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KOSMOS: els pressupostos 
participatius joves de Montornès 

El projecte KOSMOS permetrà al jovent de Montornès escollir a què es 
destinarà el pressupost de 20.000 euros per a activitats juvenils de 2019. Hi 
poden participar joves d’entre 12 i 30 anys presentant propostes fins al 5 
de novembre. El 18 de novembre, el jovent decidirà en assemblea quines 
es duran a terme.

Només és necessari emplenar la butlleta que s’ha creat i que s’ha fet arribar 
als domicilis. També està disponible a l’Ajuntament, al Centre Juvenil Satè
l·lit, als instituts i es pot descarregar en format editable del web kosmos.
montornes.cat creat específicament per al KOSMOS, amb informació i ví
deos relacionats amb el projecte.

Fo
to

gr
aF

ia
 d

e 
Si

m
o

n
 m

aa
ge

 a
 U

n
Sp

la
Sh



2 Octubre 2018

Editorial

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. DIstrIbucIó gratuïta.

crèdits

Pressupostos participatius joves

•	Farmàcia	Balcells	 
(Abans	Yañez)

 C. del 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

farmàcies de guàrdia octubre-novembre 2018
DL DM DC DJ DV DS DG

1 2 3 4 5 6 7
FORN  

(La Bòbila)
PARDOS

SEMPERE  
(Montornes Nord) FONTCUBERTA MORENO

BALCELLS 
(Abans Yañez)

BALCELLS 
(Abans Yañez)

8 9 10 11 12 13 14
MORENO SEMPERE  

(Montornes Nord)
PARDOS

BALCELLS 
(Abans Yañez)

FONTCUBERTA
FORN  

(La Bòbila)
FORN  

(La Bòbila)

15 16 17 18 19 20 21
SEMPERE  

(Montornes Nord) FONTCUBERTA PARDOS FONTCUBERTA
FORN  

(La Bòbila)
MORENO PARDOS

22 23 24 25 26 27 28
FONTCUBERTA PARDOS

BALCELLS 
(Abans Yañez)

FORN  
(La Bòbila)

MORENO SEMPERE  
(Montornes Nord)

SEMPERE  
(Montornes Nord)

29 30 31
PARDOS MORENO

FORN  
(La Bòbila)

DL DM DC DJ DV DS DG

1 2 3 4
BALCELLS 

(Abans Yañez)
SEMPERE  

(Montornes Nord) FONTCUBERTA FONTCUBERTA

5 6 7 8 9 10 11
BALCELLS 

(Abans Yañez)
FORN  

(La Bòbila)
MORENO SEMPERE  

(Montornes Nord) FONTCUBERTA PARDOS MORENO

12 13 14 15 16 17 18
FORN  

(La Bòbila)
MORENO SEMPERE  

(Montornes Nord) FONTCUBERTA PARDOS
BALCELLS 

(Abans Yañez)
BALCELLS 

(Abans Yañez)

19 20 21 22 23 24 25
MORENO SEMPERE  

(Montornes Nord) FONTCUBERTA PARDOS
BALCELLS 

(Abans Yañez)
FORN  

(La Bòbila)
FORN  

(La Bòbila)

26 27 28 29 30
SEMPERE  

(Montornes Nord) FONTCUBERTA PARDOS MORENO
FORN  

(La Bòbila)

Es posa en marxa el procés de participació per elaborar el pressupost de 

Joventut de l’any que ve amb el lema “Ara, tu tens el poder” adreçat a tot el jo-

vent del poble. L’objectiu és que el màxim de persones faci propostes d’accions 

que se sotmetran a un procés de posada en comú, diàleg i finalment decisió 

directa d’aquelles que resultin guanyadores. L’aposta és decidida i ferma i estem convençuts que serà 

un èxit. 

Pretenem que els i les joves esdevinguin protagonistes de les activitats que es desenvolupen al 

municipi. De fet en algunes d’elles ja és així ja que hi ha joves que participen en les que organitzen 

entitats culturals, esportives o festives. Ara es tracta de proposar, decidir i comprometre’s a realitzar 

les activitats amb la col·laboració i el compromís directe, de manera individual o col·lectiva. Els joves 

assumiran una responsabilitat estimulant que els permetrà cooperar entre ells, innovar en nous pro-

jectes, dedicar il·lusió i energia, i descartar coses que potser s’estan fent ara i que ja no els interessen.

És aquesta una gran oportunitat per desenvolupar també un aprenentatge d’autèntica democrà-

cia, d’iniciar un compromís amb la seva comunitat, d’aportar l’energia i la motivació imprescindible 

perquè els projectes funcionin. Podran trencar estereotips erronis respecte a la suposada apatia i 

passivitat del jovent d’avui. Ells i elles no són només els adults del futur, sinó que són una realitat viva 

en el present i molt representativa, i el seu protagonisme al poble és fonamental des d’ara mateix.

Recordareu l’experiència positiva de participació que es va dur a terme per al disseny i l’impuls del 

nou Centre Juvenil, que tan bons resultats va donar. El projecte està ara a punt d’adjudicar-se per a la 

seva construcció. I hem de seguir per aquest camí.

Un cop decidides les activitats, no hi haurà excuses, tots junts  hauran de treballar per tal que les 

propostes es concretin i funcionin i per cercar la màxima col·laboració; podran, és clar, comptar amb 

el suport dels equips professionals, però no seran aquests qui condueixin les iniciatives, sinó que ho 

faran ells directament. Els nostres equips han fet un gran esforç i una aposta que no té marxa enrere. 

Estem segurs que si funciona ja res serà com abans i el jovent prendrà consciència de les seves possibi-

litats i capacitats, i per tant tots els i les joves guanyaran en exigència cap a si mateixos i cap a l’entorn.

Endavant amb la il·lusió i les ganes del jovent de totes les edats. 

José A. Montero. Alcalde

Segueix l’actualitat a:
www.montornes.cat

@ajmontornes
Ajmontornes

Ràdio Montornès (91.2 FM)
radio.montornes.cat

@RadioMontornes
www.vallesvisio.cat

Horari d’atenció 
de dilluns a divendres de 8.30 a 15 h
i dimarts i dijous, també de 17 a 19 h

Avinguda de la Llibertat, 2
Tel. 93 572 11 70



3Octubre 2018 | Actualitat |

El Sorralet es prepara per 
fer servei a l’escola

Ja han començat les obres d’am-
pliació dels serveis del Sorralet. 
Aquesta actuació, juntament amb 
la substitució de la coberta, tanca 
el projecte de millora de l’equipa-
ment amb vista a la seva integració 
a l’Escola Palau d’Ametlla. 

Les obres, amb un cost de 121.549,39 €, per
metran dotar l’equipament de tres mòduls 
de lavabos i la connexió sota cobert amb 
l’edifici nou de l’Escola Palau d’Ametlla. 

A més, es reformarà l’espai que dona accés 
directe als vestidors des del carrer, per crear 
un accés secundari nou des de l’avinguda de 
Can Vilaró i s’habilitarà un magatzem. El por

Projecció sobre PaPer de les reformes al sorralet

xo actual passarà a ser una zona de pas amb 
accessos a la carpa, als nous serveis i al bar.

Una nova coberta que millora la sonori-
tat interior i l’aïllament
Durant l’estiu, s’ha dut a terme la substitució de 
la coberta de lona del Sorralet per una estruc
tura metàl·lica que millora la sonoritat interior 
i atenua l’emissió de soroll a l’exterior. Amb la 
intervenció també s’ha beneficiat l’aïllament 
tèrmic i s’ha afavorit estèticament la integració 
de l’equipament amb l’entorn i amb la futura 
escola. Com a complement, s’ha substituït el 
sistema de lluernes per aprofitar millor la llum 
exterior. El cost total d’aquesta part del projec
te ha estat de 195.235,59 €. | Visualització de la Plaça de la Pèrgola

Aquests dies es fan els treballs preliminars 
per a la remodelació de la plaça de la Pèr
gola. La reforma afavorirà la connexió entre 
el barri de Montornès Nord i el nucli urbà de 
Montornès Centre a través de la passarel·la 
sobre el riu Mogent.

El veïnat va proposar les actuacions que es 
duran a terme mitjançant un procés participa
tiu desenvolupat amb l’equip del Pla Estel, que 
també va incloure altres espais públics com ara 
la plaça de Joan Miró o el carrer de la Llibertat. 

Les obres, amb una durada prevista de 9 
mesos, inclouen la millora de l’enllumenat, 
l’enjardinament, nous paviments i mobiliari 
urbà, així com la instal·lació de sistemes de 
sanejament i reg. El projecte també preveu la 
col·locació d’un tòtem en què es recordarà el 
dispensari mèdic que hi va haver durant els 
anys 60 i 70 del segle passat.

L’actuació, pertany al Projecte d’Intervenció 
Integral de Montornès Nord, serà executada 
per la Brigada Municipal d’obres. El cost esti
mat és de 273.037, 24 €. |

Remodelació integral 
de la pl. de la Pèrgola
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Nou regidor al govern municipal
En el Ple ordinari de setembre va prendre 
possessió de la credencial de regidor Juan 
Ángel Moreno Ramos, número 13 de la llista 
d’ICVEUiA a les municipals de 2015.

El nou edil substitueix Miguel Ángel Bu
eno Aranda, que va deixar el càrrec al juliol 
per motius personals i professionals, i ha as
sumit les responsabilitats del regidor sortint: 
festes, mobilitat i la regidoria del barri de 
Montornès Centre.

Juan Ángel Moreno va néixer a Lleida el 
1965. És veí del poble des de 1993 i conegut 
per la seva vinculació a l’esport local. | juan Ángel moreno ramos, al Ple municiPal

L’inici del curs 201819 ha tornat a activar les 
propostes que es desenvolupen a Montornès 
en l’àmbit educatiu. Enguany, a la programa
ció d’equipaments com l’Espai Cultural Mont
barri o el Centre Infantil La Peixera, cal afegir 
l’estrena de la del nou Centre Infantil Pintor 
Mir per a infants de 3 a 12 anys, complemen
tat pel Petit Mir per a infants de 0 a 3 anys.

També la Biblioteca ha reprès les activitats, 
entre les quals hi ha una nova edició del pro
jecte “Lècxit”, en què alumnes voluntaris dels 
instituts fan acompanyament lector als infants 
seleccionats per les escoles.

D’altra banda, a finals d’octubre comença
ran les sessions de l’Espai de Debat Educatiu 
(EDE). Aquest curs, mares i pares, educadors, 
mestres, responsables d’entitats socioeduca
tives i de serveis de pediatria, i tècnics munici
pals, reflexionaran sobre les diversitats.

Per tal que totes les propostes tinguin la 
màxima difusió, el departament d’Educació 
ha publicat “Eduquem i gaudim en família”, 
un recull trimestral de totes les activitats que 
tenen un component educatiu. |

L’inici de curs, més 
enllà de les escoles

Les obres del carrer de la Llibertat tanquen la primera fase. Durant els darrers dies 
ha finalitzat el gruix dels treballs del tram del carrer comprès entre el Mercat Ntra. Sra. del 
Carmen i el número 8. Des de començaments de setembre ja es treballa a la part que va de 
l’Escola Marinada al carrer de les Tres Creus. |

el tram de la Primera fase de les obres, ja acabat
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Metrovacesa cedirà en propietat 
la finca del recinte firal

l’alcalde, josé a. montero, i juan nuñez, director d’oPeracions de metroVacesa

BrEus

En concret, s’aportaran 48.000 € en subven
cions a les escoles de primària i 12.000 €, als 
instituts de secundària. A les AMPA es desti
naran 44.000 €, dels quals 36.000 € es reparti
ran entre les dels centres de primària, 4.000 € 
aniran a les dels centres de secundària i 4.000 
€ es dividiran entre la resta de les AMPA dels 
centres educatius públics del poble. |

Dins del programa CRÏTIC de prevenció en 
drogues i pantalles de la Mancomunitat del  
Galzeran, el 26 d’octubre se celebrarà al Cen
tre Cultural de Vilanova una jornada formativa 
sobre pantalles en l’àmbit socioeducatiu. Hi 
haurà ponències i tallers dirigits per especia
listes. La sessió s’adreça especialment a pro
fessionals que, en els respectius camps, tin
guin relació amb l’educació i la realitat de l’ús 
de la tecnologia. La inscripció és gratuïta. Es 
pot formalitzar a serveicritic.wordpress.com.  |

L’Ajuntament destinarà 
104.000 euros a les AMPA i 
als centres d’ensenyament

I Jornada CRÍTICA

L’empresa acabarà la construcció 
dels habitatges que hi ha a mig fer 
a les avingudes de Barcelona i d’Er-
nest Lluch i cedirà al Consistori la 
finca del recinte firal que s’habili-
tarà definitivament com a aparca-
ment públic.

L’Ajuntament i l’empresa Metrovacesa han 
formalitzat un conveni segons el qual la fin
ca de 7.718 m2  que hi ha entre les avingu
des d’Ernest Lluch i de la Llibertat, esdevindrà 
propietat definitiva de l’Ajuntament el darrer 
trimestre de 2019, un cop acabada la cons
trucció dels habitatges que van quedar a mig 
fer fa uns anys i que Metrovacesa reactivarà. 

La primera llicencia d’aquesta construcció 
data de l’any 2006. Les obres de l’edifici d’Er

nest Lluch i les de les cases adossades a to
car de l’avinguda de Barcelona es van aturar 
més tard.

La reactivació del projecte ha propiciat 
que l’Ajuntament hagi pogut assolir un ob
jectiu perseguit des de fa temps: la cessió 
en propietat d’aquesta finca i el seu arran
jament. A través de la signatura del conveni, 
l’empresa es compromet a adequar la parcel
la i l’Ajuntament a redactar el projecte per 
habilitar un aparcament públic. El document 
recull que Metrovacesa farà ús temporal 
d’un espai a la finca per instal·lar una caseta 
per a la comercialització dels habitatges i per 
dipositarhi materials.

Un cop condicionada la zona, és millorarà 
l’entorn i la seguretat viària, a més de la mo
bilitat al centre del poble. |



6 Octubre 2018| Notícies |

Escuts #pels valents: la 
campanya, als comerços

BrEus

Per primera vegada l’Ajuntament ha convocat 
ajuts per a les entitats locals sense ànim de 
lucre que facin projectes a favor de la igualtat 
de gènere. En total s’hi destinaran 6.000 eu
ros. Es valoraran les accions que tractin aspec
tes com la lluita contra la violència masclista, 
la coeducació, el foment de l’esport femení i 
de la salut de les dones,i la sensibilització en 
matèria LGTBI. |

Un total de sis famílies amb fills menors de 18 
anys van poder gaudir a l’estiu d’un cap de set
mana en un dels albergs de la Xarxa Nacional 
d’Albergs Socials de Catalunya (XANASCAT). 
Ha estat el segon any que el Servei d’Atenció i 
Orientació a les famílies de l’Associació REIR, que 
col·labora amb els Serveis Socials de Montornès, 
ha facilitat places per a famílies del municipi en 
el marc del programa “Vacances en família”de la 
Generalitat. Al 2017 ja hi van participar 4 famílies 
del poble.  |

Incentiu a les entitats per 
projectes d’igualtat

Vacances en família 2018

maribel Pla

ike

sia

aurora correa

enric molina

cristina ramos, chari fernÁndez i ana rubio

jaume Viñallonga

susana garcía



7Octubre 2018 | Notícies |

la columna dE l’Entitat

La Taula és un espai de treball participa
tiu, obert i divers. Hi participem persones 
i entitats del municipi compromeses 
amb la igualtat real entre homes i dones. 
Ens vam constituir el mes de novembre 
de 2017 i fins ara hem organitzat concen
tracions reivindicatives, activitats com el 
sopar per la igualtat i xerrades sobre salut 
i coeducació. També hem estat presents 
a la Festa Major a través de la campanya 
del “No és No”.

Què fem?
Col·laborar amb l’Ajuntament en el de
senvolupament del II Pla d’igualtat de 
gènere de Montornès del Vallès. 

Facilitar un espai de reflexió i de debat, 
on també poder compartir informació 
entre la ciutadania de Montornès i l’Ajun
tament.

Impulsem accions de sensibilització i 
projectes propis per afavorir la igualtat 
efectiva entre homes i dones.

Els nostres principals eixos de treball 
són: la lluita contra la violència masclis
ta, la coeducació, els drets i la qualitat de 
vida de les dones, el mercat de treball, la 
conciliació, el lideratge i la participació 
de les dones.

Vine, col·labora, participa
Si vols contribuir a fer un poble més igua
litari, aquest és el teu lloc. Ens reunim el 
primer dilluns de cada mes a les 18.30 h a 
l’Hotel d’Entitats (c. de Blas de Infante, 7) |

igualtat@montornes.cat
taulaigualtatmontornes@gmail.com

@igualtatmontornes
93 568 81 27

Taula per la igualtat, un 
espai de reflexió i de 
debat

Nova zona d’esbarjo per a gossos al camí de la Justada. L’Ajuntament està habilitant 
una nova zona d’esbarjo per a gossos entre l’Escola Mogent i l’Institut Marta Mata. L’espai 
se suma als quatre existents (al carrer de l’Alzina, al recinte Firal, al carrer de Carles Riba amb 
Parellada i al carrer de les Tres Creus). |

Persones refugiades, avui

L’Ajuntament promou la segona 
campanya de sensibilització sobre la 
situació de la població refugiada. La 
programació es desenvoluparà fins al 
29 d’octubre.

Per segon any es desenvolupa a Montornès 
una campanya per sensibilitzar sobre la situ
ació extrema que viuen les persones que cer
quen refugi fugint de la guerra, la pobresa i la 
persecució. Fins al 27 d’octubre es pot visitar 
a Can Saurina “Rostres de la Mediterrània” de 
la plataforma ciutadana Stop Mare Mortum. 
Durant la inauguració, celebrada el 5 d’octu
bre, l’Esplai Panda va lliurar a l’entitat els di
ners recaptats durant la celebració del darrer 
Parc de Nadal.

Teatre i cinema conscient i compromès
El 20 d’octubre es podrà veure a l’Espai Cultu
ral Montbarri l’espectacle “Engrunes” de Rumb 
Teatre, una reflexió sobre el desarrelament. El 
28, el centre d’Estudis de Montornès propo
sa un cinefòrum a Can Saurina a l’entorn del 
documental “Hijos de las nubes”, dirigit per 
Álvaro Longoria amb Javier Bardem com a 
part del repartiment. Abans de la projecció 
es passaran els curtmetratges presentats a la 
Gala Crispeta d’Or de l’any passat que tenia 
les fronteres i les històries de les persones mi
grades com a temàtica central.

També en el marc de la campanya, el 29 
d’octubre es durà a terme a l’Ajuntament una 
sessió formativa adreçada al personal tècnic 
municipal. |

exPosició “rostres de la mediterrània” a can saurina
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El jovEnt opina…

Em sembla una bona 

aportació. Ja fa temps que 

els i les joves demanem 

més i més coses i és una 

manera d’agafar el nostre potencial i fomentar 

la nostra creativitat. Com que fa molts anys que 

participo en el Túnel del Terror de Montornès, 

m’agradaria que se segueixi fent i que el veïnat el 

conegui.

Laura Camps muñoz
18 anys

És una oportunitat que 

ens han donat per triar 

les activitats juvenils que 

hi ha durant tot l’any al 

municipi. A més, el nou centre juvenil ens obre un 

gran ventall d’opcions per poder dur-les a terme. 

Faria alguna cosa dinàmica els caps de setmana 

perquè la gent s’hi quedi i gaudeixi de l’espai.

Me parece bien porque 

así los jóvenes podemos 

aportar ideas al pueblo y 

mejorarlo. Propondría un 

sistema para darnos más ayudas para estudiar 

mejor, así como un lugar para ayudar a los 

estudiantes a repasar. También me gustaría que 

hubiese eventos para poder escuchar música de 

todos los estilos.

Christian pujoL muñoz
20 anys

pau hernández martín
13 anys

Me parece bien porque 

así haremos lo que de 

verdad nos gusta, ya que 

hay propuestas que no 

están dirigidas a nuestra edad y están pensadas 

por gente más mayor. Creo que es necesario un 

lugar de ocio en Montornés para que los jóvenes 

no tengamos que salir fuera para irnos de fiesta o 

tomar algo.

roCio moLino ramos
25 anys

És una bona iniciativa 

perquè de nou el poble 

pot decidir què es pot fer i 

què no. La participació 

sempre és positiva i sovint no es té tant en compte 

l’opinió dels joves. Voldria proposar una sala d’estudi 

que estigui oberta fins a ben tard per a la gent que, 

com jo, estudia i treballa a la vegada.

Creo que es la mejor 

manera de hacerlo 

porque no hay nadie 

mejor que los jóvenes 

para saber qué pueden hacer y cómo gestio-

narlo. Propondría montar un festival musical de 

diferentes géneros: blues, jazz, rock… También 

me gustaría hacer eventos de rol a gran escala 

que muevan a gente de otros pueblos.

VeróniCa irene Basquens 
maCho
22 anys

josep amo sánChez
30 anys

Què et sembla el projecte de pressupostos participatius joves? Tens alguna proposta?

KOSMOS: els pressupostos participatius joves de Montornès 
El departament de Joventut inicia el projecte KOSMOS, 
que permetrà el jovent de Montornès escollir a què es des-
tinarà el pressupost d’activitats juvenils de 2019. Hi po-

den participar joves d’entre 12 i 30 anys presentant pro-
postes fins al 5 de novembre. El 18 de novembre, el jovent 
decidirà en assemblea les propostes que es duran a terme.

Per primera vegada a Montornès, el jovent té 
a les seves mans la capacitat de decidir direc-
tament el destí de la partida que l’Ajuntament 
dedica a activitats juvenils i liderar-ne l’execució. 
Per al 2019, aquesta partida serà de 20.000 €. La 
presentació del projecte, sota el lema “Ara, tu 
tens el poder!” es va fer el 5 d’octubre, en el marc 
del KOSMO-PIKNIC, una festa amb projeccions, 
grafits, música i espectacle amb la companyia 
Revoluclown.

KOSMOS es planteja com un procés de par-
ticipació juvenil directa mitjançant el qual el jo-
vent, a més de presentar la seva proposta, tindrà 
l’oportunitat de debatre-la i votar-la. Les propos-
tes es podran presentar fins al 5 de novembre, 
emplenant la butlleta que s’ha creat i que se’ls ha 
fet arribar a casa. També està disponible a l’Ajun-
tament, al Centre Juvenil Satèl·lit, als instituts i 

es pot descarregar en format editable del web 
kosmos.montornes.cat creat específicament per 
al KOSMOS, amb informació i vídeos relacionats 
amb el projecte. Les xarxes socials, especialment 
Instagram i Facebook, també tenen un paper 
important en la difusió del procés. A més, s’ha 
posat a disposició un número de WhatsApp per 
resoldre els dubtes que es puguin plantejar. 

El projecte culminarà el 18 de novembre amb 
una assemblea en què cada jove podrà defensar 
la seva proposta, debatre-la i votar les que con-
sideri millors per dur a terme durant el 2019. Si 
la seva proposta surt escollida, l’haurà de liderar 
i organitzar amb el suport del departament de 
Joventut. |
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A més de l’Any Pompeu Fabra, al qual ja he fet referència en aquesta 
petita secció, no puc deixar passar l’oportunitat de fer difusió d’un altre 
any literari del 2018: l’Any Montserrat Abelló, que se celebra amb motiu 
del centenari del naixement d’aquesta autora, veu indispensable del pa
norama poètic català contemporani.

Montserrat Abelló i Soler (Tarragona, 1918 – Barcelona, 2014) va cons
truir al llarg de la seva vida un sòlid edifici poètic tant de creació pròpia 
com de traducció d’autores de llengua anglesa. La seva veu poètica, 
basada en el ritme intern de les paraules i d’una contundent i concisa 
senzillesa, deixava constància del seu jo i del seu tarannà personal. Com 
deia ella mateixa: “ en la poesia dic la meva veritat”.

Va ser poeta i traductora i es va guanyar la vida com a professora d’an
glès. Com tants d’altres autors catalans de la seva generació, va viure la 
República, la Guerra i l’exili. Va tornar a Catalunya l’any 1960, i a partir de 
la dècada dels 70 es va comprometre activament  amb els moviments 
feministes i s’encarregà de fer antologies i de traduir diversos reculls de 
poesia feta per dones, entre els quals destaca “Cares a la finestra: vint 
dones poetes de parla anglesa del segle XX” (1993).

Gràcies a Montserrat Abelló tenim traduccions de poetes anglosaxo
nes, sobretot de Sylvia Plath, i les seves traduccions a l’anglès  de textos 
de Salvador Espriu i Mercè Rodoreda, entre d’altres, van contribuir a la 
difusió de la literatura catalana a l’estranger. 

La seva obra ha estat àmpliament reconeguda amb nombrosos pre
mis, com el Jaume Fuster dels Escriptors en Llengua Catalana, el Premi 
d’Honor de les Lletres Catalanes i el Premi Nacional de Cultura, tots tres 
concedits l’any 2008. L’any 1998 li va ser concedida la Creu de Sant Jordi.

Per saber-ne més: http://cultura.gentcat.cat | nttps://lletra.uoc.edu

una dE català, si us plau!

L’any 2014 el filòleg i tra
ductor Pau Vidal va publi
car a l’Editorial Cossetània 
el llibre 100 insults impres
cindibles, que duia com 
a subtítol “Dels cretins, 
tòtiles i pocasoltes a les 
putes i la seva descen
dència”. En el pròleg, 
l’autor comenta que els 
catalans no sabem insul
tar com Déu mana i que 
per tant el llibre té com 
a objectiu ensenyarnos 
a dir el nom de porc a 
qui convingui, però amb els mots genuïns del català,  
per bandejar definitivament  el tan utilitzat “gilipolles” que sentim a 
tort i a dret. Insultar és lleig, no ho podem negar, però quan veiem 
segons qui per la tele, o aquell cotxe ens barra el pas, o la música del 
veí ens molesta, tenim tot el dret a desfogarnos tot llençant mots 
contundents. Aquí us en deixo alguns dels que apareixen al llibre,  
perquè us animeu a buscarlos al diccionari i a ferlos servir: AIXA
FAGUITARRES, BRÈTOL, BORDEGÀS, CAGAMANDÚRRIES, DROPO, 
EIXELEBRAT, GAMARÚS, LLEPACULS, MESTRETITES, PALLÚS, PELACA
NYES, PÒTOL, SÒMINES, TALÒS, TIFA, TORRACOLLONS, XIMPLE.

Apa, ja teniu deures de català! |

Recomanacions 
T’agrada el còmic?

Millorem el català...
Els catalans també en sabem, 
d’insultar



11Octubre 2018 | Notícies |

rePresentació de l’obra EngrunEs de la comPanyia rumb teatre. 

alumnes de l’escola sant sadurní PreParant una graVació

Padró de cèdules Personals de 1925

Ràdio Montornès ha arrencat a l’octubre la 
temporada amb canvis en la programació i 
l’estrena dels nous jingles de l’emissora. L’oferta 
de programes s’ha estès al cap de setmana i 
ara comparteix protagonisme amb la proposta 
musical dels darrers anys. 

Així, els oients poden escoltar, tant dissab
te com diumenge, els millors moments de la 
setmana del magazín “Las Mañanas”; recuperar 
les entrevistes del “Punt de trobada”; gaudir de 
noves incorporacions, el diari sonor “Pot petit”, 
o de les propostes musicals més consolidades 
i específiques (“Espai lounge”, “Poesia urbana”, 
“EDM Montornès”, “Nova music”) i d’altres més 
personals, com “El Peregrino de las estrellas”.

Aquests programes, que també es poden 
escoltar durant la setmana, més els butlle
tins d’informació local i esportiva se sumen a 
“Tiempo de flamenco”, “Time machine” i a les 
novetats, “Un món meravellós” i “Si te cuento 
breve”.

L’objectiu de tots plegats és ajudar a con
nectar amb una audiència molt variada a tra
vés dels diversos canals: el 91.2 de l’FM, l’APP 
Ràdio Montornès, el web radio.montornes.cat 
i les xarxes socials. |

Diversitat de propostes per sumar 
públic a “Montbarri aixeca el teló”

“Montbarri aixeca el teló” inicia tem-
porada amb una programació diver-
sa i variada, que inclou teatre crític, 
espectacles familiars, música, dansa i 
màgia, propostes que es perllongaran 
fins al mes de desembre.

La nova temporada del “Montbarri aixeca el 
teló” es va estrenar amb Clochard, un espec
tacle amb el segell de l’humor sense paraules 
del Tricicle. El trimestre culminarà el 22 de de
sembre amb Amazing, un xou de màgia amb 
Melanie, deixeble del Mag Lari.

El teatre conscient i crític, per fer pensar, ar
ribarà de la mà d’Engrunes de la companyia 
Rumb Teatre (20 d’octubre), de Llibres per cre-
mar, de la companyia Pyros (17 de novembre) 
i d’El meu príncep blau, que oferirà, a través de 

L’Arxiu Municipal ha completat una no
va campanya de restauració documental. 
Aquesta vegada ha estat un padró de cèdules 
personals de 1925 que es trobava amb pèr
dues de suport a causa dels atacs, de fa molts 
anys, de tèrmits.

Es tracta d’un lligall de 56 pàgines, que re
cull de forma manuscrita la llista de persones 
de Montornès, homes i dones majors de 14 

la dansa contemporània, una visió sobre els 
masclismes dirigida a totes les edats, el dia 
24 de novembre, vigília del Dia Internacional 
contra la Violència Masclista.

Del teatre crític als espectacles familiars, 
música, dansa i màgia
La música la posarà Lunas de sangre, de La 
Charna (10 de novembre), i el cant coral dels 
Amics de la Unió (1 de desembre). 

Montbarri acollirà el 16 de desembre un es
pectacle dedicat als infants de 6 a 36 mesos, amb 
dues sessions de Pinxit, de Baychimo teatro. 

Com ja es tradició, també hi haurà propos
tes locals: els concerts de Sant Sadurní i Nadal 
de la Coral La Lira; les representacions de l’Au
la Municipal de Teatre, i els concerts de Nadal 
de l’Escola Municipal de Música. |

Ràdio Montornès 
arrenca la temporada 
amb novetats

L’Arxiu restaura el padró de cèdules personals de 1925
anys, que obtenien la cèdula, el document 
d’identificació personal equivalent a l’actual 
DNI. Hi figuren 781 persones i l’impost per la 
tramitació de la cèdula, que va suposar un in
grés anual de 904 pessetes. 

En el plec s’hi consignen el nom i l’adreça 
de les persones, el lloc de naixement, l’edat 
i la professió, a banda del preu de la taxa a 
pagar. |
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Curses de muntanya. Eli Gordón, 1a a 
la Mitja Pirineu. El 20 d’octubre participa 
en la final de les Golden Trial Series a Sud
àfrica.
Club Triatló Montornès. L’equip femení 
ha ascendit a divisió d’honor.
BTT. Laia Rodríguez, sotscampiona prin
cipiant de la Copa Catalunya Infantil.
Club Karate Montornès:
• Bernat Vila, 1r kata juvenil en el Campio
nat d’Europa WTOKF a Roma.
• Maria López, 1a kata i Naiara Moreno, 2a 
kumite 55 kg en la 2a ronda de la Lliga 
Nacional.
• 3 ors, 10 plates i 2 bronzes en el Campi
onat de Catalunya cadet,  junior i sub21.

EN 1 MINUT... 

BrEus

La XXVII Marxa Popular que organitza el Club 
Atletisme Montornès tindrà lloc el 28 d’octu
bre. Com cada any hi ha un recorregut de 8 
Km i un altre de 14 Km. Els dorsals tenen un 
preu de 8 euros i es poden adquirir al web 
del club (atletismemontornes.es) i a diver
sos establiments del municipi. L’organització 
ha establert un límit de 3.000 inscripcions. 
Durant l’esdeveniment es farà una recollida 
d’aliments a favor de Càritas.

Enguany la prova se solidaritza amb la pre
venció del càncer de mama. Hi haurà stands 
informatius i la samarreta lluirà un llaç rosa i la 
llegenda “Marxem contra el càncer de mama”. | 

La Marxa Popular contra 
el càncer de mama

Pol Hernández, campió d’Espanya de 
pàdel. Va assolir el títol en categoria infan
til a començament de setembre amb la se
va parella de competició, Pablo Cardona. |

Àlex Villa, a un pas del mundial d’escacs. 
El jugador del Club d’Escacs Montornès va 
guanyar el premundial sub8 al setembre i 
disputarà el Campionat del Món al novem
bre a Santiago de Compostela. |

El pàdel, un esport per a tothom
El CEM Les Vernedes ha posat a disposició, 
tant dels abonats com de la ciutadania en ge
neral, les noves pistes de pàdel. Per accedirhi  
només cal adreçarse al Complex i fer la reser
va de l’hora convinguda.

L’horari d’obertura és: de dilluns a divendres 
de 8 a 22 h, els dissabtes de 9 a 20 h i els diu
menge de 9 a14 h. 

També s’ha posat en marxa un servei de llo
guer de material (raquetes i pots de pilotes) 
per a aquelles persones que vulguin provar 
aquest esport sense haver de fer una despesa 
inicial en la compra del material. |
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Orgull per la nostra Festa Major 

En primer lloc volem donar les gràcies al conjunt d’enti-

tats i persones voluntàries que han fet possible aquesta 

Festa Major, de la qual n’estem molt satisfets. Per molts suposa un esforç i 

dedicació molt important per aconseguir que tothom gaudeixi de la festa.

També cal donar les gràcies a tots els serveis tècnics municipals, de neteja, 

d’organització, d’administració, de seguretat i a les empreses externes que hi 

han col·laborat. Ha estat un èxit col·lectiu.

La Festa Major cada any és més viscuda i coorganitzada pel veïnat, i 

encara volem que ho sigui més. Per això reforçarem la Comissió de Festes, 

acompanyant-la perquè pugui créixer i esdevenir l’eix per a la programació, 

organització i desenvolupament dels actes.

Volem animar les persones que en tenen ganes, a fer el pas, a participar-hi! 

Perquè participar i organitzar-se és un compromís i una responsabilitat, però 

també un aprenentatge i una satisfacció personal.

Sempre hem defensat la importància de les festes populars, perquè són 

cultura i comunitat, ajuden a desconnectar i apujar els ànims, i més si la 

població s’hi implica amb il·lusió i entrega com en el cas del nostre poble.

Volem destacar especialment que aquest any ens hem compromès tots i 

totes a viure una festa lliure de conflictes, per això hi ha destacat la convivèn-

cia, les ganes de passar-ho bé, l’entrega i el respecte. De vegades no es poden 

evitar algunes molèsties, però ens comprometem a treballar per minimitzar-

les en el futur. Començarem a treballar des d’ara mateix  per la següent Festa 

Major de Montornès, on ens retrobarem un cop més als carrers i places del 

municipi. Comptem amb vosaltres!

Viure millor

Amb l’objectiu de millorar la vida dels veïns i veï-

nes  del nostre poble  cada grup municipal presenta les seves propostes. 

En set anys de gestió, amb majoria absoluta, aquest govern ha assolit 

molt pocs compromisos. La millora del transport públic, el trasllat del 

Casal d’Avis, o la construcció d’una residència-centre de dia, són els 

fracassos més cridaners, però no oblidem el retrocés que patim en qües-

tions tan importants com la seguretat, la neteja  o la convivència.

I no deu ser per manca de redactar plans i projectes o de fer estudis de 

gairebé tot. La paperassa que genera aquest govern sembla encamina-

da a amagar la manca d’accions reals. 

Les obres s’eternitzen i s’encareixen, la compra d’habitatges camina a 

pas de tortuga, les polítiques de promoció econòmica no arriben...

A l’alcalde li molesta que diguem que el seu govern improvisa i que 

no té cap planificació, però malauradament és el que ens demostra 

dia rere dia. La seva prioritat és la publicitat i la promoció de les seves 

accions més que no pas l’impacte sobre la ciutadania, és a dir, està més 

preocupat per la seva imatge que pels nostres problemes.  

Per acabar, només volem compartir amb vosaltres una reflexió que 

ens entristeix i que ens permet avaluar aquest govern i és que, excepte 

casos concrets amb afiliacions concretes, avui a Montornès no es viu 

millor que fa set anys.

Un any de vergonya

El passat 16 d’octubre de 2017, la jutgessa Carmen 

Lamela va decretar presó preventiva, pel risc de “tumults violents”, per a 

en Jordi Cuixart i en Jordi Sànchez, acusats de sedició per les manifesta-

cions pacífiques del 20 de setembre.

Pocs dies després, el 2 de novembre, van ingressar a la presó acusats 

de rebel·lió i sedició el vicepresident Oriol Junqueras i set consellers del 

govern (Dolors Bassa, Meritxell Borràs, Joaquim Forn, Carles Mundó, 

Raül Romeva, Josep Rull i Jordi Turull). Davant la manca de garanties 

en el procediment judicial, la resta de l’executiu es va quedar a l’exili. El 

4 de desembre, van alliberar sis d’aquests consellers, i van romandre a 

la presó només el vicepresident Junqueras i el conseller Forn. Malaura-

dament, el 23 de març, el jutge Pablo Llarena, va ordenar el retorn a la 

presó de quatre consellers (Dolors Bassa, Raül Romeva, Josep Rull i Jordi 

Turull) i de la presidenta del Parlament Carme Forcadell. Aquell mateix 

dia la nostra secretària general, Marta Rovira, també va triar el camí de 

l’exili davant d’un procés sense garanties jurídiques, com ho havia fet 

setmanes abans Anna Gabriel.

Un any després d’aquesta anomalia jurídica i democràtica, desmun-

tada per la justícia europea, hem de continuar denunciant aquesta 

espiral de repressió. Conjurem-nos per no oblidar cap dels presos polítics 

i exiliats i treballar, incansablement i de totes les maneres possibles, pel 

seu alliberament i el seu retorn.

El estacionamiento de la calle Mayor y 
otros desaguisados

Nadie discutiría la fortuna de quien dispone de un 

puesto de trabajo próximo a su domicilio, especialmente si puedes 

prescindir de medios motorizados. No es este el caso de muchos de los 

vecinos de nuestro municipio. La caótica planificación de la movilidad 

que nuestro alcalde avala no es otra que el fruto de no querer enterarse 

de los problemas que, diariamente, padecen los montornesinos. Existen 

calles donde el descontrol y el abandono por parte de los responsables 

municipales no escapa al avatar cotidiano de cada uno de nosotros y, 

si hay un caso “vox populi”, éste es el de la calle Mayor junto a la plaza 

Picasso. Realizar acciones de “zig-zag” al volante de un vehículo en 

esa calle Mayor es un gesto que el señor Montero apenas debe hacer 

ya que, en caso contrario, no entendemos como desatiende el riesgo 

para los peatones y conductores. Esos ciudadanos que estacionan en 

la calzada ante la más absoluta certeza de que ninguna autoridad les 

dirá nada son habitualmente calificados por el alcalde como incívicos 

y, con ello, acaba todo. Hasta ahí su capacidad de gestión. El problema 

no es para él un problema sino un simple percance que, sin embargo, 

dura ya más de un lustro. Lo peor es que no es el único caso. Las esper-

pénticas escenas en algún pleno municipal entre el alcalde y vecinos de 

Can Ametller muestran la más triste realidad de quien ni ve ni escucha, 

sino que sólo actúa por criterios personalistas. Cuídense.
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Perquè recordem l’1 d’octubre del 2017 

La data de l’1 d’octubre de 2017 va ser una fita històrica, 

vàrem defensar la democràcia, el dret a decidir lliurement 

el nostre futur, vàrem superar les adversitats amb una lluita pacífica.

Com tots vau poder veure, molts ciutadans van rebre cops i garrota-

des perquè van defensar que es pogués seguir votant, van plantar cara 

a la repressió i van posar en evidència davant la comunitat internacio-

nal un estat incapaç de respondre a una qüestió política, fent política. 

Les nostres reivindicacions només poden tenir una resposta política, 

la solució passa per aquesta via, i demanem que es pugui prendre de 

manera acordada un referèndum i que a més  s’accepti el resultat de 

les urnes. A Montornès 2477 vots varen respondre  sí a la pregunta de si 

volien que Catalunya fos  un estat independent en forma de república. 

462 varen dir que no. Per això reclamem la voluntat expressada per la 

ciutadania, és un mandat democràtic que cal portar a terme i el nostre 

compromís és fer-ho possible.

El passat 30 de setembre a Montornès vàrem fer, junt amb totes les 

entitats sobiranistes del nostre poble, un acte d’homenatge a totes les 

persones que van fer possible el referèndum i que malgrat les amenaces 

i notícies que deien que podien venir les forces policials, van ser a les 

portes del col·legi electoral tot el dia  defensant les urnes i la demo-

cràcia. Malauradament aquesta lluita no s’ha acabat, continuarem 

treballant per assolir les llibertats del nostre país i que els  nostres presos 

i exiliats siguin a casa.
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Peaje a pagar

Cataluña se encuentra en el peor momento de la historia 

reciente, tenemos que pagar entre todos los desmanes que 

desde el separatismo han provocado, tema social, donde antes había una 

gran actitud para progresar entre todos, ahora solo queda división.

División entre familias por como han jugado con los sentimientos de 

cada ciudadano, llegando a la confrontación.

Montornés por suerte ha quedado en gran parte al margen de éstas 

decisiones unilaterales de independencia, aunque no gracias al gobier-

no local, ya que pagan un alto precio ante los separatistas, quitando y 

poniendo a su antojo plazas y monumentos republicanos sin contar con 

la mayoría social de ciudadanos que en las últimas elecciones demostra-

ron que en Montornés reina la unidad de España, aun así pagamos entre 

todos los gastos que están relacionados con “el procés” y dejando de lado 

las verdaderas necesidades de nuestros ciudadanos haciendo el pago del 

peaje más caro hasta ahora conocido, ya que con el dinero que nos cuesta 

la película separatista, tendríamos de sobras para tener urgencias 24 h, o 

una residencia centro de día, o tener cubiertas las necesidades de nuestros 

jóvenes, y un largo etc, que llevaban en su programa y con la deriva que 

han tomado “han olvidado” y como buenos populistas se suben al carro 

equivocado.

Desde el Grupo Municipal Popular, queremos dar esperanza a todas las 

personas que quieren la unidad de España ante la cruzada independentis-

ta y decir que seguiremos buscando el bien común, pese a quien pese.
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| dEstaquEm... L’agenda completa i actualitzada a www.montornes.cat

|  26 d’octubre |

Enotast, tast de vins de la DO 
Alella
A les 18 h, a la masia El Molí
Preu: 7 €. Inscripcions a 
entrades.montornes.cat
| 28 d’octubre |

XXVII Marxa Popular
A les 9 h. Sortida al final del carrer 
Major, a la Bòbila

LA BIBLIOTECA
Els dilluns: Racó del Voluntariat per 
la llengua. A les 15.30 h
Taller de costura. A les 17 h
Tàndem. Converses en alemany. 
A les 19.15 h
Veus amb altaveus (9  10 anys). 
A les 17.30 h 
Els dimarts: Veus amb altaveus 
(8 - 9 anys). A les 17.30 h
Tàndem. Converses en anglès. 
A les 19.15 h
Els dijous: Tàndem. Converses en 
francès. A les 19.15 h 

| 23 d’octubre |

Tallers familiars
A les 17.30 h
Tertúlia de novel·la: “Anna Karenina”
A les 18 h
| 24 d’octubre |

L’hora del conte menuda: “Toc-toc”
A les 17.30 h
| 26 d’octubre |

Tertúlia de poesia
A les 18 h 
| 6 de novembre |

Monòleg Pompeu Fabra: Jugada 
Mestra!
(Organitzat per l’Oficina de Català de 
Montornès)
A les 18 h

EDUQUEM I GAUDIM EN FAMÍLIA
| 19 d’octubre |

Xerrada: “Com potenciar 
l’autoestima dels nostres fills/es” 
amb Marta Prims
A les 17.30 h, al CI Pintor Mir”
| 26 d’octubre |

Ioga en família
A les 17.30 h, al CI Pintor Mir”

Espai de Debat Educatiu
A les 18.30 h, al CI Pintor Mir
| 17 de novembre |

Festa del DUDI (Dia Universal dels 
Drets dels Infants)
A les 10.30 h, a la plaça de Pau 
Picasso
| 23 de novembre |

Xerrada: “Joguines no sexistes”
A les 17.30 h, al CI Pintor Mir

MONTBARRI AIXECA EL TELÓ
| 10 de novembre |

Música: “Lunas de sangre” amb La 
Charna
A les 19.30 h. Preu: 3€
| 17 de novembre |

Teatre: “Llibres per cremar” amb la 
companyia Pyros
A les 20 h
| 24 de novembre |

Dansa: “El meu príncep Blau” 
amb Ballet Imperial de la Reina 
Rosamunda
A les 17.30 h 
Reserva el teu seient a entrades.
montornes.cat

PERSONES 
REFUGIADES, AVUI
| 20 d’octubre |

Teatre: “Engrunes” amb Rumb 
Teatre
A les 19.30 h a l’Espai Cultural 
Montbarri. Gratuït
(Espectacle inclòs a Montbarri aixeca 
el teló) 
| 28 d’octubre |

Cinefòrum amb el documental 
“Hijos de las nubes”
A les 18 h a Can Saurina
Exposició: “Rostres de la 
Mediterrània” de l’entitat Stop 
Mare Mortum
Fins al 27 d’octubre a Can Saurina

MONS OBSERVANS
| 21 i 28 d’octubre |

Visites guiades
A les 11, 12 i 13 h
Informació i inscripcions
www.monsobservans.cat




