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Els casals, lleure educatiu amb Els casals, lleure educatiu amb 
denominació d’origendenominació d’origen

Més de 700 infants i joves, 56 dels quals amb discapacitat funcional, han 

participat en els casals municipals d’estiu que, any rere any, avancen amb 

propostes més inclusives i acurades. Enguany, l’equip que se n’ha ocupat el 

formava 94 persones, entre monitors, vetlladors i especialistes que van rebre 

formació sobre diversitat funcional.

Aquest any també hi hagut  tres entitats que han desenvolupat activitats 

estiuenques: el Club Bàsquet Vila de Montornès, l’AE Futbol Sala Montornès 

i el Club Triatló Montornès.

Les propostes s’han complementat amb les colònies que, una edició més, 

ha dinamitzat l’Esplai Panda. 
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Quatre anys més per seguir avançant

farmàcies de guàrdia juliol - agost de 2019
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Comencem un nou mandat municipal i encarem quatre anys més de feina. 

Assumim de nou el vostre encàrrec des de la humilitat, la serenor i amb el ferm 

compromís de continuar fent avançar Montornès. Ens heu demanat que continu-

em endavant, ens heu dit que esteu satisfets amb la feina feta, ens heu transmès que esteu molt il·lusionats 

de nou i que confi eu plenament en el nou equip. També ens heu dit que voleu que treballem plegats amb la 

resta de grups, que els escoltem i que els estenguem la mà. Ho hem fet fi ns ara i així ho continuarem fent.

Arribar de nou a l’alcaldia és un honor i una satisfacció que assumeixo amb molta il·lusió i molt de 

respecte, sent conscient de l’enorme responsabilitat que representa. Ho faig amb la tranquil·litat de comptar 

amb un magnífi c equip d’homes i dones compromesos amb el projecte que representem i amb Montornès, 

i convençut que faran una tasca excel·lent. 

El bon govern és aquell que s’exerceix amb els veïns i veïnes. Cal escoltar bé, informar, convocar i fer 

propostes, per pensar plegats, per exigir i lluitar per allò que sigui necessari. Cal liderar i organitzar la defensa 

del que es guanya conjuntament. Els èxits seran patrimoni col·lectiu.

El bon govern pren les decisions comunitàriament i actua amb totes les forces a cada racó del poble; 

l’exerceixen les persones, les entitats, els col·lectius, les associacions, de la mà dels regidors i regidores.

El bon govern no som nosaltres sols i soles, el fem plegats i el farem quatre anys més. Ho vam aprendre fa 

temps i no ho sabem fer d’una altra manera: cal dirigir el govern obeint els veïns i veïnes.

Els treballadors i les treballadores de l’Ajuntament són una peça clau per desenvolupar els serveis i l’aten-

ció que la ciutadania mereix i reclama. Sense tots ells res no seria possible. Els ho agraïm profundament i hi 

comptem per seguir endavant.

A Montornès estem impulsant una democràcia avançada. S’acosten temps de canvis profunds a tots els 

nivells i el nostre municipi ha esdevingut referent en moltes polítiques per l’actitud exigent i activa davant 

dels problemes. Se’ns reconeix la lluita, que ha revertit en moltes millores i recursos que s’han aconseguit per 

al poble. Davant de la paràlisi de la Generalitat, Montornès no s’ha assegut a esperar, sinó que ha estat un 

municipi proactiu que no ha deixat  d’exigir i de treballar.

De nou ens comprometem a no defallir, a continuar pensant, treballant, escoltant, a no deixar de propo-

sar, de dialogar, d’actuar i de lluitar.

Per 4 anys més aquí em teniu, aquí ens teniu, a la vostra disposició, al vostre servei, al vostre costat.

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

• 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 Garcia Lorca, 3-4

 Telèfon 93 568 08 99

• Farmàcia Pardos
 C. de Palau d’Ametlla,17

 Telèfon 93 572 08 14
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Horari d’ESTIU:

de l’1 de juliol fi ns al 31 d’agost,

 de dilluns a divendres de 8 a 15 h

Avinguda de la Llibertat, 2

Tel. 93 572 11 70
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L’Ajuntament decreta la inhabitabilitat de 
diversos habitatges per raons de seguretat

Durant els darrers mesos s’han dut a 
terme tres actuacions pel perill poten-
cial d’incendi per connexions irregu-
lars a les xarxes de subministraments 
de diversos immobles. Les actuacions 
s’han fet al nucli antic i al carrer de la 
Llibertat. Un operatiu coordinat de la 
Policia Local i els Mossos d’Esquadra 
ha dut a terme les accions.

En les primeres operacions, realitzades a l’abril 

i al maig, es van evacuar 24 habitatges de du-

es escales al carrer de La Sagrera, dels quals 

7 tenien instal·lacions de subministraments 

manipulades. Al carrer Nou es van desallotjar 

els 18 habitatges de dues escales, dels quals 

13 també presentaven irregularitats. Aquest 

mes de juliol s’han evacuat 10 habitatges i dos 

HABITATGES SEGELLATS AL CARRER NOU UN DELS PISOS PRECINTATS AL CARRER DE LA LLIBERTAT

locals d’una escala del carrer de la Llibertat, a 

Montornès Nord.

Les comprovacions tècniques van confi rmar 

una situació de risc objectiu per a la seguretat 

de les persones a causa de connexions irregu-

lars a les xarxes de subministraments de diver-

sos habitatges. Un perill agreujat per la localit-

zació en alguns pisos d’instal·lacions elèctriques 

de gran potència en condicions precàries des-

tinades al cultiu de marihuana. Al nucli antic es 

van intervenir 685 plantes en diverses fases de 

creixement. A la darrera actuació al carrer de la 

Llibertat es van localitzar més d’un centenar de 

plantes cultivades il·legalment.

El Consistori va decretar la inhabitabilitat 

d’una vintena d’habitatges al nucli antic i de 

dos al carrer de la Llibertat i ja ha requerit les 

entitats bancàries que en són propietàries per-

què prenguin mesures per adequar-los a les 

condicions d’habitabilitat que fi xa la llei. En-

tretant, de forma subsidiària, l’Ajuntament ha 

assumit l’assegurament i precintat dels immo-

bles i repercutirà en els propietaris d’aquests 

pisos els costos ocasionats.

Els serveis municipals van organitzar en cada 

operació un dispositiu d’atenció a les persones 

evacuades i van establir els preparatius per apli-

car el protocol d’assistència i atenció d’emergèn-

cia social. Un cop els equips tècnics van fi nalitzar 

les inspeccions i van assegurar les instal·lacions, 

les persones propietàries i llogateres amb títol 

legítim van poder retornar a casa seva.

Les actuacions formen part del Programa 

d’inspecció i conservació d’habitatges buits i 

ocupats aprovat pel Ple de l’Ajuntament al se-

tembre de 2018. |
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La multinacional alemanya va inaugurar al 

juny la seva primera planta europea dedica-

da al desenvolupament adhesius estructu-

rals i tecnologies de tractament de superfí-

cies per a fabricants d’avions i naus a escala 

mundial. L’objectiu és donar resposta a les 

demandes del sector, amb la creació de ma-

terials d’alt rendiment que permetin, entre 

altres coses, alleugerir el pes dels vehicles i 

millorar l’efi ciència en l’ús del combustible.

La nova planta compta amb 35 professio-

nals que treballen en fase de proves, a fi  de 

poder fer els primers lliuraments de produc-

tes a fi nals d’any. La intenció de Henkel és as-

solir una plantilla d’uns 70 treballadors i treba-

lladores amb perfi ls d’alta qualifi cació tècnica.

Henkel ha invertit prop de 35 milions 

d’euros en la nova planta. Les instal·lacions, 

situades al Gran Vial, ocupen 14.000 m2 i 

disposen d’espais de producció, laboratoris, 

ofi cines i magatzem. |

El Hub europeu 
d’Henkel per a la 
indústria aeroespacial, 
a Montornès

La justícia legitima la negociació 
entre l’Ajuntament i els 
representants dels treballadors

EXTERIOR DE LA NOVA PLANTA DE HENKEL A MONTORNÈS

El jutjat del social número 1 de Gra-
nollers ha desestimat la demanda de 
tutela de drets fonamentals inter-
posada per Comissió Obrera Naci-
onal de Catalunya (CCOO) contra 
l’Ajuntament de Montornès, dos re-
presentants de la UGT i dos més del 
propi sindicat CCOO.   

En la denúncia, la part demandant sol·licitava 

la declaració de lesió de la llibertat sindical 

i del reconeixement del dret de Comissió 

Obrera Nacional de Catalunya (CCOO) a par-

ticipar en la negociació de les condicions de 

treball del personal de l’Ajuntament. També 

es demanava la declaració de nul·litat del pre-

acord signat per l’Ajuntament amb dos repre-

sentants de la UGT i dos del mateix sindicat 

CCOO, així com del referèndum, celebrat el 19 

d’octubre de 2018 i en què el personal laboral 

i funcionari va validar aquest preacord. 

La sentència del jutjat del social número 1 

de Granollers dictamina que els actes que es 

van dur a terme per a la negociació del prea-

cord són legítims, així com la convocatòria de 

la Mesa General de negociació dels empleats 

públics que es va fer posteriorment. L’escrit 

també posa de manifest que s’aprecia entre 

els representants dels sindicats majoritaris i 

l’administració una voluntat real negociado-

ra, requisit indispensable en una negociació 

col·lectiva i d’obligat compliment.

Finalment, s’afegeix que en cap moment 

s’ha menyscabat l’actuació negociadora del 

sindicat demandant perquè, en defi nitiva, va 

ser part signant de l’acord. |
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Nous contenidors per a una 
recollida més efi cient i sostenible

El nou sistema de recollida d’escom-
braries ha comportat la substitució 
de tots els contenidors del municipi 
per uns de nous de càrrega lateral, i la 
clausura i desaparició de les sis illes de 
contenidors soterrats existents. 

Durant les darreres setmanes, s’ha portat a ter-

me la renovació de tots els punts de recollida de 

deixalles que hi ha a Montornès. 

En total s’han ubicat 415 contenidors de càrrega 

lateral que s’han repartit en 84 illes completes de 

reciclatge, la qual cosa signifi ca un increment del 

35% respecte el parc anterior. També s’han clausu-

rat  les sis illes de contenidors soterrats que hi ha.

L’import total dels contenidors ha estat de 

290.089,96 €.

Un sistema més efi cient 

Els nous contenidors de rebuig són de tapa aba-

tible. Les altres 4 fraccions són contenidors tan-

cats, amb boques per llençar-hi els residus. Tots 

els contenidors incorporen de sèrie el sistema 

electrònic d’identifi cació RFID per tal de geopo-

sicionar-los, comprovar els buidats que fan els 

camions i detectar possibles incidències.

El nou sistema de recollida es du a terme 

amb un sol tipus de camió i no amb tres mo-

dels diferents com s’havia de fer fi ns ara.

Paral·lelament a la renovació dels conteni-

dors, agents cívics han estat informant a peu 

de carrer sobre la recollida selectiva. 

Després de l’estiu l’Ajuntament posarà en 

marxa la campanya “M’hi apunto” per promou-

re el reciclatge entre la ciutadania. |

EN 1 MINUT... 

El Centre Infantil Pintor Mir, un refe-

rent per als municipis de l’entorn. Tèc-

nics de l’Ajuntament de Llinars han visitat 

el mes de juliol l’equipament per conèi-

xer el projecte educatiu del departament 

municipal d’Infància.

Nova promoció del Pla de Transició al 

Treball (PTT). Un total de 19 joves van 

rebre al juny l’acreditació per superar la 

formació del PTT en les branques d’au-

xiliar d’hoteleria, cuina i restauració i de 

fabricació mecànica i d’ajust i soldadura.

Cloenda dels tallers de memòria dels 

Casals de la Gent Gran. Els tallers de 

memòria han conclòs aquest curs amb 

68 participants, dels quals 23 són usuàris 

del Casal de Montornès Nord i 45, del Ca-

sal de Montornès Centre.

BREUS

Una quarantena de persones han rebut 

aquest curs el certifi cat de Castellà Instru-

mental, formació promoguda per l’Ajunta-

ment i el Centre de Formació d’Adults. I, a 

través del programa “Lletres per a tothom”, 

una desena de persones van rebre també un 

diploma per participar en el curs d’alfabetit-

zació en llengua catalana destinat a persones 

adultes d’origen estranger. |

Comunicar-se, un bàsic per 
a les persones estrangeres



El govern del mandat 2019 - 2023 
i la nova organització

El cartipàs municipal inclou la distribució de res-
ponsabilitats entre el nou equip de govern local, for-
mat pels 8 membres del grup municipal de Montor-
nès en Comú.

El document estipula el nomenament i les competències de 

les cinc tinences d’alcaldia i de les regidories delegades de 

les àrees de Presidència i Relacions Institucionals, Acció Social, 

Ciutadania, Gestió Econòmica, Territori, i Seguretat Ciutadana i 

Convivència. 

Com a novetat, destaca, d’una banda, la incorporació dels 

àmbits de relacions institucionals i bon govern a l’Àrea de Pre-

sidència i, de l’altra, l’impuls a l’àmbit de la mobilitat en l’Àrea 

del Territori. També  ha guanyat presència l’Àrea de Seguretat 

Ciutadana i Convivència.

En aquest mandat es manté la figura del regidor de barri, cre-

ada l’any 2011. 

L’organització municipal 
Destaca de la nova organització municipal, la creació de quatre 

comissions informatives, i l’increment de les assignacions als re-

gidors/es i als grups polítics.

El ple manté totes les competències que li atorga la llei, tret 

de l’aprovació de certifi cacions i factures de contractes, i de 

la imposició de sancions sobre la tinença de gossos poten-

cialment perillosos que s’han delegat en la Junta de Govern.

(Segueix en la pàgina següent).

Alcalde
Amb competències en matèria d’educació i d’urbanisme

Dedicació exclusiva
Retribució: 47.387 euros (bruts anuals)
alcaldia@montornes.cat

Visites concertades des de la Secretaria d’alcaldia

Tel. 93 572 11 70 ext 9212

Regidora de Bon govern, Planifi ca-

ció i Transparència; de Polítiques 

d’Igualtat, i de Mobilitat.

Regidora de barri de Montornès 

Centre

Dedicació mínima del 36%
Retribució: 15.102,72 € (bruts anuals)
madronara@montornes.cat

5a Tinenta d’alcalde
Regidora delegada de l’Àrea de 

Gestió Econòmica

Regidora de Serveis Socials i 

Ciutadania; i de Gent Gran

Regidora del barri de Can Parera

Dedicació mínima del 60%
Retribució: 25.171,20 € (bruts anuals)
seguragn@montornes.cat

2a Tinenta d’alcalde
Regidora delegada de l’Àrea del 

Territori

Regidora de Medi Ambient i 

Sostenibilitat; de Salut Pública, i 

de Participació Ciutadana.

Regidora de barri del Castell – Can 

Comas Nou

Retribució: 23.073,60 € (bruts anuals)
garciamm@montornes.cat

1r Tinent d’alcalde
Regidor delegat de l’Àrea d’Acció 

Social; Regidor de Noves Tecnolo-

gies; d’Ocupació, Promoció Eco-

nòmica i Comerç, i  d’Habitatge.

Regidor de barri de Can Xec, de 

l’Ametller, i de Ca l’Espasell

Dedicació mínima del 36 %
Retribució: 15.102,72 € (bruts anuals)
delgadomj@montornes.cat

Regidora de Cultura, Festes i 

Patrimoni, i de Promoció del 

municipi

Regidora de barri de Montornès 

Nord

Dedicació mínima del 45%
Retribució: 18.878,40 € (bruts anuals)
jimenezcm@montornes.cat

4t Tinent d’alcalde
Regidor delegat de l’Àrea de 

Ciutadania

Regidor de Joventut; d’Infància; 

de Cooperació; de Consum, i de 

Mitjans de Comunicació. 

Regidor de barri de La Bòbila

Dedicació mínima del 50%
Retribució: 20.976 € (bruts anuals)
carrilloqs@montornes.cat

3r Tinent d’Alcalde
Regidor delegat de l’Àrea de Segu-

retat Ciutadana i Convivència

Regidor d’Esports; d’Organització 

i Desenvolupament del Personal; 

de Serveis Municipals; d’Obres Pú-

bliques, i de Via Pública.

Regidor de barri de Can Bosque-

rons, de Can Coll - Manso Coll, i de 

Vinyes Velles - Manso Calders.

Dedicació mínima del 70%
Retribució: 29.366,40 € (bruts anuals)
fernandezmmj@montornes.cat

Jordi Delgado Mengual

Mercedes Jiménez Cerezuela

Sergio Carrillo QuintanillaJuan José Fernández Martín

Ana Maria Madrona ReyNatalia Segura Giménez

Maria del Mar Garcia Martos Nota: La percepció de les retribucions derivades de les dedicacions parcials és incompatible amb la de qualsevol altra retribució amb càrrec als pressupostos 

de l’Ajuntament i dels ens, organismes i empreses que d’ell en depenguin.

La retribució de la dedicació mínima està calculada sobre el que correspondria a un regidor o regidora amb dedicació exclusiva (41.952 €).
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José A. Montero Domínguez
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Portaveu

ginerpj@montornes.cat

Joffre Giner i Pita

8

Els grups municipals
Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC)

Ciutadans (C’S) Partit Popular (PP) Montornès per la República (MxR)

Més per Montornès 

(Ve de la pàgina anterior).

L’organització municipal, aprovada el 12 de juliol, esta-

bleix la periodicitat de les sessions del ple, que es con-

tinuaran celebrant el primer dijous hàbil de cada mes a 

les 19.30 h; la composició de les comissions informati-

ves, i els nomenaments dels representants de la Corpo-

ració en els òrgans col·legiats que són de competència 

del plenari. També fi xa les dedicacions exclusives i parci-

als, les retribucions i les indemnitzacions individuals, i les 

assignacions als grups polítics municipals.

Comissió informativa

Una de les novetats de l’organització és l’ampliació 

del nombre de Comissions Informatives. En l’anteri-

or mandat hi havia una, i ara seran 3, les de l’Àrea de 

Presidència i de Gestió Econòmica, la de l’Àrea del Ter-

ritori i de Seguretat i Convivència, i la de l’Àrea d’Acció 

Social i Ciutadania. 

Estan formades per 11 membres, un menys que en 

2011, i es distribueixen así: 5 regidors/es de Montornès 

en Comú, 2 regidors/es del PSC, 1 regidor/a de Més per 

Montornès, 1 regidora de Ciutadans, 1 regidor del PP i 

1 regidor de Montornès per la República.

Les indemnitzacions 

Els regidors rebran indemnització per a la seva assis-

tència a les sessions dels òrgans col·legiats del quals 

formen part, tret dels regidors que exerceixen el càr-

rec amb dedicació exclusiva o parcial (govern).

Per aquest mandat s’ha fi xat les següents indem-

nitzacions per la concurrència a cadascuna de les ses-

sions del Ple (200 €, en el mandat anterior 100 €), de la 

Comissió Informativa (100 €, abans 120 €), la Junta de 

Portaveu (100 €, abans 50 €) i la Comissió Especial de 

Comptes (100 €, es manté). Les quantitats són brutes. 

Assignacions als grups municipals

Les assignacions per grup tenen dos components, el fi x 

i el variable en funció del número de regidors. En aquest 

mandat el component fi x per grup serà de 450 € (en 

l’anterior mandat 250 euros) i el component variable de 

325 € per regidor (abans 350 euros). Les quantitats són 

brutes i seran satisfetes per dotze mensualitats.

casanovasjj@montornes.catalvaradomma@montornes.cat

pinzaas@montornes.cat

menchenga@montornes.cat

carlosrmr@montornes.cat

egeali@montornes.cat

sierrahjj@montornes.catPortaveu 

diazmem@montornes.cat

Eva María Díaz Medina

lrene Egea Llamas

Juan José Sierra Harillo

Rut Carlos Mariscal Sergio Pinza Álvarez

Ángeles María Menchén Gallardo Miguel Ángel Alvarado Martos Jaume Casanovas Jordà
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Acabada la reurbanització del carrer de la 
Llibertat, al barri de Montornès Nord 

La remodelació ha prioritzat el con-
fort del vianant, la seguretat en els 
creuaments del carrer, la reducció 
de velocitat dels vehicles i la senya-
lització  de l’aparcament. L’Ajunta-
ment i la Comissió de Festes i Con-
vivència del barri ha organitzat una 
festa d’inauguració de les millores el 
27 de juliol.

Les reurbanització del carrer de la Llibertat ha 

fi nalitzat després de 15 mesos d’obres. Aquest 

projecte, juntament amb la renovació que es 

va fer de la plaça del Poble i l’adequació de l’Es-

pai cultural Montbarri, era una de les principals 

actuacions urbanístiques del Projecte d’Inter-

venció Integral de Montornès Nord.

Un dels aspectes a destacar de l’actuació ha 

estat el mètode de treball que ha integrat la 

participació del veïnat tant en l’elaboració del 

projecte com en el seguiment dels treballs. 

Entre els anys 2014 i 2015 es va fer una di-

agnosi del carrer entre veïns i veïnes personal 

tècnic municipal i persones expertes. Es va 

identifi car la vida social a l’entorn i es va redac-

tar el document “Pla estel Montornès Nord” 

queva recollir el treball de camp, i les propostes 

i recomanacions que van servir d’orientació als 

equips tècnics per fer el projecte.

Les millores i el seguiment

La intervenció al carrer de la Llibertat ha inclòs 

la substitució del paviment i de l’enllumenat; 

la creació d’una nova canalització per al clave-

gueram; el soterrament de part de la xarxa de 

baixa tensió, la substitució parcial de la xarxa 

de subministrament d’aigua, l’enjardinament i 

la dotació de mobiliari urbà.

Durant les obres, el veïnat ha estat informat 

de les afectacions a través de les xarxes soci-

als, el web municipal, cartells i també en reu-

nions per blocs d’habitatges i amb entitats. A 

propòsit del projecte, es va crear una comissió 

de seguiment de les obres. Els veïns també 

van poder comunicar les incidències que ana-

ven detectant i es van celebrar reunions amb 

l’Ajuntament.

La reurbanització del carrer ha permès redu-

ir les interferències entre vianants i trànsit, dis-

minuir la velocitat de circulació dels vehicles i 

incrementar la seguretat viària. |
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Com ja sabeu des 

d’aquestes línies acos-

tumo a proposar-vos 

lectures, pel·lícules i 

esdeveniments diver-

sos, però també faig 

difusió de commemoracions literàries. El 2019 en té dues de destaca-

des: l’Any Brossa (1919- 1998) i l’Any Teresa Pàmies (1919- 2012). Avui 

ens centrarem en Teresa Pàmies. 

Teresa Pàmies és una de les grans escriptores de la literatura catalana 

del segle XX i una de les més llegides. Ha publicat novel·la, dietaris, 

cròniques, llibres de viatges i assaig. 

En la seva obra podem apreciar capacitat d’anàlisi, autocrítica, intel-

ligència, humor... i un vocabulari ric i precís que confi guren una veu 

personal i única. La seva obra inclou una cinquantena de llibres on 

podem trobar compromís polític amb la llengua, compromís amb el 

país, un ferm antifeixisme i una gran preocupació pel progrés social. 

En defi nitiva, una literatura compromesa com a eina d’informació, de 

memòria i de crítica.

Provinent d’una família pagesa, fou  autodidacta i lectora empedreï-

da. Durant  la guerra civil va ser una jove comunista destacada, la qual 

cosa la va dur a l’exili. A Mèxic va estudiar periodisme i va continuar 

escrivint. Va retornar a casa guanyant el Premi Josep Pla, al qual havia 

optat per correu. 

Si voleu saber-ne més, consulteu la pàgina web que el Departament 

de Cultura de la Generalitat de Catalunya ha creat expressament per a 

l’ocasió. Només cal cercar Any Teresa Pàmies a Google. També troba-

reu Any Teresa Pàmies a Facebook i a Twitter.  |

UNA DE CATALÀ, SI US PLAU!

Com ja anunciava en la meva darrera col·laboració aprofi taré aquest 

espai per recuperar paraules i expressions del català que comencen 

a estar en desús, bandejades per unes altres que volen dir el mateix, 

potser més senzilles o més semblants al castellà. No s’haurien de dei-

xar perdre i us animo a fer-les sevir. En el darrer número de Montornès 

Viu us en proposava cinc, ara us en presento cinc més, escrites en 

majúscules

• Ràpid - A CUITACORRENTS

• Despentinat - ESCABELLAT

• Arribar tard - FER SALAT 

• Invertir - SMERÇAR

• Barat - BÉ DE PREU

S’havia llevat A CUITACORRENTS  i no havia tingut temps de pen-

tinar-se,  per això anava ben ESCABELLAT. Amb aquell aspecte no 

podia presentar-se a la feina, “què hauria pensat la Xènia en veure’l 

d’aquella manera?”. Així que va decidir que, encara que FES SALAT, 

ESMERÇARIA  una mica de temps per comprar una pinta i un pot de 

gomina que estiguessin BÉ DE PREU i entraria a qualsevol cafeteria 

per pentinar-se als lavabos. 

Recomanacions. 
Any Teresa Pàmies 

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 DURANT EL MES DE JULIOL 

DE DILLUNS A DIVENDRES DE 10 A 13 H
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CASAL ESPORTIU AL CEM LES VERNEDES

ACTIVITATS INCLUSIVES AL CASAL DE LLEURE

CAMPUS DEL CLUB TRIATLÓ MONTORNÈS

EL CASAL DEL CB VILA HA REBUT LA VISITA D’ESPORTISTES D’ELIT COM 

GEORGINA BAHÍ

CAMPUS DE L’AE FUTBOL SALA MONTORNÈS

Els casals de Montornès, lleure 
educatiu amb denominació d’origen

Més de 700 infants i joves, 56 dels 
quals amb discapacitat funcional, 
participen en els casals municipals 
d’estiu que, any rere any, avancen 
amb propostes més inclusives i acu-
rades. Enguany, l’equip que se n’ocu-
pa està format per 94 persones, entre 
monitors, vetlladors i especialistes. 
Han rebut formació sobre diversitat 
funcional.

Un total de 320 infants participen en el Casal 

de lleure, que es desenvolupa a l’Escola Pa-

lau d’Ametlla i que té com a tema central la 

Millora del Món. Els casals esportius organit-

zats pel CEM Les Vernedes, per la seva banda, 

compten amb 408 infants. Hi destaquen les 

activitats inclusives.

Als Casals municipals, s’hi afegeixen els de 

les entitats esportives. Enguany n’hi ha del 

CB Vila de Montornès, amb més de 70 parti-

cipants, el de l’AE Montornès Futbol Sala, amb 

més de 20, i el del Club Triatló Montornès, 

amb prop d’una desena.

Les propostes es completen amb les colò-

nies que, un any més, dinamitza l’Esplai Pan-

da. Enguany el destí és la casa Mas Suro, al 

municipi gironí de Sant Gregori . 

A l’estiu, ni un infant sense lleure educatiu 

Com cada estiu, l’Ajuntament ha atorgat ajuts 

a les famílies que no poden assumir el cost de 

les activitats. Se n’han concedit un total de 147 

(62 per al Casal de lleure, 63 per a l’esportiu, 5 

per al de bàsquet i 17 per a les colònies). La 

Fundació Probitas, a més, ha mantingut ajuts 

per al menjador de 55 infants dels casals muni-

cipals i de 6 del Casalet de la Llar d’Infants Pú-

blica El Lledoner. Probitas també ha col·laborat 

per reforçar les activitats dels casals inclusius. |

LA COLUMNA DE L’ENTITAT

Una AMPA és l’associació de mares i 

pares d’alumnes d’un centre escolar 

(bressol, primària o secundària). En el 

seu organigrama preveu els càrrecs de 

president/a, vicepresident/a, tresorer/a 

i vocals escollits per la totalitat de pares 

i mares a través d’una assemblea parti-

cipativa. La primera de les funcions de 

l’AMPA és la de representar les famílies 

del centre; la segona és la de treballar 

de la mà del centre docent, formant 

part de la comunitat educativa i millo-

rant d’aquesta manera la participació i 

el compromís de pares, mares, fi lls i fi lles 

en relació tant amb el món escolar com 

amb la societat en general. Les AMPA te-

nen representació dins dels òrgans deci-

soris (els consells escolars) i és important 

que aquesta participació sigui proactiva. 

Altres funcions de les AMPA són l’orga-

nització de les activitats extraescolars, les 

acollides de matí i de tarda, i el servei del 

menjador escolar. Des d’aquesta entitat 

també s’organitzen d’activitats formati-

ves i socioculturals que afavoreixen la in-

terrelació entre les famílies i els seus fi lls/

es i amb el personal docent (escola de 

pares i mares, celebració de festes tradi-

cionals, etc.). Les AMPA, tot i que les per-

sones que hi participen de forma activa 

ho fan de manera totalment voluntària i 

altruista, reben de les famílies una quota 

mensual o anual que es destina a orga-

nitzar totes aquestes activitats. Les AMPA 

són les entitats que ajuden que els pares 

i mares puguin participar en  l’educació 

dels seus fi lls i fi lles. |

Les AMPA de Montornès

Què són les AMPA?

CLOENDA DE LES ACTIVITATS EXTRAESCOLARS DEL CURS 2018-19
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EN 1 MINUT... 

Final de temporada a l’alça per al Club Karate Montor-

nès. L’entitat ha culminat una campanya intensa amb participa-

ció en competicions locals, estatals i internacionals. |

L’Escola del Club d’Escacs Montornés torna a fer his-

tòria. Alex Villa s’ha proclamat campió d’Espanya en categoria 

Sub-9, mentre que Gerard Jurcà i Jordi Linares han estat tercers 

en categoria Sub-8 i Sub-7, respectivament. |

SALT COL·LECTIU DE LA CAMPANYA MULLA’T 2019 A LES PISCINES 
D’ESTIU DE MONTORNÈS 

LA DELEGACIÓ CATALANA EN ELS CAMPIONATS D’ESPANYA DE JOVES 2019

Històries de vida en el “Mulla’t”
A l’entorn de 300 persones van participar el 

14 de juliol en les activitats organitzades a 

les piscines d’estiu del Complex Esportiu Les 

Vernedes en el marc de la campanya “Mulla’t 

per l’esclerosi múltiple” que impulsa la FEM. 

Enguany, la crida a la participació s’ha reforçat 

amb els missatges de la Manoli Gallo i la Ma-

risa Sánchez, dues veïnes del poble afectades 

per la malaltia. Durant el matí hi va haver ses-

sions obertes de “Mou-te”, d’”Aiguagim” i una 

exhibició de natació sincronitzada, a més del 

tradicional salt col·lectiu. També es van sumar 

39.000 metres nedats per la causa. |

Laia Rodríguez, Campiona de Catalunya 

de BTT infantil. També és ferma candidata a 

guanyar la Copa Catalunya Infantil BTT.

Club Atletisme Montornès:

• Sergi Matas, 3r en el Campionat d’Espanya 

i Campió de Catalunya Màster en 110 m 

tanques

• Aaron Ramírez, Campió de Catalunya S14 

en llançament de javelina i sots campió en 

600 m lliures

• Nuria Carbonell, Sots Campiona de Catalu-

nya S23 en 3.000 m obstacles

• Israel Ferrón, Campió de Catalunya S20 en 

Triple Salt
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TENIM MONTORNÈS EN COMÚ 

Arrenca un nou mandat i aquest espai que des de 2003 duia el nom 

d’ICV-EUiA, a partir d’ara portarà el nom de Montornès en Comú, el nou 

espai polític hereu de la coalició d’esquerres.

Volem agrair de nou la confi ança dipositada en la nostra candidatura 

i traslladar-vos la felicitació col·lectiva per l’augment de la participació. 

Creiem que els valors principals de la nostra tasca feta entre 2011-2019 

han obtingut una revàlida important amb el mateix nombre de vots que 

al 2011. Aquest cop l’augment de la participació no ens ha atorgat la 

majoria del ple, però estem igualment satisfets, són uns grans resultats.

El nostre projecte de municipi continuarà amb un equip reforçat, va-

lent i amb molta capacitat. Seguirem endavant amb més política social, 

amb la defensa dels serveis públics, amb més participació ciutadana i 

amb un municipi pensat conjuntament perquè tothom hi tingui cabuda,  

sense discriminacions. 

Som conscients que cal millorar el manteniment de la via pública per 

fer de Montornès un poble més amable urbanísticament; continuarem 

abordant les complexitats de l’habitatge i la convivència; reforçarem 

àmbits claus com la policia local, i exigirem la Residència Centre de Dia a 

la Generalitat, com a gran inversió d’aquest mandat. 

Aquests són els nostres compromisos, i els posarem un cop més en 

comú amb tots vosaltres elaborant el nou Pla d’Actuació Municipal a la 

tardor.

La Festa Major arriba aviat, i amb ella la nostra guingueta al recinte 

fi ral, us hi esperem! Bon estiu!

Nova etapa

Aquest nou mandat  ha començat amb  il·lusió, 

entusiasme i  amb ganes de treballar, participar i dialogar  per tal de poder 

dur a terme tots els projectes que creiem que són positius per als nostres 

veïns i veïnes; pensàvem que amb la nova confi guració del Ple i la renova-

ció de l’equip de govern tindríem més possibilitats de participar-hi.

Malauradament això encara no ha succeït . Un bon exemple és la  

implantació dels nous contenidors. Aquests que abans de les eleccions 

estaven amagats en una nau a Vilanova fi ns al dia 27 de maig, cosa que  

mostra ,un cop més, que ells fan i desfan a la seva manera sense comptar 

amb cap veí. 

També són un bon exemple els camions o furgonetes que ens estem 

acostumant a veure contínuament sobre les voreres del carrer Llibertat 

acabat d’estrenar,  la sempre aplaçada instal·lació de càmeres per contro-

lar els cotxes del carrer Major o la disbauxa de les zones de descàrrega.

Són molts els problemes del  nostre poble, esperem que l’equip de go-

vern, fi nalment, entengui que la col·laboració i l’entesa entre tots els grups 

polítics és, ara més que mai, una necessitat.

Des del PSC continuarem demanant  un Ajuntament transparent 

que ofereixi solucions als vostres problemes  i en el qual la participació 

sigui una realitat tant per a l’oposició com per a la ciutadania del nostre 

municipi.  

Volem aprofi tar també aquestes línies  per agrair a tots i totes la vostra 

confi ança, que s’ha traduït en un regidor més al nostre grup.  Ara tenim  

més força i empenta per continuar treballant per al vostre benestar. 

El cost polític de la legislatura

Al passat ple del 18 de juliol vam votar 

en contra de l’organització municipal, que estableix els sous de l’alcal-

de i dels regidors de govern, les dietes per als regidors a l’oposició i les 

assignacions dels grups municipals. Aquest acord, que van aprovar 

Montornès en Comú, PSC i PP, després d’un mes de negociacions 

que han bloquejat l’activitat política a l’Ajuntament, suposarà un 

increment de la despesa en càrrecs electes i grups municipals de prop 

d’un 20 %.

Els salaris de l’equip de govern pugen de 169.586,14 € a 195.058,04 

€ anuals; les dietes dels regidors a l’oposició un 25 % de mitjana; i la 

dotació als grups municipals, que són els diners que cobren les forma-

cions polítiques per tenir representació a l’Ajuntament, s’incrementa 

un 10 %. Aquest darrer fet és especialment greu, ja que Montornès era 

el municipi del Vallès Oriental, entre 15.000 i 20.000 habitants, on els 

grups municipals tenien una dotació més alta. Des de l’inici de l’era 

Montero, el 2011, la dotació de grups municipals per als quatre anys 

de legislatura s’ha incrementat de 259.200 € a 394.800 €.

Creiem que aquests increments, en conjunt, són desmesurats. Des 

del nostre grup vam proposar, sense èxit, una reducció o congelació 

de la despesa en càrrecs electes i formacions polítiques. En un context 

econòmic de precarització laboral i empobriment de les famílies no es 

pot entendre que destinem encara més diners públics a pagar millor 

els partits i els càrrecs polítics del nostre municipi.

El Montornés que queremos 

Empieza una nueva legislatura con un gobierno en mino-

ría y, como ya les anunciamos en el pleno de investidura, 

estos próximos 4 años será necesario consensuar con los grupos que 

formamos la oposición el modelo de Montornés que queremos.

Es por ello que les invitamos a refl exionar sobre el futuro de nuestro 

municipio, a planifi car de forma organizada como queremos que sea 

nuestro pueblo y convertirlo en un lugar mejor para vivir.

Para empezar queremos recordarles que no todo son grandes inversio-

nes en obras faraónicas, hay pequeños gestos que cuentan y contribuyen 

a facilitar la vida de los ciudadanos. Hay que mejorar las comunicaciones 

de nuestro municipio, el transporte público bien coordinado con los 

horarios de cercanías es nuestra gran asignatura pendiente.

Además hay una gran realidad que es que en Montornés hace falta 

aparcamiento sí, pero no podemos pensar que simplemente con asfaltar 

la zona del recinto ferial se soluciona. Fíjense en el parque que están 

construyendo en Vilanova. ¿Realmente nosotros queremos que una zona 

similar se convierta en un simple aparcamiento de vehículos? ¿Esa es la 

imagen que queremos dar de nuestro municipio? Se podría construir un 

aparcamiento subterráneo y crear en el exterior una bonita zona verde 

que invite a llegar paseando a la zona deportiva por una pasarela peato-

nal. Habrá que refl exionar sobre estas y muchas otras cuestiones porque, 

por poner un solo ejemplo, en cuestión de movilidad estamos a la cola de 

la mayoría de municipios del entorno.
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Ens presentem: 

Som Montornès per la República – Primàries Catalunya.

Una candidatura sorgida de la gent del poble, procedent 

de diferents àmbits i ideologies.

Som Republicans i volem una independència real i aplicada al nostre 

país, no enganyarem  ningú i sempre direm qui som, sense embuts i de 

cara. Tot i això, us diem que al davant tenim el nostre poble, on vivim, on 

són les nostres famílies i els nostres amics.

Lluitarem per un poble més net, per fer efectiu un procés en què sigui real 

un canvi. Des de l’ensenyament a les escoles fi ns a la conscienciació d’una 

vida amb més civisme, respecte, col·laboració i cooperació entre veïns i veïnes.  

Donarem el millor que puguem oferir de nosaltres mateixos, i escol-

tarem en tot moment les persones per poder entendre  tothom, les seves 

preocupacions individuals i col·lectives. Som  un grup de gent molt diversa i 

les nostres opinions i maneres de pensar queden a un costat quan es tracta 

de poble, del nostre poble.

Durant els propers quatre anys, ens veureu a carrers i places i al nostre 

local. No dubteu a acostar-vos-hi i dir-nos què penseu o què necessiteu.

I de nou, gràcies als 436 votants de Montornès per la República. Esperem 

estar a l’altura  de la vostra confi ança.

Com hem dit en campanya, la vostra feina no va acabar el dia de les votacions.

Us preguntarem i us escoltarem durant els quatre anys de legislatura.

Vosaltres sou l’ànima de la nostra formació.

Per un Montornès dins d’una Catalunya lliure.
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Acuerdos y consensos

En primer lugar queremos desde la agrupación del PP de 

Montornés, agradecer a todos y cada uno de los votantes 

que habéis confi ado en nosotros para representaros en el Ayuntamiento, 

tenemos proyecto y queremos ponerlo en marcha.

Dicho ésto, os pasamos a dar información sobre cómo ha quedado el 

arco de la mesa de plenos, sin mayoría de ningún partido o formación, por 

lo que comenzamos una legislatura en la que todos debemos aportar (co-

mo ya dijimos en el pleno de investidura) el máximo esfuerzo para llegar a 

acuerdos en lo que corresponde al bienestar de nuestros ciudadanos, y para 

ello, debemos tener claro que todos los acuerdos deben estar consensuados 

con las fuerzas políticas que no gobernamos, nosotros estamos abiertos a 

proponer las cosas que hasta ahora no se llevaban a cabo y que llevamos 

en nuestro programa al igual que otras formacions que también lo llevan.

Quedan cuatro años para escuchar y ser escuchados, para que la 

administración más cercana vuelva a tener la confi anza de los ciudadanos 

y ciudadanas del municipio, y ser referencia en el resto de municipios del 

entorno, como un pueblo que habla y escucha a todos los que tienen algo 

que aportar al bien común, y por todo ésto, queremos comenzar diciendo al 

gobierno, que Montornés ha hablado en las urnas y nos ha pedido que nos 

pongamos de acuerdo y hagamos funcionar para todos el Ayuntamiento.

No haremos falsas promesas, pero haremos que las promesas incumpli-

das en los últimos años, se lleven a cabo aportando las mejoras y opiniones 

necesarias para que así sea.
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Tota la informació a www.montornes.cat




