÀCTIQUES EN
EL CASAL D’ESTIU

La meva funció és fer
tot el possible perquè els
infants gaudeixin cada
dia de les activitats del casal, i jo també. A mi
sempre m’ha agradat. De nen sempre he anat al
Casal d’estiu o a l’esportiu. Ara que ja sóc gran,
i per seguir el tema, vaig decidir fer un curs de
monitor i aquí estic, fent les pràctiques.
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Les vernedes, el bosc de ribera del riu Mogent
Nicolau Guanyabens
Arxiver Municipal

Al llarg del recorregut del riu Mogent pel
terme de Montornès, a banda i banda
de la llera, s’hi trobaven masses arbòries
plenes de verns, pollancres, oms o àlbers.
Eren arbres de ribera, de fulla caduca, que
creixen ben verticals, pròxims a l’aigua
que necessitaven. A primavera i estiu formaven una mena de sanefes verdes que
seguien les corbes del curs fluvial. Aquests

conjunts vegetals, tot i està formats per diferents espècies, se’ls coneixia amb el nom
genèric dels boscos de verns: les vernedes.

término de Montornés, sita en el lugar llamado la Verneda que linda a oriente con
tierras el manso Gaussachs...”.

En multitud de documents antics i moderns
com registres contributius o escriptures de
compra venda de terrenys, hi figura la paraula “Verneda” per definir l’ús com a bosc d’una
peça de terra propera al riu. Per exemple, a
l’Arxiu de Sant Pere de les Puel·les hi ha un document de 1495 (de fa més de 500 anys!) que
dona notícia de “una pieza de tierra sita en el

Avui resta dempeus una petita part de
la verneda del pla de can Vilaró, però
està formada majoritàriament per plàtans d’ombra, un arbre subespontani en
boscos de ribera, de ràpid creixement i
bondadós aprofitament de fusta. A l’altre extrem del municipi, el bosc de Santa
Caterina voreja el darrer tram del riu Mogent. És espès, de poca amplada, ben estructurat, amb sotabosc i arbres de gran
varietat i molta alçada.

VISTA AÈRIA DE MONTORNÈS, EL 25 DE JULIOL DE 1962. EN PRIMER TERME, LA HENKEL EN CONSTRUCCIÓ. MÉS ENLLÀ DE LES FÀBRIQUES DE
SANAHUJA I CYDSA VITAMOL, S’OBSERVEN LES FILERES DE LES VERNEDES PARAELES AL CURS DEL RIU MOGENT. FOTO: INSTITUT CARTOGRÀFIC DE
CATALUNYA. SACE NÚM. 1.526.

On avui hi ha el Zona Esportiva Municipal, hi havia la verneda que tocava el
pla d’en Torrents, un ric espai agrícola
que a partir de 1958 es va convertir en
el gran Polígon Industrial Riera Marsà. La
part nord d’aquesta verneda va desaparèixer en obrir-se el Gran Vial i les seves
fàbriques. La part que tocava el riu es
va mantenir fins que l’any 1971 l’Ajuntament va adquirir els terrenys per ubicarhi, progressivament, les instal·lacions i
els equipaments de l’actual zona esportiva. Al segle XXI, el complex esportiu ha
rescatat el topònim Les Vernedes. |
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Montornès i Vallromanes, junts per
recuperar el castell de Sant Miquel
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La Festa Major,
més familiar i més
conscienciada

L’EMOCIÓ DE LA DANSA DE LA BATALLA A LA PLAÇA DE JOAN MIRÓ

PRESENTACIÓ DEL PLA DIRECTOR DEL CASTELL DE SANT MIQUEL

Aquest mes s’ha presentat a l’Ajuntament de
Montornès el Pla director del castell de Sant
Miquel, amb la presència dels alcaldes de
Montornès i de Vallromanes, José A. Montero i David Ricart, respectivament, i del diputat delegat d’Urbanisme de la Diputació de
Barcelona, Josep Ramon Mut. També han intervingut els autors del projecte: l’arquitecte
Jaume Serra i l’arqueòleg Ferran Díaz.
El pla director analitza els antecedents històrics, descriu la situació actual i proposa les
mesures a prendre per aturar el procés de degradació de les estructures, facilitar la visita i
ampliar la informació del conjunt.
Deu fases de recuperació, començant
per la torre de l’homenatge
El projecte proposa una planificació en deu

fases, valorades en 520.800 €, per aturar el
procés de degradació del conjunt arquitectònic, recuperar-lo i fer-lo visitable. La primera està dedicada a la torre de l’homenatge. Posteriorment, es recuperarà la capella
de Sant Miquel, els sectors nord, el fossat, la
part de llevant i la del sud.
Les actuacions també inclouen l’habilitació
dels accessos i d’un espai d’aparcament per
la banda de Vallromanes. Les darreres etapes es dedicaran a l’antic domicili i al pati
d’armes del castell. El projecte culminarà
amb l’adequació de l’espai per a la visita
pública.
La Diputació ha sufragat els 20.000 € de la
redacció del projecte i ha fet una aportació de
45.000 euros per posar en marxa la primera
fase del pla. |

Convocada la IX Beca Montornès
de Recerca Històrica
L’Ajuntament de Montornès ha obert la convocatòria de la novena edició de la Beca Montornès de Recerca Històrica. La beca, creada
l’any 2002, té una periodicitat biennal i està
dotada amb 6.000 € i la possible publicació
del treball resultant.
Els projectes es poden presentar fins al proper 5 d’octubre. Les bases estan disponibles a
www.montornes.cat. |

POSATL. LUCIEN ROISIN. DÈCADA DE 1910

La festa grossa de Montornès, que se celebrarà
del 14 al 17 de setembre, arriba marcada per
dues efemèrides: els 30 anys de la Cremada de
l’Ajuntament a càrrec de la Colla de Diables i el
50è aniversari de la Biblioteca, que ha propiciat que les pregoneres siguin les contacontes
Mercè Rubí i Mon Mas.
Dins de la programació, s’incrementen les
activitats per al públic familiar. A més de la
Moguda Panda del dia 15, el programa incorpora un concert a càrrec de Heavy per Xics, el
diumenge 16, i El laberint, una instal·lació on
perdre’s amb la canalla el dilluns 17.
L’humor reivindicatiu també tindrà veu pròpia amb l’actuació de tres reconegudes monologuistes: Patricia Galván, Eva Cabezas i Sil de
Castro, la nit del 16 a la plaça de Pau Picasso.
Els concerts vindran de la mà d’El Niño de
la Hipoteca i DJ, Tapeo Sound System, La Loca
Histeria, Raggatunning i Los Mil hombres. La
música local estarà representada per Proyecto
Píharo i Etapa Reina.
Més que mai, durant la festa s’insistirà en el
missatge No és No, per evitar les actituds sexistes i s’intensificarà la campanya Hidrata’t per un
consum responsable de l’alcohol. |

BREUS
Les inscripcions als tallers
del Casal de Cultura, en línia
El Casal de Cultura estrenarà un nou sistema
per a les inscripcions als cursos i tallers del
centre. Del 20 d’agost al 7 de setembre estarà operatiu un formulari al web municipal a
través del qual es podran fer les inscripcions
provisionals. Les persones que necessitin assistència es poden adreçar al Casal de Cultura
del 20 al 31 d’agost de 9 a 15 h i del 3 al 7 de
setembre, de 15 a 21 h. |
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EN 2 MINUTS...
Club Atletisme Montornès. Sergi Matas, 2n d’Espanya Màster +40 en 110 m
tanques.
Curses de muntanya. Eli Gordón, 3a a la
Marató del Mont Blanc.
Lliga Catalana Interprovincial de Motocròs. Yago Domínguez, 2n juvenil en
85cc en la tercera prova de la competició.
BTT. Laia Rodríguez, 3a a la Kids Cup
Girona i lidera la classificació provisional
de la Copa de Catalunya Infantil.
Club d’Escacs Montornès. Àlex Villa, 5è
d’Espanya sots 8.
Club Karate Montornès:
• 12 ors, 8 plates i 13 bronzes en el 18è
Open Escaldes-Engordany (Andorra).
• Xavier Talavera, 7è kata a la World Cup
sots 21.

EL SALT SOLIDARI DE LA CAMPANYA “MULLA’T PER L’ESCLEROSI MÚLTIPLE”

La campanya “Mulla’t per l’esclerosi múltiple” se supera cada any. Un total de 263 persones van participar en el salt solidari que es va fer el dia 8 a les 12 del migdia a les piscines
del CEM Les Vernedes. Durant el matí es van nedar 31.575 metres. La jornada també va
incloure una sessió d’aiguagim i una exhibició de natació sincronitzada. |

BREUS
El 3x3 Tir Lliure Tour
arriba a Montornès
El CB Vila de Montornès organitza per primera vegada al municipi el torneig 3x3 Tir Lliure
Tour, que aplegarà equips de totes les categories. Serà la desena i última prova del circuit i tindrà lloc el 9 de setembre, a les portes de la Festa Major. Precisament per això,
s’ha creat una samarreta personalitzada amb
la figura dels gegants de Montornès com a
protagonista. |

GRUP DE COMPETICIÓ DE L’STUDIO DANZA MAESTRE (FOTO: STUDIO DANZA MAESTRE)

Les coreografies de l’Studio Danza Maestre, entre les millors del món. L’escola montornesenca ha incorporat aquest curs un grup de competició que ha acabat la temporada
amb una medalla d’or i dues de plata en la final de la Dance World Cup. |
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La política social i la política educativa continua
trobant-se al centre de l’acció de govern. A més, hem ampliat les polítiques
d’igualtat amb més recursos i serveis per a l’atenció a la dona.
L’atur segueix sent el principal problema de la població, per això continuem
apostant per la formació i ampliant els projectes dels plans d’ocupació. La iniciativa d’establir vincles directes amb el teixit industrial ha estat un impuls del
Consell d’Empresa. Una altra aposta ha estat l’activació de l’economia social
i solidària per fomentar l’emprenedoria, el cooperativisme i les iniciatives que
aportin un benefici social i d’atenció a les persones.
La construcció de l’Escola Palau d’Ametlla és el principal compromís del
mandat. Altres projectes acabats són Can Saurina o el Centre Infantil Pintor
Mir i, malgrat la situació amb què ens vam trobar amb el Teatre Municipal,
l’obra en aquest moment es troba represa i es millorarà el resultat final. La licitació del nou centre juvenil està en marxa i serà una realitat el 2019. Continuem treballant per finalitzar els projectes d’obra del Centre de Dia-Residència i
el nou Casal d’Avis i la millora del carrer de la Llibertat a Montornès Nord és un
dels grans compromisos de la Llei de Barris. Altres barris també han avançat
i millorat el projecte d’urbanització com el Telègraf-Casa Blanca o Can Xec,
que previsiblement començarà les obres a final d’any.
Aprofiteu aquests dies per gaudir de la família i els amics, descansar i carregar piles. Afrontem un nou curs intens amb la il·lusió de continuar treballant
per Montornès. Bon estiu!

grupmunicipal.cs@montornes.cat

Colonizar las instituciones
De todos es conocido uno de los lemas más laureados por
líderes del movimiento 15-M. Supongo que recordarán
aquel famoso:” Que no nos representan”. Transcurridos ya varios meses
desde entonces, disponemos hoy de hechos que nos permiten verificar las
intenciones que muchos intuíamos en los voceros populistas. Su principal
objetivo era alcanzar el poder a expensas de la desesperanza de una gran
mayoría social castigada por la infame gestión de PP y PSOE. Una vez
alcanzado ese primer paso, la estrategia es clara: colonizar las instituciones, convertir los servicios públicos en una empresa pagada por todos y en
la que ellos disponen a su antojo nombrando cargos y puestos que nadie
sabe para qué sirven excepto para ser utilizados por los mandatos de los
gobiernos de turno. Y así ocurre, tanto a nivel nacional como municipal.
El principal fin de nuestros gobernantes no es otro que “ocupar la silla”,
disfrazar la realidad y crear una ficción informativa que les permita seguir
distrayendo a los vecinos de sus necesidades como personas y como
ciudadanos. Para ello cuentan con esa poderosa herramienta que se llama
“colonizar las instituciones”, haciendo que nada pueda acontecer que no
esté bajo su tutela o bajo la influencia de su subvención o adjudicación.
Los vecinos de Montornès conocen de primera mano estas políticas. No
habrá pisos en alquiler pero “okupas” y “especuladores” siguen campando
a sus anchas. Nuestro alcalde, mientras tanto, busca su perfil, el que más le
favorezca.

La pineda del carrer de Vallromanes
La gestió dels parcs i jardins del nostre poble la
fa un bon equip de jardineria de la Brigada Municipal que amb la seva
feina professional manté un bon nivell de qualitat als nostres espais
verds. Però això s’espatlla quan un regidor intervé com si fos un tècnic
qualificat, que no ho és, i decideix gestionar la tala de la pineda del
carrer de Vallromanes amb criteris d’explotació forestal.
Els veïns i veïnes van poder aturar la tala al matí, ja que els arbres no
estaven marcats i havien observat que es tallaven arbres sans, però a la
tarda, fora d’hores de feina del tècnic municipal, el regidor va autoritzar
continuar els treballs.
Posteriorment apareixen al web de l’Ajuntament dos informes d’una
empresa especialista en plagues. En el primer s’adverteix del problema
sense especificar quins arbres s’han de talar per riscos de caigudes i
evitar el contagi. En el segon, es donen més detalls sobre la malaltia,
però com que ja s’havia fet la tala, no explica si era necessari tallar els
125 arbres. Després de mirar els arbres apilats, vam calcular que 75 dels
125 arbres tallats no presentaven cap mena de perforacions d’atacs
d’insectes i per tant estaven en bon estat sanitari.
El valor d’aquests arbres segons les normes Granada pot superar els
150.000 €, una pèrdua patrimonial pel poble que tant de bo hagués
comptat amb acord municipal i amb informes previs dels tècnics.
L’actuació ha estat tan desafortunada i tantes les queixes del veïnat
que des de l’Ajuntament se’ls ha adreçat un escrit intentant justificar el
despropòsit.

grupmunicipal.psc@montornes.cat

http://icveuiamontornes.wordpress.com/

Balanç a un any de les eleccions
municipals
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L’Estratègia per fer efectiva la
República
El passat 30 de juny i 1 de juliol el nostre partit va aprovar a L’Hospitalet
de Llobregat la ponència política «Ara, la República», que defineix el nostre pla a mitjà i llarg termini. En aquest text considerem que el moment
fundacional de la República Catalana és l’1 d’octubre, on es va legitimar
de manera col·lectiva, transversal i popular davant d’un Estat fallit que,
davant les urnes, només tenia com a resposta la violència policial i la
repressió judicial.
Ara toca ser més i més forts per fer efectiva la República. Per això, no
renunciem a interpel·lar a cap persona ni renunciem a cap via democràtica i pacífica. No recuperem la unilateralitat, perquè mai l’hem deixat
de banda, com a una opció vàlida per assolir la independència.
Aplicarem polítiques basades en els valors republicans des de totes
les institucions per ampliar les majories republicanes i fer de l’independentisme un moviment plural, fort, divers i inclusiu. Promourem un
escenari de diàleg i negociacions amb mediació internacional gràcies a
la mobilització, la persistència i la desobediència civil.
I, òbviament, tenim el convenciment que la República Catalana ha
de ser plenament feminista. El feminisme és una lluita indissoluble en
el centre de la política republicana. S’ha de garantir que les persones no
estiguin sotmeses al patriarcat que ens encotilla a totes i tots, establint el
feminisme com un dels principis bàsics de la nova societat i garantir una
igualtat efectiva entre dones i homes a tots els nivells.

grupmunicipal.erc-am@montornes.cat
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Apoyo para parados
Montornés, en los últimos 7 años, ha estado en la estadística del paro como nº 2 de la comarca del Vallés Oriental,
teniendo un polígono industrial con empresas de muy alto nivel de
facturación. El problema es que solo han valido para pagar impuestos al
Ayuntamiento, pero no para los parados que tenemos en el municipio.
No dar oportunidades a las personas que están en edades complicadas
ha sido una dejadez del Gobierno Local, ya que los perfiles que se necesitan
para emplearlos en las empresas del entorno no se tienen. Se sabe desde
hace ya algunos años, en concreto desde el Grupo Popular lo llevamos diciendo más de 5 años, ya que cuando visitamos a las empresas, nos dicen
lo que se necesita para los puestos vacantes que tienen. Por desgracia, no
hemos conseguido que se establezca como preferencia la formación para
quienes necesitan encontrar empleo. Nuestra mayor preocupación está
siendo que podamos dar apoyo a tantas personas que no tienen ahora
mismo trabajo por falta de formación específica, y lo más problemático es
que en las empresas del entorno no dejan de contratar, pero no personas
de Montornés y eso es un grave error de las políticas que se están llevando
a cabo en nuestro municipio.
Queremos dar voz a los parados del pueblo, que por su edad (entre 45
y 55 años), tienen mayores problemas para volver a encontrar ese tan
deseado empleo y a nuestros jóvenes que por no tener la formación que se
necesita, no encuentran trabajo.
Debemos planificarlo mucho mejor, no como ahora.
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Suport incansable a la Associació
Catalana pels Drets Civils
El passat divendres 29 de juny Montornès del Vallès va
tornar a mostar el seu suport incansable a les preses i exiliats polítics
al sopar groc organitzat per l’Assemblea de Montornès i l’Associació
Catalana pels Drets Civils.
El sopar va comptar amb la presència de més d’un centenar de
persones arribades des de Montmeló, Vilanova, Vallromanes i el nostre
municipi. Vam tenir el gran honor de comptar amb la presència de la
Blanca Bragulat, la dona del MH Conseller Jordi Turull de Parets del Vallès, injustament empresonat com la resta de preses i presos polítics. Ens
va adreçar unes paraules des de la cel·la “si vosaltres hi sou i persevereu,
nosaltres hi serem, i si hi som tots ens en sortirem”. Tot i la injustícia, es
troben forts i encoratjats, tenen un poble al darrere que sempre estarà
profundament agraït per la seva feina i que no pararà fins que estiguin
lliures a casa. La llibertat del nostre país és també la seva llibertat.
A Catalunya estem vivint una regressió quant a drets civils i polítics,
l’estat espanyol no accepta el resultat electoral, i així malmet els nostres
drets fonamentals i polítics. Seguirem treballant per la llibertat del
nostre país i de la seva gent, el progrés social i econòmic.
Preses i presos polítics, exiliats i exiliades sempre us tenim en el nostre
pensament. La vostra llibertat és la nostra prioritat, gràcies pel que heu
fet pel nostre país.

grupmunicipal.ciu@montornes.cat
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