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La Biblioteca, 50 anys i amb la 
il·lusió del primer dia

La Biblioteca de Montornès celebra, coincidint amb Sant Sadurní, els actes 
centrals de commemoració del 50 aniversari. Entre les activitats progra-
mades hi ha el 28 de novembre, a les 20 h, la inauguració d’una exposició 
fotogràfica sobre la trajectòria de l’equipament (1968 - 2018), l’actuació de 
l’Aula de Teatre, el monòleg “La meva família és un desastre” i el brindis de 

celebració. Abans, a les 17.30 h, s’han previst activitats adreçades als més 
petits i a les famílies.
Al llarg de la seva història, la Biblioteca s’ha anat adaptant als nous temps 
per seguir sent útil. És en evolució constant, amb l’afany de compartir co-
neixement i experiència.
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Aquests dies celebrem el 50è aniversari de la nostra biblioteca amb un programa 

farcit d’activitats. Ens emociona perquè forma part de la nostra memòria i la 

nostra història individual i col·lectiva. Segur que molts de vosaltres teniu records 

d’infantesa d’interminables tardes a la “biblio”, fent treballs de l’escola o llegint, 

sobretot còmics. Els més grans segur que recorden l’antic emplaçament al local de Rambla Sant Sadurní, i 

amb la presència de la senyora Josefina Cardona, la històrica bibliotecària que ens va deixar recentment. La 

seva memòria estarà molt present i la celebració ha de ser també un homenatge per a ella.

La biblioteca és el principal equipament cultural del poble i ha anat creixent al llarg dels anys gràcies a l’esforç 

i el compromís del seu equip professional. Contínuament han ampliat i millorat els serveis cap als usuaris i 

l’atenció del dia a dia, han impulsat moltes activitats adreçades a totes les edats per estimular la lectura i el 

gaudi de la literatura i la cultura en general. Molts nens i nenes han aprés a fer volar la imaginació, a crear 

històries a inventar personatges i mons fantàstics, que li han apropat les estimades contacontes habituals.

La biblioteca acull també grups de lectura, de poesia, d’història i tants d’altres, amb l’acompanyament 

de l’equip, que no para d’innovar, d’inventar propostes que creixen i creixen.

L’equip de la biblioteca participa també activament en molts altres projectes culturals que s’han posat 

en marxa tots aquests anys des d’altres serveis o departaments, i també des de les entitats del municipi. 

Tenim la sort de comptar amb tot un seguit de persones molt valuoses i amb molta capacitat i dedicació 

que són l’ànima de la cultura de Montornès.

Per celebrar aquest aniversari us anunciem que hem decidit construir un nou edifici per la biblioteca. 

En les pròximes setmanes donarem a conèixer el nou emplaçament i començarem a dissenyar el nou 

projecte amb la participació d’usuaris, entitats, veïns i veïnes. Treballarem perquè sigui una realitat al 

més aviat possible.

Felicitats a tothom per aquests 50 anys i moltes gràcies a totes les persones que els heu protagonitzat.

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

•	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
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Tercera fase de les obres del 
carrer de la Llibertat

Aquest mes de novembre s’ha po-
sat en marxa la tercera fase de les 
obres del carrer de la Llibertat que 
abasta la zona entre el mercat Ntra. 
Sra. del Carmen i el carrer de les 
Hermanas de la Virgen Niña. Els 
treballs es perllongaran fins al final 
del projecte, previst per al juny de 
l’any vinent.  

Mentre es fa la tercera fase, es continuen 
executant les obres de la segona que va des 
de l’Escola Marinada fins al carrer de les Tres 
Creus. La primera fase, des del mercat fins a 
l’inici del carrer ja està finalitzada, només a 
l’espera de plantar-hi l’arbrat al febrer, l’època 
més propícia per a les espècies, i d’ubicar-hi 
alguns elements de mobiliari urbà. 

Les afectacions
Les obres de la tercera fase han comportat 
noves afectacions en el trànsit i també han 
obligat a modificar el recorregut de la línia 

Panoràmica de les obres del carrer de la llibertat

les joves en el moment de signar el contracte

Formació a les dePendències de l’oPec

416 de l’autobús (Montornès - La Garriga). 
Des del 19 de novembre, la parada s’ha ubicat 
al carrer de la Casa Nova (al davant de l’Espai 
Cultural Montbarri). També ha calgut canviar 
l’emplaçament del mercat setmanal dels dis-
sabtes que, per facilitar l’accés als paradistes i 
evitar incidències en l’aparcament, s’ha ubicat 
al passatge de Maria Aurèlia Capmany.

Renovació completa
El projecte de reurbanització del carrer de la 
Llibertat representa la completa renovació de 
la via i de tots els seus serveis, amb una nova 
distribució que donarà prioritat als vianants i 
afavorirà l’ús de l’espai públic de forma segura 
i sostenible, tal com han marcat els processos 
de participació ciutadana desenvolupats du-
rant els darrers anys.

Les obres van a càrrec de l’empresa Her-
cal Diggers, SL. L’import d’adjudicació és de 
2.290.251,10 €. Els treballs es van iniciar el mes 
d’abril amb una durada prevista total de 14 
mesos. |

BrEus

Una quarantena de persones que es troben 
en recerca de feina han participat durant els 
darrers mesos en quatre accions formatives 
desenvolupades pel departament d’Ocupació, 
Promoció Econòmica i Comerç (OPEC). Han 
millorat competències en igualtat de gènere, 
medi ambient, cerca de feina i procés de selec-
ció, i ús de l’ordinador.  |

Per tercer any, l’Ajuntament ha contractat jo-
ves en pràctiques del Programa de Garantia 
Juvenil de Catalunya. Enguany han estat tres 
noies que durant sis mesos donaran suport a 
la Secretaria del Consistori, al departament de 
Mitjans de Comunicació i al d’Organització i 
Desenvolupament del Personal. |

Millorar competències per 
trobar feina

Més joves del Programa 
de Garantia Juvenil en 
pràctiques
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TAXA PEL SUBMINISTRAMENT D’AIGUA
La taxa inclou preus per als grans consumidors (empreses).
Bonificació del 50% de la quota de servei i aplicació de la 
tarifa domèstica social per als contribuents amb ingressos 
no superiors al Salari Mínim Interprofessional (SMI).

IMPOST SOBRE L’INCREMENT DEL VALOR DELS TER-
RENYS DE NATURALESA URBANA (PLUSVÀLUES)
Exempció 

Increments del valor conseqüència de la transmissió per 
dació en pagament de l’habitatge habitual del deutor 
hipotecari.
Increments del valor conseqüència de la transmissió de 
l’habitatge habitual del deutor hipotecari per procedi-
ment d’execució hipotecària notarial o judicial.

IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA
Exempcions per als pensionistes de la Seguretat Social 
que tinguin reconeguda una pensió d’incapacitat perma-
nent en grau de total, absoluta o gran invalidesa.
La sol·licitud s’ha de presentar a l’oficina de l’ORGT.

| Notícies |

Un any més es congelen les taxes i els impostos
El Ple de l’Ajuntament ha aprovat inicialment la modifi-
cació dels impostos, taxes i preus públics que s’aplicaran 
l’any 2019.
Per a l’any vinent, s’han introduït bonificacions per a fa-
mílies usuàries de les activitats i dels serveis municipals 
d’infància i de joventut (Casal d’Estiu, colònies, Casal 

de Músics de Masferrer, etc.). La taxa d’escombreries 
s’incrementarà un 2,19 % (2,55 euros), a causa de l’en-
cariment del cost del tractament dels residus del conte-
nidor de rebuig.
La resta de taxes i impostos es congelen el 2019 i es man-
tenen les bonificacions.

IMPOST SOBRE ELS BÈNS  IMMOBLES (IBI)
Les famílies que no poden fer front a les obligacions tributà-
ries es poden acollir als ajuts socials amb caràcter d’urgèn-
cia que concedeix el Consistori (departament de Serveis 
Socials).

TAXA PER LA RECOLLIDA D’ESCOMBRARIES
Bonificacions

Fins al 50% per als contribuents a l’atur i amb ingressos per 
sota del SMI per unitat familiar. La sol·licitud s’ha de presen-
tar el mes de gener de l’any 2019, a l’oficina de l’ORGT.
Del 100% per als pensionistes que cobrin per sota del SMI. La 
sol·licitud s’ha de presentar de l’1 de gener fins al 2 de 
desembre de 2019 a l’oficina de l’ORGT.
Reducció per als locals comercials que no tinguin activitat. 
Per fomentar noves activitats comercials, es mantindrà el 
preu reduït la resta de l’any. La sol·licitud s’ha de presentar 
el mes de gener a l’oficina de l’ORGT.
Reducció per a les naus industrials sense activitat. La sol-
licitud s’ha de presentar el mes de gener de l’any 2019 a 
l’oficina de l’ORGT.
Deducció del 10 al 20% per fer ús de la deixalleria de 5 a 10 
vegades durant l’any.
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Protecció Civil de Montornès 
s’integra a la Xarxa RESCAT

Mobilització veïnal contra el 
tancament de l’oficina del BBVA 
a Montornès Nord

L’Associació de Voluntaris de Protecció Civil ja 
disposa de terminals connectats directament 
amb el Centre de Coordinació Operativa de 
Catalunya (CECAT) a través de la xarxa de Radi-
ocomunicacions d’Emergències i Seguretat de 
Catalunya (RESCAT). A finals d’octubre represen-
tants de Protecció Civil de la Generalitat van fer 
el lliurament a l’Ajuntament de tres aparells que 
facilitaran la comunicació en cas d’emergència. | 

El veïnat duu a terme mobilitzacions al mu-
nicipi des de mitjans de setembre, quan es 
va saber que el BBVA tancaria la seva sucursal 
a Montornès Nord. Aquesta decisió deixa el 
barri sense cap oficina bancària. Entre les acci-
ons que s’han realitzar hi ha hagut la recollida 
de 1.081 signatures que s’han lliurat a l’entitat, 
concentracions, assemblees, xerrades i taules 
informatives. El tancament, previst inicial-
ment per al 25 de novembre, s’ha endarrerit 
fins al 9 de desembre. L’Ajuntament, a més de 
donar suport a la mobilització veïnal, està fent 
gestions per evitar que Montornès Nord es 
quedi sense cap entitat financera. |

sessió Formativa sobre l’ús dels terminals

concentració a l’avinguda de l’onze de setembre

BrEus

La convocatòria de subvencions s’adreça a 
entitats sense ànim de lucre que desenvo-
lupin projectes inclusius i que promoguin la 
integració de persones amb diversitat fun-
cional. Els ajuts estan promoguts pel depar-
tament de Polítiques d’Igualtat, que afegeix 
aquest àmbit d’actuació al de la igualtat de 
gènere que ja desenvolupa. |

L’Ajuntament destinarà 16.500 euros en ajuts 
a entitats sense ànim de lucre que treballin 
al municipi i que desenvolupin projectes de 
cooperació internacional. Les sol·licituds es 
poden presentar fins al 5 de desembre. El 
Consell de Solidaritat i Cooperació serà qui 
valorarà els projectes i proposarà l’atorga-
ment de les subvencions. |

16.300 euros en ajuts a 
projectes integradors de la 
diversitat funcional

Foment de la Cooperació 
Internacional
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La gent gran, plena de vitalitat.  Un centenar de persones grans del municipi van participar 
a l’octubre en les activitats organitzades en el marc de la Diada de la Gent Gran. Es va fer una 
caminada, una sessió de gimnàstica i una exhibició de balls. |

Les AMPA organitzen un mercat de segona mà. Les famílies de les escoles Marinada, 
Mogent i de la Llar d’Infants El Lledoner van muntar, fa uns dies, un centenar de paradetes, a 
la plaça de Pau Picasso, per recaptar fons extres per a les activitats de les AMPA. |

BrEus

El departament de Polítiques d’Igualtat im-
pulsa una campanya per afavorir l’ús no se-
xista dels jocs i les joguines. Els establiments 
adherits tindran informació i etiquetes per 
posar als obsequis amb el lema “La igualtat, el 
millor regal”. La campanya es presentarà el 23 
de novembre a les 17.30 h amb una xerrada 
taller al Centre Infantil Pintor Mir. |

El jovent de Montornès ha debatut en els 
darrers dies en assemblea les propostes 
que es duran a terme durant el 2019 amb 
els 20.000 euros del pressupost de Joventut. 
Durant el procés participatiu Kosmos es van 
recollir 48 butlletes amb propostes vàlides: 
28 de joves de 12 a 16 anys i 20 de joves de 
17 a 30. Els mateixos joves les lideraran per-
què es puguin executar. |

Joguines no sexistes 

El projecte Kosmos recull 
mig centenar de propostes

sessió de gimnàstica als jardins de l’ajuntamentimatge Per a la camPanya creada Per Feminista ilustrada
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la columna dE l’Entitat

El Club Atletisme Montornès es va fundar 
el 1982, des de llavors han estat moltes 
les persones que han fet possible que el 
club tingui tan  bona salut com la que té 
actualment i que així pugui continuar fo-
mentant la pràctica esportiva dins i fora 
de la nostra població.

Actualment al Club tenim uns 200 at-
letes entre diferents categories i grups 
d’entrenament, un dels quals és el grup 
de dones sota la preparació d’Esteban 
Giménez, entrenador nacional d’atletis-
me i actual responsable de mig fons i de 
fons de la Federació Catalana d’Atletis-
me. Aquest grup fa els entrenaments di-
lluns, dimarts i dijous de 17.30 a 18.30 h 
i dissabtes de 9.30 a 10.30 h. Aquesta és 
una activitat esportiva dirigida a les do-
nes amb l’objectiu de fomentar la pràc-
tica de l’esport femení. A més l’activitat 
vol combinar un espai d’activitat física i 
de salut, amb un espai de promoció de 
benestar.

El Club, com a entitat, organitza di-
verses activitats a la població com són: 
la Milla Urbana de Festa Major, la Marxa 
Popular de Montornès (aquesta edició 
dedicada a la lluita contra el càncer de 
mama), la Mini Marató, la Mitja Marató, 
la Cursa de 6 km i la Marxa Nocturna de 
Sant Joan. 

Des del Club també s’organitzen pro-
ves federades com el Cros de Sant Sadur-
ní i el Gran Premi de Marxa de Montor-
nès, que arriba ja a la 5a edició i que cada 
any ha estat designat com a Campionat 
de Catalunya Màster. |

Club Atletisme 
Montornès: fes amics, 
fes salut… fent 
atletisme!!! 

Les  escoles visiten l’Ajuntament. Alumnes de 3r de l’Escola Marinada van visitar el 6 de 
novembre la Casa Consistorial. L’alcalde els va fer de guia per les dependències municipals. |

El Consell d’Infants del curs 
2018-19, en marxa

constitució del consell d’inFants del curs 2018-19

alumnes de tercer de l’escola marinada

El Consell d’Infants va iniciar el 31 
d’octubre l’activitat del curs 2018-
19 en un acte que va comptar amb 
la presència dels consellers que repe-
teixen per segon any consecutiu, els 
que comencen cinquè de primària i 
s’estrenen en el càrrec, i aquells que 
deixen els seus llocs vacants perquè 
aquest curs han començat primer 
d’ESO.

En total, el Consell d’Infants del curs 2018-19 
està format per 18 alumnes de 5è i 6è de pri-
mària de les 5 escoles del municipi.

Els infants es reuniran un cop al mes per de-
batre els dubtes, neguits i propostes que con-

siderin. També s’ocuparan de posar en comú i 
traslladar al Consistori les opinions de l’alum-
nat de cada escola i, al seu torn, faran arribar als 
seus companys les reflexions i decisions sorgi-
des del propi consell.

Aquest òrgan es va crear l’any 2016 per do-
nar veu als nens i nenes del poble en qüestions 
que els afecten i en temes relacionats amb el 
municipi.

En els dos primers anys de funcionament 
s’han tractat temes com la mobilitat i la via 
pública, els equipaments i qüestions relaci-
onades amb els àmbits cultural i festiu del 
poble. A més, del Consell ha nascut la idea de 
celebrar a Montornès el DUDI (Dia Universal 
dels Drets dels Infants). |



8 9Novembre 2018| El tema |

La Biblioteca de Montornès, 50 anys de cultura local en moviment
La Biblioteca celebra aquest mes els actes centrals de 
commemoració del 50 aniversari. La història l’ha dut de 
l’avinguda de l’Onze de Setembre, passant per la rambla 

de Sant Sadurní, al carrer de Can Parera. Aquest no serà 
el darrer emplaçament ja que el futur de la Biblioteca es 
projecta en una altra localització.

La Biblioteca de Montornès idea cada dia el seu 
futur i aposta per evolucionar cap a la cultura i 
la lectura en moviment, cap a la consolidació 
del seu projecte de compartir coneixement i 
experiència. L’esforç se centra en la seva feina 
portes enfora. 

La Biblioteca està per fer xarxa local i per de-
batre i promoure els interessos del veïnat, sigui 
quina sigui la seva edat i la seva procedència.

Les escoles, els instituts, els equipaments mu-
nicipals, les perruqueries i el Centre d’Atenció Pri-
mària (CAP), són alguns dels seus col·laboradors a 
l’hora de fomentar el plaer per la lectura. Així, han 
nascut projectes com “Llibres al CAP”; “De cap als 
llibres”; el taller de narrativa a les escoles; les visites 
adreçades a alumnes de primària i de secundària; 
el recital de poesia “Montornès llegeix” al parc dels 
Castanyers, i el suport als autors locals.

El vEïnat Explica...

Soy usuaria desde ha-

ce 41 años porque me 

gusta muchísimo leer. 

Vengo prácticamente 

cada semana a coger 

libros. Participo en las tertulias literarias y 

procuro venir a todas las actividades. Además, 

la gente que trabaja es encantadora y muy 

servicial, te aconsejan y te buscan lo que pides. 

AntoniA MolinA 
Márquez
61 años

He participat en gairebé 

totes les activitats que 

realitzen: el club de 

lectura, L’Hora del Conte, 

la tertúlia de poesia... 

Crec que és un entorn molt familiar. Tens molt a 

prop les persones que se’n fan càrrec. Quan era 

petita anava a la rambla de Sant Sadurní per fer els 

deures i llegir Tintín.

MontserrAt álvArez i 
GAllén
53 anys

Vengo desde pequeño. 

Ahora menos por tra-

bajo, pero suelo acudir 

cuando hay alguna ac-

tividad que me interesa, 

especialmente charlas sobre temas históricos 

como la egiptología. Siempre me ha gustado 

venir, sentarme a leer revistas de motociclismo 

y charlar un rato con el personal de la Biblioteca.

Alonso DoMínGuez 
GAllArDo 
44 anys

Normalment hi vaig a 

consultar llibres de teatre 

i a fer temps mentre els 

meus fills són a l’Escola 

de Música. Ells solen 

agafar contes en préstec. Hem participat en tallers 

de ciència i ara ens hem apuntat a l’Escape room 
familiar. El que més m’agrada és el caliu que hi ha, 

la gent és molt maca.

ricArDo Piris MArtín 
45 anys

Quina és la teva relació amb la Biblioteca?

visitA De sA MAjestAt cArnestoltes A lA BiBliotecA (2018)
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El bon estat de salut de la “biblio” 
La Biblioteca ha anat superant etapes d’evolu-
ció tecnològica: la digitalització del fons docu-
mental; l’aparició de suports com el CD i el DVD; 
l’arribada dels ordinadors, l’ofimàtica i Internet, 
i la popularització de les tauletes, els mòbils, el 
llibre electrònic i les xarxes socials. També ha 
hagut de fer lloc per a nous usos incorporant 
espais específics per a infants i, des de fa poc, 
una zona silenciosa per estudiar.

Tot i els canvis constants, l’equipament ha 

La Biblioteca en xifres 
(Any 2017. Font: Diputació de Barcelona)

Persones usuàries inscrites 8.531

Mitjana de visites diàries 273

Mitjana de préstecs diaris 162

Assistents a les activitats 3.403

Alumnes participants a les visites escolars 785

Followers a Twitter 337

Followers a Instagram 729

Followers a Facebook 2.018

sabut aconseguir usuaris fidels. Cada setma-
na es programen tàndems de converses en 
alemany, en anglès i en francès. Un cop al 
mes s’obren tertúlies; n’hi ha de literàries, de 
poesia, de novel·la romàntica i una de me-
mòria històrica. A més, es fan recitals i tallers 
de costura, d’experimentació i d’específics 
d’acord amb l’estació, i dues vegades al mes, 
un de dedicat als contes. També hi ha grups 
de lectura, de comprensió lectora i de lectura 
en veu alta.
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Nicolau Guanyabens
Arxiver	Municipal

La Biblioteca de Montornès té ja 50 anys. La seva història comença 
el 31 d’octubre de 1968, el dia que tingué lloc l’acte protocol·lari 
d’inauguració. Una biblioteca nova de trinca promoguda per la 
Caixa d’Estalvis de Sabadell i la Diputació de Barcelona, en el marc 
d’una iniciativa lloable d’escampar punts de lectura per la provín-
cia amb el nom de  “Bibliotecas Populares”.

El local era propietat de l’entitat financera i era a l’avinguda de 
l’Onze de Setembre, número 6. Taules i cadires lluents per a 30 usu-
aris i prestatgeries de fusta amb 1.168 llibres. Una granollerina de 
20 anys, acabada de sortir de la formació de l’Escola de Bibliotecà-
ries, va assumir la feina il·lusionant d’obrir aquest servei per prime-
ra vegada a Montornès. Era Roser Lleonart i Fortuny. Va treballar-hi 
cinc mesos, pràcticament de forma voluntària, tot esperant una 
situació laboral estable que no va arribar. 

La biblioteca obria només unes hores i no cada dia. L’activitat di-
ària consistia a preparar les fitxes d’usuaris i les anotacions de prés-

La “primera” biblioteca

| Arxiu obert |

Grup de nenes i nens a la biblioteca, el dia de la inauGuració oficial, octubre de 1968. aMMV. 
autor desconeGut.

exterior de la “priMera” biblioteca a l’aVinGuda de l’onze de seteMbre. anys 70. aMMV. autor: 
antoni feliu.  

tecs, anar a cercar noves aportacions de llibres, etc., i sobretot 
atendre les consultes dels lectors i lectores, que majoritàriament 
eren infants i joves. 

El 4 de març de 1969, després de 4 mesos de funcionament, 
Roser Lleonart escrivia al diari intern aquesta nota que reflecteix 
la realitat del moment: “Ha disminuido el número de lectores. (...) 
También han dejado de venir algunos jóvenes u otros vienen 
más espaciados. Supongo que les atraía la novedad. El número 
de lectores adultos es pequeño como siempre. ¡No ha venido 
ninguna mujer!, aunque lo comprendo ya que algunas me han 
dicho que solo podrán leer en préstamo”.

El 31 de març del mateix any, Lleonart deixava les seves tasques 
a la biblioteca per una altra feina remunerada. La biblioteca torna-
ria a obrir a l’agost del mateix any amb millors condicions per a les 
treballadores. Primer, Josefa Piñol, amb l’ajuda de Carmen Marín, i 
més tard Josefina Cardona, amb el suport de Mercè Julià.

I així fins al 7 de setembre de 1977, dia en què tot l’equipament 
es traslladà a la Rambla de Sant Sadurní, dia final dels 9 anys de 
la “primera” biblioteca. | 
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aPlec de sant sadurní 2017
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un moment de la rePresentació

A punt per Sant Sadurní

Enguany el veïnat té a l’abast una pro-
gramació de prop de 40 propostes cul-
turals i esportives per a totes les edats. 
Els actes es perllongaran fins al 15 de 
desembre.

Un any més, el municipi està preparat per cele-
brar la festa del patró de Montornès, Sant Sadur-
ní, que té lloc cada 29 de novembre. Al voltant 
d’aquesta data, l’Ajuntament i les associacions 
han agrupat 36 activitats per a tots els gustos 
sota el títol de les Festes de Tardor.
El programa recull propostes tradicionals com la 
inauguració de l’exposició de costura creativa i 
treballs artesanals del 28 de novembre, la paella 
popular del 29 o el correfoc del 30. 

El Centre d’Estudis de Montornès del Vallès 
aporta algunes de les novetats, com el Corre-
llengua que es va ajornar pel mal temps o la 

sessió d’estudis montornesencs que donarà veu 
a persones expertes en la història del poble.

Enguany, a més, es donarà a conèixer el pro-
jecte guanyador de la Beca de recerca històrica 
2018 i es presentarà el llibre resultant del treball 
guanyador de l’any 2014 titulat “De la fàbrica al 
barri. Quan el carrer tornà a ser nostre” d’Emilio 
José Sánchez Ortiz.

L’esport, un clàssic del programa
Les activitats esportives no hi poden faltar, així 
que les entitats han preparat competicions d’es-
cacs, bitlles, atletisme, tennis, ciclisme i petanca.
A més, la XVII Nit de l’Esport premiarà els i les 
millors esportistes de la temporada el 30 de no-
vembre i el Club Bàsquet Vila de Montornès pre-
sentarà els seus equips de manera oficial l’1 de 
desembre. Tota la programació es pot consultar 
al web www.montornes.cat | 

BrEus

Una trentena de persones van assistir el 7 de 
novembre a la Biblioteca a la representació del 
monòleg “Pompeu Fabra, jugada mestra” amb 
l’actor Òscar Intente. L’activitat estava organit-
zada per l’Oficina de Català de Montornès com 
a part de la commemoració de l’any Fabra. | 

Malgrat el mal temps, més de 40 persones 
van visitar la torre del Telègraf el 13 d’octubre 
en el marc de les Jornades Europees del Patri-
moni. Una trentena més van participar en els 
tallers i les visites teatralitzades que es van fer 
el dia 14 a Mons Observans. | 

El CI La Peixera ha iniciat el curs amb una 
setantena d’infants. Com a novetat, s’ha po-
sat en marxa un grup d’acompayament de 
guitarra, dinamitzat per l’Escola de Música 
municipal. El CI Pintor Mir, per la seva banda, 
s’ha estrenat amb 30 infants. Els divendres es 
desenvolupa una programació familiar amb 
xerrades, ioga, tallers experimentals, espais de 
joc en família i espai de joc per nadons. | 

Es busquen patges i voluntaris/àries per a la 
Cavalcada. Hi ha 18 places de patge. Qui s’hi 
vulgui apuntar té temps fins al 25 de novem-
bre. El 3 desembre es farà un sorteig amb 
totes les sol·licituds. Més info a www.montor-
nes.cat/cavalcada | 

Pompeu Fabra a Montornès

Les JEP apleguen una 
setantena de visitants

Els centres infantils, a l’alça

Vols acompanyar els Reis 
d’Orient quan ens visitin?
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Club d’Escacs Montornès. Al tancar 
aquesta edició, Àlex Villa ocupa la 16a 
plaça en el World Cadets Chess Cham-
pionships.
Pàdel. El montornesenc Pol Hernández 
s’ha proclamat Campió d’Espanya per 
equips, ha guanyat el SGS de menors 
al  Padel Indoor Figueres i ha estat 2n 
al Màster Nacional de menors de Palma 
de Mallorca.
Club Karate Montornès:
• Segona fase de la Lliga Nacional:
Teresa López, 1a kata junior
Sergio Hernández, 2n kumite junior -61 kg. 
Arnau Pujante, 3r kumite junior -61 Kg
• 8 ors, 7 plates i 10 bronzes en el XXIII 
Torneig de Sant Sadurní. 
Club Triatló Montornès. El 23 de de-
sembre organitza el I Duatló de Carre-
tera de Montornès.
Enduro. Yago Domínguez, 3r en el 
Campionat d’Espanya Infantil i 2n de 
Catalunya d’Endurets.

EN 2 MINUTS... La Marxa Popular fa front a la pluja 

El fred, la pluja i el fang no van ser un impe-
diment perquè el passat 28 d’octubre se ce-
lebrés la XXVII Marxa Popular que organitza 
cada any el Club Atletisme Montornès. Nom-
broses persones equipades amb paraigües 
i impermeables van fer front al mal temps 
completant els dos recorreguts de la prova, el 
de 8 km i el de 14 km.

En aquesta edició, la Marxa Popular va 

mostrar la seva vessant més solidaria. La cur-
sa es va sumar a la commemoració del Dia 
Internacional contra el Càncer de Mama. Les 
persones participants van rebre una samar-
reta amb el lema “Marxem contra el càncer 
de mama”. 

 L’organització va repartir a l’entorn de 2.500 
dorsals, tot i que no tothom va participar a la 
cursa pel mal temps. |
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Congelació de les principals taxes 

Hem aprovat les ordenances per a l’any 2019 i hem 

millorat les bonificacions d’alguns serveis perquè encara 

siguin més accessibles. Aquesta és una aposta decidida del govern per garan-

tir que tothom pugui gaudir-ne. Les famílies amb dos fills/es que s’inscriguin 

als diferents casals d’estiu municipals podran beneficiar-se de bonificacions. 

També s’ha aplicat un 25% de rebaixa als preus del Departament de Joventut 

i ja no caldrà tenir el Carnet Jove, ja que el descompte s’aplicarà simplement 

pel fet de ser jove. Una altra millora que estem treballant és la tarifació social 

a l’Escola Bressol o a l’Escola de Música per a les famílies de Montornès que, en 

funció de la renda familiar, podran arribar fins al 40% de bonificació.

També hem aprovat la congelació de les principals taxes. El rebut de l’IBI 

serà el mateix. Apostem per continuar millorant i ampliat serveis municipals 

a través de la gestió directa sense que això suposi un major cost per a la 

ciutadania. 

Únicament s’ha incrementat el rebut de la taxa d’escombraries en 2,6 € 

anuals perquè el cost d’aquest servei s’incrementa a causa de l’augment del 

cost dels abocadors per tractar el rebuig de la brossa. Com més reciclem, més 

disminuirà aquesta taxa. A més, si utilitzem la deixalleria, hi ha una bonifi-

cació de fins a un 20% en el rebut. El reciclatge és un repte que com a poble  

esperem aconseguir. 

La resta de taxes principals es congelen per poder mantenir i ampliar la 

prestació de serveis de forma directa i millorar les condicions laborals dels 

treballadors/es.

Ordenanzas 2019

El pasado 31 de octubre se aprobaron las orde-

nanzas en sesión plenaria en nuestro Ayuntamiento. Las ordenanzas 

son los impuestos, tasas y precios de los servicios que ofrece nuestro 

Ayuntamiento a la ciudadanía y que se fijan de forma anual.

Estas son continuistas y sin apenas ninguna novedad, excepto algún 

desajuste que se había detectado y un aumento  en la tasa de recogida 

de basura.

Este gobierno ha preferido una estrategia electoral de congelación a 

sentarse a discutir sus propuestas o una orientación distinta de las or-

denanzas con el resto de los grupos municipales. Con la capacidad que 

les ofrece su mayoría absoluta, impusieron su criterio sin el mas mínimo 

esfuerzo, ni siquiera el de disimular su autoritarismo. 

Por eso, no sorprende que se aprobaran únicamente con sus votos, sin 

recibir el apoyo de ninguno de los otros cinco grupos políticos que compo-

nen el plenario municipal. Y tampoco sorprende que el debate se centrara 

en  porque se siguen cobrando los mismos impuestos si no somos capaces 

de gastarlos y cada año presentamos un resultado positivo. 

Nosotros creemos que la solución no es bajar los impuestos, sino 

gestionarlos mejor y realizar de una vez las inversiones que prometieron 

porque a fuerza de estirar los plazos en vista a las elecciones municipa-

les, los vecinos y vecinas, se quedaran de nuevo esperando el traslado del 

casal d’avis, la residencia, el bus urbano, los libros gratis y tantas otras 

promesas que cayeron en el olvido. 

No fer res mai és una opció

Al ple de novembre vam tractar les ordenances fiscals 

per al 2019. El nostre grup municipal va presentar 10 propostes que voli-

en contribuir a ajudar els aturats i els comerços del nostre poble; premiar 

les mesures d’estalvi d’aigua; pagar el cost real del servei de recollida 

d’escombraries en grans discoteques; ser coherents amb el model de 

mobilitat més sostenible de l’Àmbit-40; i bonificar a les empreses que 

compleixen les ordenances del civisme o tenen bones pràctiques amb els 

seus treballadors o el medi ambient. Vam proposar, fins i tot, la correcció 

d’una errata que s’havia passat per alt durant anys.

Totes les propostes presentades pel nostre grup no eren fum, sinó 

que ja s’estaven duent a la pràctica en altres municipis. La resposta del 

govern municipal va ser ignorar-les totes, errata inclosa, malgrat dir-nos 

que compartien 6 de les 10 mesures.

Cap altre grup municipal va presentar propostes per a les ordenan-

ces. Ni el govern, que va portar al ple només modificacions de caràcter 

tècnic, sense contingut polític. La seva defensa per no fer res és que 

congelar els impostos ja està bé. Nosaltres creiem que no fer res, quan 

tens la possibilitat i els mitjans per fer-ho, és desaprofitar oportunitats, 

sent el municipi amb més atur del Baix Vallès i veient com tanquen els 

comerços del nostre poble. Com fan la gran majoria de municipis, cal 

treballar incansablement cada any per fer uns impostos municipals més 

equitatius i més justos socialment i no restar amb els braços plegats. No 

fer res mai és una opció.

El Montornés que tenemos

Las últimas noticias de nuestro municipio no son nada 

buenas: Subida de impuestos y del paro. Si, tenemos el 

triste honor de ser el pueblo con más personas desempleadas de los 

alrededores. Algo totalmente contradictorio con la cantidad de indus-

tria que nos rodea y más aún con que el gobierno municipal destine 

un millón y medio de euros en La Bolsa de trabajo municipal. La única 

buena noticia para estas personas es que pueden pedir una bonifica-

ción del 50°/0 en la tasa de basuras, para el resto de ciudadanos infor-

marles de que esta misma tasa sube más del 2%. Y es que el gobierno 

“verde” en vez de realizar políticas de fomento del reciclaje para que 

paguemos menos, ha decidido que lo mejor es cambiar todo el sistema 

de recogida y subirnos las tasas. Pero no se ha planteado revisarnos el 

Ibi a la baja para darnos un respiro a las familias. Y es que así pueden 

seguir recaudando para poner en marcha más obras faraónicas como 

la del teatro. Tomen nota: al coste de remodelación que asciende a 1,9 

millones (se incrementó su mala gestión en 650.000 euros) ahora hay 

que sumarle otros 500.000 euros para remodelar la plaza Margarita Xir-

gu. Y eso sin tener en cuenta que la parcela donde está situada ahora 

la escuela Mogent quedará libre en pocos meses... en vez de planificar 

una actuación conjunta, como siempre, el gobierno gestiona a salto 

de mala. Total pagan los ciudadanos. Pero no se preocupen, el año que 

viene hay elecciones, cambiar esto está en sus manos.
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Primer Montornès i els seus veïns i veïnes 

Com a regidor sense cap responsabilitat de govern, o com 

es diu de vegades “regidor a l’oposició”, vull aclarir quina és 

la nostra tasca a l’Ajuntament, ja que de vegades es qüestiona la poca opo-

sició que fem, o bé la poca “canya” que donem a l’equip de govern. M’expli-

co, cada setmana tenim reunions, i fem preguntes com, per exemple, per 

què no es netegen els embornals dels carrers, per què s’hi acumula brossa 

en alguns punts de recollida  (sobretot els diumenges), per què no són 

efectives les campanyes contra  l’incivisme dels propietaris dels gossos, per 

què fa la impressió que la circulació viària al nostre poble és la de campi qui 

pugui per la manca de respecte als altres i a les normes de circulació, per 

què les obres municipals s’endarrereixen o bé ni es comencen (Teatre, Casal 

d’Avis, Centre de Dia). Totes aquestes qüestions setmana rere setmana van 

sortint. La resposta: “estamos en ello”. Ara bé, tenim un cop al mes en què 

les reunions sí són obertes al públic: els plens municipals. Allí és debaten els 

temes i al final de la sessió els grups i el públic podem preguntar a l’equip de 

govern per qualsevol qüestió que afecti el poble. A molts municipis, d’acord 

amb el seu compromís de transparència, els plens són retransmesos en 

directe per les seves emissores locals. No tornem a insistir (n’estem avorrits) 

que es podria fer a través del sistema streaming i que tothom que volgués 

ho pogués seguir des de casa seva i així veuria i sentiria les posicions dels 

grups polítics;  o bé,  com estem demanant des de fa set anys, es podrien 

fer debats polítics a la nostra ràdio.  Sense difusió fa la impressió que els 8 

representants de la ciutadania a Montornès no fem res.
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 Final del mandat

Cal fer balanç polític del mandat actual, havent arribat a 

la seva recta final i en un any d’eleccions municipals.

Aquest últim ple es van aprovar les ordenances fiscals, amb pujada per 

a tothom i de tots els impostos, tot i que alguns ens diuen que s’han con-

gelat, i per no abaixar impostos directes a Montornès als ciutadans, com 

l’IBI, hi ha augment en el servei de recollida de residus, o en els relacionats 

amb activitats econòmiques, etc., això no ha agradat a ningú. 

Tots sabem que millorar el poble significa millorar la qualitat de vida de la 

ciutadania. Invertir al nostre poble és invertir en el benestar dels veïns i veïnes. 

Aquests darrers dies detectem que la sensació d’inseguretat i impu-

nitat està augmentant al nostre municipi. Comencen a preocupar les 

intencions de la gent expressades a les xarxes socials. Són diverses les 

persones que s’adrecen a nosaltres per mostrar-nos la seva por davant 

d’algunes situacions. 

Tot i que estem segurs que la Policia Local actua amb la màxima 

diligència i professionalitat que els permeten els mitjans de què disposen, 

no aconseguim minvar la percepció d’inseguretat que s’està instal·lant 

al municipi. La seguretat ciutadana és un dret públic, bàsic i essencial i 

garantir-la és necessari per gaudir d’una bona convivència.

La resposta de l’equip de govern davant d’aquestes mostres d’inquietud 

és la de treure importància i negar que la situació sigui com la descriu la 

pròpia ciutadania. La informació de què disposem els grups polítics de 

l’oposició és insuficient per fer una avaluació acurada.
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| dEstaquEm... L’agenda completa i actualitzada a www.montornes.cat

FESTES DE TADOR
| 24 de novembre | 
XXXVII Cros Escolar. 
A les 9 h, al recinte firal
Campionat de bitlles i petanca. 
A les 9 h, al pati de Can Xerracan
Caminada: La font de Santa Caterina. 
A les 10 h, al Casal de Cultura. 
Inscripcions: 609185088 / associacio@
lleuremontornes.cat
Sessions d’estudis montornesencs. 
A les 11 h, a Can Saurina
Concert de Sant Sadurní de la Coral 
La Lira. A les 20 h, a la sala d’actes de la 
Parròquia de Sant Sadurní
| 24 de novembre |
XXXI Aniversari del Centro Cultural 
Andaluz. A les 19.30 h, al Centro Cultural 
Andaluz
X Pakito’s Fest. A les 23 h, a la Masia de 
Can Masferrer
| 25 de novembre |
Ral·li fotogràfic. A les 9.30 h, al Casal de 
la Gent Gran Centre
El joc del Llop. A les 18.30 h, al Centre 
Cultural Andaluz
| 29 de novembre |
Campionat d’escacs. A les 11 h, a la plaça 
de Pau Picasso

Paella Popular. Tiquet: 4,50 €. A les 13 h, 
a la plaça de Pau Picasso
Ballada de sardanes amb la Cobla 
Ciutat de Girona. A les 11 h a la plaça de 
l’Església de Sant Sadurní
Xocolatada infantil i concert familiar. A 
les 16.30 h, al Centro Cultural Andaluz
Aplec de Sant Sadurní. A les 18.30 h, a la 
pl. de la Font
| 30 de novembre |
Premi Montornès de Recerca Històrica. 
A les 19 h, a l’Espai Cultural Montbarri
XVII Nit de l’Esport. A les 20.30 h, a la 
Carpa Polivalent El Sorralet
| 1 de desembre |
Un tomb per Montornès. A les 12 h, a la 
plaça de Joaquim Mir
Correfoc. A les 18 h, a la plaça de Pau 
Picasso
| 1 i 2 de desembre |  
Open de Tennis. A les 9 h, a les pistes  
municipals de tenis
| 2 de desembre |
XI Pedalada de Muntanya BTT
A les 9 h, al Pavelló Municipal 
Presentació dels equips del Club 
Bàsquet Vila Montornès
A les 9 h, al Pavelló Municipal
Cercavila i bateig dels petits diables
A les 11 h, a la pl. de Joaquim Mir

25N
| 23 de novembre |
Xerrada: “Els jocs i les joguines no són 
sexistes, i tu?”. A les 17.30 h, al Centre 
Infantil Pintor Mir
Teatre: Gàbia de la companyia Jungle 
Low Mask. A les 21 h, a l’Espai Cultural 
Montbarri
| 24 de novembre |
Acció artística “Per les que ja no hi són”. 
A les 20.30 h, als Jardins de l’Ajuntament
| 25 de novembre
Caminem contra la violència masclista. 
A les 11 h, a la plaça de la República
Cinefòrum: “La teta asustada”. 
A les 18 h, a Can Saurina

50 ANYS DE LA BIBLIOTECA
| 26 de novembre |
Presentació del llibre Vive 50: cambiar 
de vida sin cambiar de barrio. A les 19 h
| 28 de novembre |
Espectacle de titelles: “Temps de llum”. 
A les 17.30 h
Un aniversari de conte. 50 espelmes i 
un pastís. A les 18.30 h
A partir de les 20 h
- Inauguració de l’exposició de 
fotografies “50 anys de Biblioteca”
- Actuació de l’Aula de Teatre

- Monòleg La meva 
família és un desastre 
d’Eloi Güell
- Música dels anys 60 a càrrec de 
l’Escola de Música
| 30 de novembre |
Escape room Swat Library. 
A les 16, 17.45 i 19.30 h

MONTBARRI AIXECA EL TELÓ
| 24 de novembre |
Dansa: El meu príncep blau amb Ballet 
Imperial de la Reina Rosamunda. 
A les 17.30 h. Gratuït.
| 1 de desembre |
Cant coral: Sons del mercat amb el 
Cor Jove Amics de la Unió. A les 20 h. 
Gratuït.
| 16 de desembre |
Per als més petits: Pinxit amb 
Baychimo teatro. A les 11 i a les 12.30 h. 
Gratuït. Reserva el teu seient a entrades.
montornes.cat

EXPOSICIONS
Montserrat Abelló: “Visc i torno a 
reviure”. Del 23 de novembre al 20 de 
desembre a la Biblioteca




