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Nova zona 
d’equipaments 
culturals

12
La Nit de l’Esport 
celebra els èxits de 
l’esport local

El grau de compliment del PAM 
a l’abast de la ciutadania

A final de novembre, es va celebrar a Can Saurina una sessió de retorn al 
veïnat del grau d’assoliment del Pla d’Actuació Municipal (PAM). A la troba-
da es va presentar la plataforma de seguiment del pla a través d’Internet,  
pam.montornes.cat. Aquest document estableix les principals línies d’actu-
ació del mandat i les grans inversions previstes per al període 2016 – 2019.

L’any 2016 es va iniciar el procés participatiu per definir el Pla d’Actuació 
Municipal. Hi va haver representació política, tècnica i ciutadana.

El PAM va incloure 195 aportacions del veïnat, treballades en cinc tallers. 
La majoria pertanyien als àmbits de drets socials i benestar, i igualtat i ciu-
tadana.

Bones festes i 
feliç any 2019!
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Aquests dies hem presentat públicament els resultats del Pla d’Actuació Mu-

nicipal (PAM) fins al moment actual. Com recordareu, el PAM es va presentar 

el 2016 per primera vegada a Montornès i recollia les actuacions previstes per 

l’Ajuntament per dur a terme fins a final d’aquest mandat municipal.

En general estem molt satisfets pel grau d’acompliment dels compromisos que ens vam plantejar 

en l’inici. Presentem per tant la feina feta i acomplim així el principal objectiu del PAM, que és retre 

comptes amb els veïns i veïnes. Amb tot plegat hem après dels aspectes que cal millorar per a properes 

edicions.

El PAM és també un instrument de transparència, que facilita l’accés de la població a la informació 

municipal i que permet conèixer tot allò que s’ha fet, però també el que no s’ha pogut aconseguir. 

D’aquesta manera els membres del govern local donem explicacions, que és la nostra obligació. Estem 

molt satisfets d’aquest exercici d’honestedat.

La ciutadania té tot el dret a conèixer el detall de les accions que fa el seu ajuntament, i tothom pot 

accedir digitalment a tota la informació. Veureu així que els ajuntaments, com administració més 

propera a la ciutadania, estan atenent necessitats i demandes dels veïns i veïnes que són responsabili-

tat de la Generalitat i de l’Estat. Ens han deixat sols en els pitjors anys de la crisi.

Estem convençuts que la millor manera de reforçar la credibilitat de les institucions i la necessària 

confiança de la ciutadania, és respectant els acords i acomplint els compromisos. D’ara endavant 

haurem de millorar tot el que no hagi funcionat prou bé.

Com ja vam plantejar a l’inici del PAM, aquest procés ha de ser un punt de partida. Cal continuar 

amb el diàleg permanent amb els veïns i veïnes. Cal deliberar junts i prendre decisions de manera 

compartida, assumint responsabilitats, cadascú al seu lloc. Aquest és el camí per governar junts, 

Ajuntament i ciutadania. El poble el fem entre tots i totes, i millora més si tothom sent que pot aportar 

i lluitar pel que és necessari.

Reitero l’agraïment als tècnics municipals per la bona disposició i el seu compromís en el desenvo-

lupament del PAM. Així com a totes les persones i entitats que han participat en les convocatòries que 

s’han fet.

Aprofito per desitjar-vos unes molt Bones Festes.

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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El carrer de Sant Isidre: focus 
d’equipaments culturals

Una nova Biblioteca, un nou Casal 
de Cultura i un nou Casal de la Gent 
Gran Centre conformen el triplet 
d’equipaments que, juntament amb 
el nou Teatre, constituiran un nou 
nucli cultural i social per al poble, 
d’acord amb la proposta que treballa 
l’Ajuntament.

Des de fa temps el Consistori treballa per de-
senvolupar un nucli d’equipaments culturals 
als terrenys municipals, situats a la confluència 
dels carrers de Sant Isidre i del Riu Mogent, del 
passatge del Teatre i de la plaça de Margarida 
Xirgu. El solar, ocupat ara per l’escola Palau 
d’Ametlla, té una superfície de 2.550 m2.

Aquesta zona d’equipaments estarà forma-
da per una nova Biblioteca, un nou Casal de 
Cultura i un nou Casal de la Gent Gran Centre. 

Plànol de situació de la zona d’equiPaments

Tot plegat al costat del nou Teatre, que apor-
tarà al conjunt serveis complementaris, a més 
de la seva oferta estable d’espectacles. També 
s’estudiarà la possibilitat d’habilitar un aparca-
ment públic soterrat.

L’objectiu és impulsar un conjunt d’equi-
paments públics que s’integrin i dinamitzin 
l’entorn, que comparteixin espais lliures al 
carrer, i que obrin la possibilitat d’interrelació 
afavorint nous vincles entre la diversitat dels 
seus usuaris.

Converses i procés de participació
L’equip de govern local ha plantejat la propos-
ta als regidors de les formacions polítiques a 
l’oposició i a la Junta del Casal de la Gent Gran 
Centre. També es preveu dur a terme un pro-
cés participatiu obert a la ciutadania per definir 
el projecte. |

L’Ajuntament ha fet revisar el projecte de 
residència i centre de dia per verificar que 
continua complint amb les exigències de la 
Generalitat per a la concertació de places pú-
bliques, donat el dèficit reconegut que hi ha 
a la zona d’influència de Montornès. La impli-
cació de la Generalitat en el projecte és bàsica 
per fer l’actuació econòmicament viable, tant 
pel que fa a la construcció com a la gestió 
posterior.

L’estudi que s’ha dut a terme aconsella 
replantejar alguns aspectes del projecte ac-
tual que tenen a veure amb l’emplaçament 
(c. del Vallès) i amb l’adequació i distribució 
dels espais per ajustar-los als requisits del 
nou model d’atenció que la Generalitat es-
tà implantat a Catalunya. Independentment 
d’això, el Consistori segueix cercant el com-
promís del Govern.

La informació s’ha traslladat recentment a 
la comissió impulsora d’equipaments per a la 
gent gran, creada el 2016, i formada per re-
presentants municipals i dels dos Casals de la 
Gent Gran del poble. |

Revisió del projecte de 
residència i centre de dia
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Els programes locals d’atenció per a infants, 
joves i les seves famílies, són pioners en la 
implementació d’accions d’intervenció soci-
oeducativa i són equiparables als proposats 
en el model del Sistema d’Intervenció Socio-
educativa (SIS) de la Generalitat. Aquesta és 
una de les principals conclusions de l’estudi 
valoratiu que ha dut a terme la Diputació de 
Barcelona sobre els programes i serveis que 
presta el departament de Serveis Socials de 
l’Ajuntament. 

El document destaca que l’atenció parteix 
d’un treball preventiu i inclusiu, de suport i 
acompanyament en situacions de risc mo-
derat i greu, i posa de manifest que Montor-
nès compta amb un xarxa d’equipaments 
d’infància (la Peixera i Pintor Mir) i d’un 
equip professional de qualitat.
L’estudi, que va ser presentat fa uns dies, 
es va elaborar durant la primera meitat de 
2018. |

L’atenció social 
municipal, a nivell

Llars accessibles i auditories per 
lluitar contra la pobresa energètica

una de les adaPtacions realitzades Per millorar l’accessibilitat al bany

Jornada de treball sobre els Programes d’atenció social

Montornès s’ha sumat a un nou pro-
grama d’intervenció impulsat per la 
Diputació de Barcelona per a habitat-
ges en risc de pobresa energètica. Hi 
han participat vuit famílies del muni-
cipi. També s’han fet arranjaments a 
set habitatges de persones grans per 
millorar-ne l’accessibilitat.

Aquest any 2018, Montornès ha participat en 
el nou Programa d’Auditories de Pobresa Ener-
gètica que ha posat en marxa la Diputació de 
Barcelona. En el marc d’aquest pla, vuit famílies 
del poble han rebut assessorament per millo-
rar l’eficiència energètica dels seus habitatges, 

reduir despeses de subministraments bàsics 
(electricitat, aigua i gas o altres combustibles) 
i millorar la seva qualitat de vida.

Durant les darreres setmanes també han 
finalitzat les obres d’arranjament a set habi-
tatges de persones grans, amb l’objectiu de 
fer-les més accessibles. Aquestes actuacions, 
que es duen a terme anualment a Montornès 
des de l’any 2010, pretenen facilitar la vida i 
preservar l’autonomia a casa de persones 
grans o amb problemes de mobilitat. 

La despesa total del programa aquest 2018 
ha estat de 5.938,18 euros. La Diputació es fa 
càrrec del 80% dels cost i l’Ajuntament del 
20% restant. |
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El delegat del Govern reconeix l’esforç 
municipal per impulsar projectes que la 
Generalitat no assumeix
El delegat del Govern, Juli Fernán-
dez, es va entrevistar fa unes setma-
nes amb l’alcalde, José A. Montero i 
altres regidors de l’Ajuntament. La 
seva visita va posar en relleu l’esforç 
municipal per impulsar els equipa-
ments que la Generalitat no pot as-
sumir, com l’Escola Palau d’Amet-
lla. Ambdues parts van parlar, entre 
altres qüestions, d’habitatge, de 
seguretat, de mobilitat i dels futurs 
equipaments més necessaris, com la 
residència i centre de dia. 

A començaments de desembre, Montornès 
va rebre la visita del delegat del Govern de la 
Generalitat a la demarcació de Barcelona, Juli 
Fernández. Durant la trobada es va destacar 
l’esforç realitzat per l’Ajuntament per tirar en-
davant amb recursos propis equipaments per 
a les persones que haurien de ser finançats 
per la Generalitat, com l’Escola d’Hoteleria i 
la nova Escola Palau d’Ametlla. Un esforç que 
haurà de ser tingut en compte per la Genera-
litat amb vista als nous projectes que es tirin 
endavant al poble. És el cas de nous equipa-
ments com la residència i centre de dia. 

l’alcalde, José a. montero i el delegat del govern, Juli 
Fernández

el nou ediFici de l’escola Palau d’ametlla

Juli Fernández es va mostrar receptiu a les 
peticions del municipi i es va comprometre a 
agilitar algunes qüestions com el pagament 
dels 400.000 € pendents de la part que cor-
respon a l’ens autonòmic per les actuacions 
del Projecte d’Intervenció Integral de Montor-
nès Nord.

La reunió també va servir per parlar d’habi-
tatge i de seguretat, especialment relaciona-
da amb les zones d’oci nocturn. 

Compromís per desencallar 
el projecte de bus Montornès 
- Vilanova - Vallromanes
Un dels projectes que Juli Fernández es va 
comprometre a agilitar és la posada en mar-
xa del servei d’autobús que ha de connectar 
Vallromanes, Vilanova i Montornès amb l’esta-
ció de tren de Montmeló. La proposta es va 
començar a treballar l’any 2016 amb l’Agrupa-
ció de Municipis amb Transport Urbà (AMTU), 
però va quedar aturada fa més d’un any, des-
prés que l’Ajuntament sol•licités introduir una 
petita modificació en l’itinerari del bus que 
permetés la connexió entre Montornès Nord i 
l’Institut Marta Mata. |
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la columna dE l’Entitat

Aquest any la Unió de Botiguers presen-
tem a la campanya de Nadal un sorteig 
que consistirà a repartir entre els nostres 
clients un total de 1.500 € distribuïts  en 5 
premis de 100 € i 20 premis de 50 €. 

Els comerços adherits a la Unió dispo-
saran als seus locals d’unes urnes i unes  
paperetes de participació que els clients 
podran emplenar cada cop que visitin el 
comerç. Entre totes les paperetes lliura-
des es farà el sorteig en directe a Ràdio 
Montornès durant la segona setmana de 
gener de 2019. 

A més, es convidarà el Pare Noel i el 
Patge Reial perquè tothom pugui lliurar-
los la carta amb els seus millors desitjos. 

D’aquesta manera la Unió de Botiguers 
volem agrair als nostres clients la seva 
contribució a fomentar el comerç local 
de proximitat.

Us desitgem un Bon Nadal. |

Campanya de Nadal de
la Unió de Botiguers

Els membres del Consell d’Infants encenen els llums de Nadal. Una festa organit-
zada pel departament municipal d’Infància ha acompanyat enguany l’encesa dels llums que 
duu a terme cada any la Unió de Botiguers per donar inici a la campanya de nadalenca. |

Activitat el Consell d’empreses
Aquest mes de desembre s’ha fet la primera 
sessió de treball del Consell d’empreses de 
Montornès, amb una quarantena d’empre-
ses convidades. El consell s’ocuparà, entre 
altres coses, de proposar mesures de millora 
en infraestructures i serveis, indicar proces-
sos per a la simplificació de la tramitació 
d’activitats, dinamitzar el teixit empresarial 
i promoure bones pràctiques. L’òrgan treba-
llarà, a través de comissions, els àmbits de 
territori i sostenibilitat, ocupació i formació, 
i promoció de l’economia local. |
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Retorn del grau de d’assoliment del PAM

A final de novembre, es va celebrar a 
Can Saurina una sessió de retorn al 
veïnat del grau d’assoliment del Pla 
d’Actuació Municipal. A la trobada 
es va presentar la plataforma de se-
guiment del pla a través d’Internet.

Una quarantena de persones van assistir, a 
final de novembre, a la sessió de retorn a la 
ciutadania del grau de compliment del PAM. 
Aquest document estableix les principals líni-

es d’actuació del mandat i les grans inversi-
ons previstes per al període 2016 – 2019.

A la sessió, celebrada a Can Saurina, tècnics 
municipals i membres de l’equip de govern 
van repassar l’estat actual de les accions més 
rellevants a complir, incloses en sis objectius 
de ciutat (veure pàgines 08 i 09).

A la trobada, també es va presentar la plata-
forma pam.montornes.cat que s’ha posat a dis-
posició del veïnat perquè pugui fer seguiment 
de l’assoliment del pla a través d’Internet.

El vEïnat Explica...

He participado en dos 

de los talleres sobre el 

PAM y me siento orgu-

lloso de cómo ha ido 

todo. Valoro la transparencia. Hice propuestas 

sobre la accesibilidad en las calles. No puede ser 

que vayamos paseando por la calle y que una 

silla de ruedas o un coche de bebé no pueda 

pasar porque hay un obstáculo.

bernardo gámez 
garrido
56 anys

Es la primera vez que 

vengo a una sesión del 

PAM. Sabia del PAM a 

través de Facebook y 

de la propaganda, pero todavía no había ve-

nido a ningún actividad. Me ha parecido muy 

bien el resultado y cómo lo han planteado.

aurora Fernández 
cadenas 
61 anys

Me ha parecido muy bi-

en la sesión de retorno. 

Se hicieron talleres muy 

interesantes y partici-

pativos. No se sabía si iban a llevar a algún sitio, 

y se ha visto que sí. El gobierno y sobre todo los 

técnicos han valorado las opiniones que dimos 

esos días en los talleres. Todavía les queda 

trabajo por hacer.

mercè Jiménez 
cerezuela 
48 anys

Com valora la sessió de retorn del PAM?

El PAM, elaborat amb el veïnat i el tei-
xit associatiu 
L’any 2016 es va iniciar el procés participatiu 
per definir el Pla d’Actuació Municipal. Hi va 
haver representació política, tècnica i ciuta-
dana.

El PAM va incloure 195 aportacions del ve-
ïnat, presentades i treballades en cinc tallers. 
La majoria d’aquestes propostes pertanyien 
als àmbits de drets socials i benestar, i igualtat 
i ciutadana. |

taller ParticiPatiu sobre igualtat, diversitat i qualitat de vida 
(maig de 2016)sessió de retorn del grau de comPliment del Pam, a can saurina
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Accions fetes destacades· Renovació dels contenidors per facilitar el reciclatge · Nova licitació dels serveis de neteja viària 
 i de recollida de residus· 
· 
· Pla per a la qualitat de l’aire del Vallès Oriental · Redacció del Pla director de l’enllumenat· Actualització del mapa de soroll i del mapa acústic· Millora als espais públics: camp de futbol 
 a la pl. de Lluís Companys; parc de Can 
 Bosquerons, escoles de primària... 

· Passarel·la de connexió entre Montornès Nord 

· Camí de vianants entre el barri 
 de Ca l'Ametller i el centre· Creació d’un parc públic d’habitatge en règim 
 de lloguer (primers cinc habitatges adjudicats)· 
 en l’àmbit del PII de Montornès Nord

Accions fetes destacades
Assistència· 
 i de l'escola de música· Atenció a domicili consolidada (SAD de família) 
 i ampliació de serveis · Servei de Menjador Social de gent gran 
 (al Casal de la Gent Gran Nord i a domicili)· Ajuts a menjador escolar i altres programes 
 amb empreses del tercer sector (Probitas, Caritas 
 i Unió de Botiguers)· Programa de menjador RAI-ESO a l’Ins. Vinyes Velles· Implantació del Servei d’Intervenció 
 Socioeducativa (SISE)

Inclusió i integració· Projectes cogestionats amb l’Associació Volumont· "Viu i conviu al barri”. Comissió de convivència 
 de Montornès Nord.· Subvencions per a projectes d’igualtat· Servei d’Acollida a persones nouvingudes

Educació· Programes de suport escolar: 
 Fem els deures, LEXCIT, etc.· Creació de l’EDE (Espai de Debat Educatiu) 
 i del programa Eduquem i gaudim en família· Projecte Educatiu de Ciutat (PEC): grup de 
 treball del Projecte Educatiu d’Entorn (PEE), 
 Consell Escolar Municipal· Millora de l’oferta formativa postobligatòria: 
 Cicles formatius de grau mig Tècnic de Cuina 
 i Gastronomia i de Serveis i Restauració; 
 Pla de Transició al Treball (PTT) 
 i Centre de Formació d’Adults

Accions fetes destacades· Pla Local de Salut 2019-2021. · Línia de suport a l’esport femení; 
 Casals municipals 100% inclusius. · Implantació del programa CRITIC, de protecció  
 contra les addiccions a drogues i pantalles.· Millora de la memòria històrica: Beca de recerca  
 històrica i tertúlia El Temps retrobat.· Creació del Servei de Mediació Ciutadana 
 i redacció del Pla de convivència de municipi

· Campanyes de prevenció sobre civisme;   
 campanya per la recollida de voluminosos;  
 formació ocupacional i plans d’ocupació 
 en gestió de residus.· Implantació del model de policia 
 de proximitat

Accions fetes destacades· Digitalització de la gestió municipal 
 i desenvolupament de l’e-administració· Millorar dels processos interns i de contractació   
 estimulant les bones pràctiques laborals, 
 socials i mediambientals· Reforç dels processos de 
 transversalitat i coordinació

En termes generals, el grau 
d’assoliment del Pla d’Actuació 
Municipal se situa en un 63,5%. 
De manera més concreta, per exemple, 
els àmbits de Drets socials i benestar, 
i d’Igualtat, diversitat i qualitat de vida 
han posat en marxa un 77% de les 
accions previstes. En l’àmbit Progrés 
econòmic i ocupació s’han desenvolupat 
les actuacions en un 63,8 %.

77%

77,5%

63,6%

52,9%

Igualtat, diversitat i qualitat de vida

Promoure la igualtat d'oportunitats i treballar de manera 
integral l'educació, la cultura, la salut i l'esport com a pilars 
fonamentals de l'equitat social, de la convivència i del civisme

Gestió Professional i de Qualitat

Potenciar una gestió municipal de qualitat, 
i fer de Montornès un municipi de la informació 
i del coneixement, amb una administració 
transparent, oberta i propera a la ciutadania

Drets Socials i Benestar

Ser un poble compromès amb la defensa dels drets socials, contra l'exclusió 
i la pobresa i impulsor del benestar de la ciutadania, les famílies i la comunitat.

Equilibri territorial i patrimoni

Aconseguir un territori equilibrat amb habitatges, equipaments i espais 
públics sostenibles i de qualitat, conservant el patrimoni natural, arquitectònic i històric

Accions fetes destacades· Elaboració del Pla d’Actuació Municipal (2016-19)· Kosmos pressupostos participatius joves · Procés participatiu de disseny del 9 centre juvenil · Creació del Consell d’Infants· Consolidació de l’Hotel d’Entitats com 
 un espai de cogestió · Mostra d’entitats i premis 
 de reconeixement 
 a les entitats

Igualtat· II Pla d’Igualtat de Montornès Creació 
 de la Taula per la Igualtat· Creació del Servei d’Informació i Atenció 
 a les Dones i del Servei per a la diversitat 
 afectiva i sexual· Dispositiu d’inserció laboral de les dones (OLIMPIA)

Infància i Joventut · Programes Salut Jove i Salut i Escola· Inserció laboral: Endavant Jove!; Programes 
 de joves en pràctiques i de garantia juvenil

Bon Govern i Participació

Funcionar amb els principis de proximitat, 
responsabilitat, compromís social, transparència, 

amb la participació ciutadana 

Accions fetes destacades· Reforç de la intermediació laboral: borsa de treball,  
 Club de feina, DIL Barri, accions formatives, etc.· Creació del Consell d’empreses i de la Taula per l’Ocupació· Fires de promoció del municipi i del comerç local:   
 Font Tapa, Fira Medieval, Remençada, Fira de Nadal · Fira de l’Economia Social i Solidària· Subvencions per a empreses que contractin 
 persones a l’atur  

Progrés econòmic i Ocupació

Impuls a les activitats econòmiques que generin 
ocupació digna i de qualitat, i que facin un Montornès 
amb un teixit industrial i de serveis col·laboratiu, 
fort i consolidat

Grans inversions
Nova Escola Palau d’Ametlla

Nou Centre juvenil

Centre Infantil Pintor Mir

Hotel d’Entitats

Castell de Sant Miquel

Teatre

Can Saurina

Reurbanització del carrer de la Llibertat

75%

60%

100%

100%

50%

75%

100%

75%

64,7% 63,8%

Font: pam.montornes.cat - desembre 2018
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El 8 de gener de 2019 co-
mençarà el segon trimes-
tre dels cursos de català 
per a adults i com cada tri-
mestre els alumnes hauran 
de llegir un llibre. En l’apre-
nentatge d’una llengua es 
considera molt important 
la lectura, ja que permet 
adquirir vocabulari i ajuda 
a millorar la comprensió i 
la rapidesa lectora. 

Però llegir és molt més: dona accés a la cultura i al pensament; ei-
xampla el nostre món; millora la nostra capacitat crítica i l’autonomia 
en les opinions i les idees; dona accés a la informació; desenvolupa la 
nostra intel·ligència verbal, emocional i racional i ens ajuda a formular 
pensaments fins; desenvolupa la concentració;  estimula la creativitat, 
la imaginació i la curiositat intel·lectual i, per què no dir-ho?, també 
diverteix i entreté.

Per tot això, els alumnes de català per a adults llegiran un llibre. 
Aquest trimestre hem triat els contes de David Vila Ros que es poden 
trobar als reculls Ni ase, ni bèstia (2010), Verba, non facta (2014) i Roba 
estesa (2017). David Vila Ros és un escriptor i dinamitzador lingüístic 
sabadellenc, que, a més d’escriure contes per a infants i per a adults, 
també té publicats assajos sociolingüístics sobre l’ús del català.  El 14 
de febrer a les 17.30 h ens trobarem amb ell a la Biblioteca de Mon-
tornès per parlar de contes i de llengua. Us animo des d’aquí a llegir 
alguna de les seves històries i a venir a la trobada amb aquest autor.

una dE català, si us plau!

Entre els  amants de la llengua corre aquests dies per la xarxa i per 
WhatsApp una llista de paraules i expressions que que no s’hauri-
en de deixar perdre;  són paraules que comencen a estar en desús, 
bandejades per unes altres que volen dir el mateix. Per tal que us 
animeu a recuperar l’ús d’aquests mots, en aquesta i en les prope-
res col·laboracions compartiré amb vosaltres les paraules d’aques-
ta llista.  Aquí teniu,  en majúscules, les  5 primeres.
• descansar  REPOSAR
• directament  DE DRET
• estirar-se  JEURE
• manta  FLASSADA
• ocupadíssim  ATRAFEGAT 
Hem estat tot el dia ben atrafegats. Per això quan sortim de la 
feina, anem de	dret cap a casa amb ganes de reposar, pensant 
només a jeure	al sofà, ben tapadets amb una flassada. 

Apa, animeu-vos a utilitzar aquets cinc mots!
Aprofito aquest espai per desitjar-vos unes molt bones festes 

de Nadal i un any nou venturós. Que no defallim en la recerca de 
les nostres il·lusions i els nostres somnis. Com deia el mestre Fabra: 
“Cal no abandonar mai ni la tasca ni l’esperança”.

Recomanacions 
Llegim David Vila Ros

Millorem el català...
Recuperem algunes paraules
en desús

reyes barragán gutiérrez.  
Tècnica de normaliTzació lingüísTica de oficina de caTalà de monTornès del Vallès

av. mogEnt, 2 · 08170 montoRnès  · tEl. 93 572 17 19
montoRnEs@cPnl.cat ·  www.cPnl.cat.

aTenció al públic d’octubRE a FEbRER: dE dilluns a divEndREs dE 10 a 13 h i també dimaRts 
i dijous dE 17.30 a 18.30 h
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en Primer terme, alber Farré, desPrés de la lectura del veredicte

el rei baltasar durant la darrera cavalcada

Lliurada la Beca de recerca 
històrica 2018

La Cavalcada de Reis,
carregada de novetats

La Beca Montornès de recerca històrica, do-
tada amb 6.000 euros i la possible publicació 
del treball resultant, s’ha adjudicat al treball 
“Cultures del treball i formes de participació 

Enguany els Reis d’Orient arribaran per Mon-
tornès Nord. Sortiran del CI La Peixera, acom-
panyats pels 18 patges que s’han allistat per 
ajudar-los, i faran un recorregut que acabarà 
a El Sorralet. Aquest any, per primera vegada, 
el Consell d’Infants serà l’encarregat d’entre-
gar la clau de totes les cases als Reis perquè 
puguin deixar-hi els obsequis. La comitiva 
estarà formada per 13 vehicles. Hi participa-
ran les cinc escoles de primària, la Llar d’In-
fants El Lledoner, la Comis. de convivència 
de M Nord, la colla Ball de Diables i Drac i la 
Colla de Geganters que començarà, així, els 
actes del seu 30è aniversari. Novament, els 
caramels que es llançaran seran sense glu-
ten i fets amb productes de comerç just. |

ciutadana a Montornès del Vallès 
entre 1979 i 2008”, presentat per 
l’historiador i antropòleg Albert 
Farré Ventura. El veredicte es va 
donar a conèixer per les festes de 
Sant Sadurní, en un acte en què 
també es va presentar el volum 9 
de la col·lecció Premis Montornès 
de recerca històrica. Es tracta del 
llibre “De la fàbrica al barri. Quan 
el carrer tornà a ser nostre. El 
moviment obrer i veïnal a Mon-
tornès del Vallès (1960- 1980)” 

d’Emilio José Sánchez Ortiz, guanyador de 
la beca l’any 2014. A l’acte hi va assistir com 
a convidat Félix Montero García, alcalde de 
Montornès del Vallès entre 1979 i 1986. |

Aquest curs 2018-19 es manté a Montornès la 
implementació del Pla Educatiu d’Entorn que 
pretén donar una resposta integrada i comu-
nitària a totes les necessitats educatives que hi 
ha. Així, es continuen desenvolupant projectes 
de suport a l’estudi a diversos equipaments 
com els tallers de lectoescriptura, les aules de 
reforç o el Fem el deures. També se segueixen 
els programes vinculats al projecte Montor-
nès Poble Lector, en que participen més de 
1.500 alumnes, i es continua treballant per fo-
mentar la coordinació i el contacte entre tots 
els agents implicats en l’educació. Tot plegat, 
sota el seguiment d’una comissió en què, a 
més dels centres educatius, hi ha la Biblioteca i 
l’Ajuntament. Entre els objectius d’aquest curs 
hi ha l’actualització del catàleg d’activitats edu-
catives per als centres, l’elaboració d’un mapa 
d’activitats de lleure educatiu i la creació d’un 
espai comú amb totes les AMPA. |

El Projecte Educatiu 
d’Entorn, l’aposta per 
l’educació integral

Parcs de Nadal

Parc de Nadal infantil (0 a 12 anys)
Del 27 al 30 de desembre de 16.30 a 20.30 h
Carpa Polivalent El Sorralet
Preu: 3 €. (Descomptes i abonaments)

Parc de Nadal juvenil (a partir de 1r d’ESO)
Del 27 al 29 de desembre de 17 a 21 h
Pavelló Municipal d’Esports
Activitat gratuïta
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La Nit de 
l’Esport celebra 
els èxits locals
Un total de 360 persones es van do-
nar cita el 30 de novembre per reco-
nèixer els esportistes locals més des-
tacats i constants de la temporada 
2017-2018. La Nit de l’Esport, en la 
seva dissetena edició, també va fer 
distincions a entitats esportives i a 
persones vinculades a l’esport mon-
tornesenc.

reconeixement a Persones vinculades a l’esPort montornesenc

reconeixement a les entitats esPortives locals

Premi a la constància inFantil i sènior. d’esquerra a dreta: Júlia serna 
del club Karate montornès, raul Pérez i roger abad del club atle-
tisme montornès i núria álvarez del club Handbol montornès. 

millors esPortistes inFantils i sèniors. d’esquerra a dreta: eriK ávila 
d’scooter Freestyle, laia rodríguez del club ciclista montornès, 
naiara moreno del club Karate montornès i alex villa del club 
d’escacs montornès

millor equiP inFantil: Kata mixte del club Karate montornès millor equiP sènior: equiP Femení del club triatló montornès
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Prioritats per al pressupost 2019 

El pressupost de l’any vinent s’aprova aquest mes. 

És el darrer del mandat i l’hem pensat per seguir 

redistribuint els recursos apostant per la política social, per finalitzar totes 

les actuacions en matèria d’inversions i millora de l’espai públic ja ence-

tades i per garantir la continuïtat institucional més enllà de les eleccions 

municipals.

Quant a política social, aquest pressupost consolida les actuacions 

desplegades en anys anteriors, amb un increment significatiu de la cober-

tura de beques menjador. A més apostem per remunicipalitzar el servei 

d’atenció socioeducativa d’acompanyament familiar, suport escolar, etc. 

És una aposta avançada que ens donarà més eines als departaments 

d’infància i serveis socials per a la intervenció amb infants.

Apostem també per finalitzar les actuacions del programa de Llei de 

barris, amb el programa de Treball als Barris de millora de l’ocupabilitat, 

amb més esforços centrats en l’ocupació de les dones; finalitzarem les 

obres al carrer llibertat, i continuarem amb la rehabilitació d’edificis. La 

novetat és l’impuls de la reforma i millora del mercat com a centre de 

l’activitat comercial.

Pel que fa a les inversions destaquen la millora de la plaça Margarida 

Xirgu que tanca la reforma del Teatre Municipal, els projectes d’obra per 

al nou Casal d’Avis Centre i la nova Residència Centre de Dia. Per aquesta 

darrera treballem perquè la Generalitat faci efectiu el seu compromís i ens 

aporti els 7,5 milions d’euros previstos.

Us desitgem unes bones festes!

Balance anual

Se acercan las Navidades, el año llega a su  final y 

es momento de hacer balance y valoración de este periodo.

Bien, en este año han continuado las obras de la nueva escuela, 

también las del teatro, las de la carpa polivalente. Finalizadas o inicia-

das parece que no tenemos ninguna, ni residencia – centro de día, ni 

casal d’avis, ni centre juvenil, ni llar d’infants, ni teatro, ni las cámaras de 

vigilancia en la calle Major; ni siquiera el almacén de la brigada que ya 

lleva varios años paseándose por los presupuestos. 

Aunque para ser justos algunas cosas si se han hecho, la instalación 

de un radar de control de  velocidad, adjudicar los cinco pisos de alquiler 

para jóvenes (después de 4 años) y la última brillante idea: la zona de 

recreo para perros situada entre dos escuelas y que aunque aún no está 

acabada confiamos que a la publicación de este texto ya habrá finaliza-

do con apenas unos tres meses de retraso, lo que habida cuenta de los 

anteriores ejemplos, es todo un logro.

A nuestro juicio el equipo de gobierno actual está cansado, falto de 

ideas y proyectos, agotado y con la única preocupación de mantener las 

obras necesarias para llenar de inauguraciones el próximo año, que es 

electoral. 

Nosotros deseamos que el año nuevo traiga mejores servicios a nues-

tros vecinos y vecinas, más seguridad y más limpieza a nuestras calles. 

Ojalá que de estos temas se encargue la magia de la Navidad, porque 

tenemos claro que nuestro gobierno no se ocupa.

Obres a finals de mandat i properes a 
les eleccions municipals

La política és transparència. És treballar per a la millora del nostre 

estimat municipi, Montornès del Vallès, des del primer segon que se surt 

escollit. Fins aquí tothom hi estarà d’acord. Les persones ens voten per la 

confiança depositada en nosaltres i per treballar per fer un Montornès 

avançat en serveis per a la població, des del principi del mandat fins al 

final de mandat. Allò important és la contribució social i política que es 

fa pel municipi i per les persones. Els polítics tenim un compromís per a 

la millora, del nostre poble, no per a l’acomodament personal.

Les diferents obres iniciades a finals de mandat, demostren que per al 

govern municipal, el que importa és la recol•lecta de vots. Això és emprar 

diners públics per a una campanya política, l’exemple més trist de fer 

política a l’antiga. Fer obres a finals de mandat és igual a manipulació 

ciutadana, a egoisme, a valors negatius i a comprar vots de les persones 

més innocents.

Des del grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya volem 

transmetre a tota la ciutadania que volem aconseguir una transforma-

ció social basada en la justícia social, la igualtat, l’equitat per aconseguir 

un Montornès del Vallès amb menys atur, amb millors serveis socials i 

sanitaris, per fomentar l’educació i reeducació diversa en continguts de 

valors humans.

Montornesenques i montornesencs aprofitem per desitjar-vos molt 

bones festes i molt bon cap d’any a totes i tots.

Feliz Navidad y próspero 2019

Perece que fue ayer pero estamos a punto de cumplir 4 

años de la segunda legislatura de mayoría absoluta del 

gobierno comunista. Una legislatura al más puro estilo absolutista, ahí 

tienen los resultados.

Como Uds. podrán constatar todo sigue más o menos igual en 

Montornés, las inversiones realizadas no se perciben en el bienestar 

común de los ciudadanos, cada vez tenemos un municipio con menos 

servicios porque los comerciantes se ven obligados a cerrar y en general 

se cuenta un estado de total dejadez en calles, aceras, alcantarillado, 

parques… está a la vista de todos. 

Las grandes intervenciones, el centro de día-residencia no ha llegado 

ni llegará nunca de manos de este gobierno porque, como ya han podi-

do demostrar en 8 años, no está en sus planes. No se dejen engañar. 

Si no han sido capaces de poner en marcha un autobús urbano para 

conectar los distintos núcleos del municipio.

Llegados a este punto ya no nos hace falta que los políticos nos 

describan su “realidad” sino simplemente que nos muestren cómo 

gastan el dinero que los vecinos entregan a los políticos para, según 

ellos, ofrecernos siempre una mejor calidad de vida.  En el próximo 

presupuesto el Ayuntamiento ingresará unos 20 millones de euros de 

nuestros impuestos. Estén atentos, si es que lo publican, a como se 

gasta ese dinero.

Feliz Navidad y próspero año 2019, en sus manos está que todo esto 

cambie.
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25-N Dia Internacional contra la 
Violència de Gènere 

Com cada any el Partit Demòcrata ha estat present a les 

concentracions del dia 25 de novembre, fent valdre el rebuig més evident a 

les conductes masclistes que castiguen la nostra societat.

En el darrer any a Catalunya, més de 12 mil dones van denunciar a la po-

licia estar patint violència masclista en l’àmbit de la parella, és a dir, violència 

exercida per les seves parelles o exparelles. Enguany, portem 44 dones que 

han estat assassinades per la seva parella o exparella a tota Espanya, 6 d’elles 

a Catalunya. Però els crims només són la cara més amarga d’una violència 

masclista que obliga desenes de milers de dones a suportar aquestes situaci-

ons, tot i tenir una llei estatal contra la violència de gènere que porta 14 anys 

en vigor, però que no acaba amb el problema.

Necessitem més recursos i més suport perquè totes les dones en situació 

de violència masclista puguin trencar el silenci i sortir-se’n. Cal més prevenció, 

perquè la violència no sigui una opció vàlida en les relacions de parella. Els 

recursos són més que necessaris per garantir una atenció digna i de qualitat 

a les dones en situació de violència masclista per a la seva total recuperació.

Creiem que és necessària una conscienciació social molt important a més 

de l’augment de recursos i els altres temes exposats, per acabar amb la xacra 

de la violència de gènere i esdevenir un país just i lliure de comportaments 

masclistes.

Des del Partit Demòcrata, us desitgem unes molt bones Festes de Nadal i 

un millor 2019.  
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Cambio necesario

Hemos asistido al cambio en Andalucía donde las izquier-

das han tenido el monopolio en casi 4 décadas, y donde los 

ciudadanos han dicho basta al despilfarro desmedido del dinero que por 

desgracia no ha repercutido en los ciudadanos, siendo la comunidad con 

más desequilibrio de toda la Unión Europea, la que más paro tiene y en la 

que más desigualdad hay al ser clientelista su política y un largo etc de mala 

gestión.

Ésto por desgracia lo estamos viviendo en Montornés con la tasa de paro 

tan alta, que entre los 42 municipios del Vallés Oriental, estamos en segundo 

lugar; donde la desigualdad entre ciudadanos está en momentos preocu-

pantes; donde el clientelismo campa a sus anchas y qué decir del despil-

farro en obras faraónicas que solo nos provoca gasto; donde las ayudas 

comienzan a ser una necesidad por el alto coste que nos supone el pagar los 

impuestos más altos del contorno; donde la seguridad de los vecinos está 

comprometida por falta de rigor al tratar la falta de medios; donde hacemos 

unos planes ocupacionales que solventan poco a los ciudadanos (nos he-

mos convertido en una ETT pública) y muchos etc. que, por falta de espacio, 

son imposibles de enumerar aquí pero que todos conocemos.

Montornés necesita un cambio para garantizar que todos los ciudadanos 

tenemos los mismos derechos, para el control y gestión de las ayudas y para 

que vuelva a ser referente en la comarca de un buen Gobierno.

Desde el Grupo Municipal Popular queremos felicitaros las Fiestas y desea-

ros lo mejor para el 2019.



16 Desembre 2018




