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El Margarida Xirgu, un teatre El Margarida Xirgu, un teatre 
en majúscules per a Montornèsen majúscules per a Montornès

Durant les darreres setmanes s’ha posat en marxa la programació estable 

del nou teatre Margarida Xirgu amb un gran èxit de públic. Ja el dia d’ober-

tura de l’equipament, es van superar totes les expectatives. Va ser un cap 

de setmana molt especial,

El veïnat va poder passejar per la planta baixa, on hi ha el teatre pròpia-

ment dit, amb una platea de 402 butaques, l’equipament tècnic i d’escena, 

i l’escenari, des del qual s’accedeix al nivell superior on hi ha els camerinos.

Coincidint amb l’obertura del Margarida Xirgu, es va publicar la progra-

mació “Montornès aixeca el teló”, amb totes les propostes escèniques que es 

poden veure al poble durant el trimestre, tant al nou teatre com a Montbarri. 

La reserva i compra de localitats es pot fer a través del portal entrades.
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El teatre Margarida Xirgu 
ja és un realitat

farmàcies de guàrdia novembre - desembre de 2019
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Després d’una llarga espera, les obres ja han fi nalitzat i ja podem gaudir del 

teatre reformat, el nou teatre Margarida Xirgu. Amb aquest nom homenat-

gem  una magnífi ca actriu teatral catalana, una dona que va tenir molt d’èxit en la primera meitat del 

segle XX i va popularitzar obres de tot tipus, entre les quals destaquen les de Federico Garcia Lorca.

Superades totes les difi cultats us presentem ara un equipament renovat, proveït amb molta qualitat 

pel que fa a material  escènic i audiovisual, i també quan a sonoritat, confort i accessibilitat. Compta 

a més amb diversos espais complementaris a la planta inferior, dissenyats per facilitar al màxim el de-

senvolupament de les nombroses activitats culturals de les entitats del poble i dels centres educatius. 

Per això ens refermem en el fet que estem satisfets amb les decisions preses en el seu moment, malgrat 

els maldecaps que hem patit.

Estem molts contents també del resultat del nou accés al teatre, ara ubicat a la plaça, que ha estat 

renovada i dignifi ca notablement tot l’entorn. Aquest racó, que ha d’esdevenir emblemàtic, presidit pel 

nou rètol dissenyat amb el nom de l’artista, es perllongarà en el futur cap a l’espai central de la nova 

illa d’equipaments que està prevista a l’espai de l’antiga escola. 

Tenint en compte el resultat fi nal, valorem que han valgut la pena tots els esforços realitzats per tal 

que el nou teatre disposés de les bones condicions que ens mereixem i perquè tot fos satisfactori. Ens 

ha de durar molts anys i ara l’hem de cuidar entre tots i totes, és un patrimoni col·lectiu.

És moment ara també de reconèixer i agrair l’enorme esforç que han fet tots els equips tècnics de 

l’Ajuntament, tant de Territori, Cultura i Comunicació, així com de tots els departaments que han 

contribuït a la gestió i els tràmits. Sense tots ells i elles no hauria estat possible.

El Teatre ha de contribuir a impulsar la Cultura, amb majúscules, al nostre poble. Per posar a l’abast 

de la població una programació de qualitat: teatral, musical, de dansa i cinema. Ha d’acollir activitats 

i espectacles de les entitats, per a totes les edats i tots els gustos. Ha de ser en defi nitiva un centre de 

referència per l’educació, la convivència i els valors positius de la comunitat. El repte és la cohesió 

social, el sentit de pertinença a aquest poble meravellós que és Montornès. Endavant amb la cultura i 

que s’aixequi el teló.

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

DL DM DC DJ DV DS DG

1
FORN 

(La Bòbila)

2 3 4 5 6 7 8
FORN 

(La Bòbila)
PARDOS FONTCUBERTA

BALCELLS 

(Abans Yañez)

FORN 

(La Bòbila)
MORENO PARDOS

9 10 11 12 13 14 15
MORENO FONTCUBERTA

BALCELLS 

(Abans Yañez)
PARDOS

SEMPERE 
(Montornes Nord)

FORN 

(La Bòbila)

FORN 

(La Bòbila)

16 17 18 19 20 21 22
FONTCUBERTA

BALCELLS 

(Abans Yañez)

FORN 

(La Bòbila)

SEMPERE 
(Montornes Nord)

BALCELLS 

(Abans Yañez)
MORENO PARDOS

23 24 25 26 27 28 29
BALCELLS 

(Abans Yañez)

FORN 

(La Bòbila)

SEMPERE 
(Montornes Nord)

MORENO PARDOS FONTCUBERTA FONTCUBERTA

30 31
SEMPERE 

(Montornes Nord)
PARDOS

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
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En marxa els POL 2019

Durant el darrer trimestre de l’any 
s’han fet les últimes contractacions 
dels Plans d’Ocupació Local 2019. 
Els Plans han donat feina enguany a 
13 persones que desenvolupen 5 pro-
jectes en l’àmbit municipal.

El projecte de Brigada Jove de Jardineria ha 

estat el darrer a incorporar el personal con-

tractat en el marc dels Plans d’Ocupació Local 

2019. Es tracta de quatre peons i un ofi cial, 

contractats per un període de 6 mesos, que 

s’han integrat a la Brigada Municipal d’Obres.

El setembre també es va contractar una 

persona que actua com a subalterna per al 

Centre de Formació d’Adults Marinada. En 

aquest cas la jornada laboral és del 80 % i la 

durada del contracte, de 10 mesos.

CURS D’ESTRATÈGIES PER SUPERAR LA DISCRIMINACIÓ LABORAL EN LA RECERCA DE FEINA (POL 2019)

ELS JOVES FARAN PRÀCTIQUES A L’AJUNTAMENT DURANT SIS MESOS

La resta de contractacions, d’una durada de 

6 mesos, es van fer a l’agost. Hi ha 4 peons a 

la Brigada Municipal d’Obres, 2 agents cívics 

que desenvolupen campanyes de civisme a 

la via pública i una auxiliar administrativa que 

reforça el servei de contractació electrònica 

de l’Ajuntament. 

Formació transversal i específi ca

Les persones contractades complementen 

la feina amb sessions formatives. Se’ls facilita 

formació transversal en matèries com la igual-

tat de gènere, la prevenció de riscos laborals 

i d’orientació laboral. A més, se’ls imparteixen 

continguts específi cs en funció dels perfi ls 

professionals.

Els costos salarials de les contractacions se 

situen a l’entorn dels 200.000 €. |

BREUS

Fins al 2 de desembre es poden presentar les 

sol·licituds per optar als premis que atorga 

l’Ajuntament per reconèixer l’alumnat de Se-

cundària, Batxillerat, FP, PFI-PTT i universitari 

amb millors notes. S’hi destinaran 3.600 €. |

L’Ajuntament ha previst 12.000 € en subvenci-

ons per a les entitats que promoguin projectes 

d’igualtat de gènere i per a accions integrado-

res de la diversitat funcional. Les sol·licituds es 

poden presentar fi ns al 21 de novembre. |

Aquest mes han començat a fer pràctiques 

a l’Ajuntament dues noies i dos nois del Pro-

grama de Garantia Juvenil de Catalunya. És 

el quart any que el Consistori s’acull al pro-

grama d’ajuts del SOC per a aquest tipus de 

contractacions. |

Premis a l’excel·lència 
acadèmica del curs 2018-19

Més ajuts a les entitats que 
promoguin la igualtat 

Nous contractes en pràctiques 
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PREU PÚBLIC PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE BAR 

DELS CASALS DE LA GENT GRAN

Augment d’entre el 5 i el 10% dels preus de les consumicions del 

bar per ajustar-los a l’increment de l’IPC dels darrers 2 anys. La 

pujada suposa un increment d’entre 0,05 i 0,10 €.

TAXA PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE PISCINES, 

INSTAL·lACIONS ESPORTIVES I D’ALTRES SERVEIS 

ANÀLEGS (CEM LES VERNEDES)

Increment d’un 7% en la quota mensual, en les entrades puntu-

als al CEM Les Vernedes i en els cursos i activitats.

La pujada, acordada amb la Taula de Participació del CEM, suposa 

un augment màxim de 2,5 € en la quota més elevada.

 Increment de 100 € anuals als usuaris no residents al municipi.

Ampliació fi ns a 29 anys de la franja d’edat en la tarifa jove per 

afavorir l’accés a les bonifi cacions.

IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL·lACIONS I 

OBRES (ICIO)

Bonifi cacions de fi ns al 95% en les obres de nova construcció o de 

rehabilitació que facin servir tècniques d’arquitectura o d’edifi cació 

passiva que suposin una reducció de la demanda energètica.

Pocs canvis en les taxes i impostos de 2020
El Ple de l’Ajuntament ha aprovat inicialment la modifi -
cació dels impostos, taxes i preus públics que s’aplicaran 
l’any 2020.
Per a l’any vinent s’han introduït pocs canvis. Els més 
destacats són les bonifi cacions de l’ICIO per afavorir la 
reducció de la demanda energètica; un recàrrec en l’IBI 

dels pisos buits; la pujada de les taxes per la prestació 
dels serveis del CEM Les Vernedes, i un lleuger incre-
ment de les activitats infantils i juvenils, i dels preus dels 
bars dels casals de la Gent Gran.
La majoria de les taxes i dels impostos es congelen el 
2020 i es mantenen les bonifi cacions.

IMPOST SOBRE ELS BÈNS IMMOBLES (IBI)

Recàrrec del 50% per als pisos buits durant un període de 2 

anys o superior.

Increment del 2,4% per al sector industrial.

Congelació de l’IBI urbà i manteniment dels ajuts socials amb 

caràcter d’urgència per a aquelles famílies que no puguin fer 

front a les obligacions tributàries.

PREU PÚBLIC REGULADOR DE LA PRESTACIÓ 

DELS SERVEIS PROGRAMATS PER LES REGIDORIES 

D’INFÀNCIA I JOVENTUT

Increment a 42 €/setmana del preu del Casal d’Estiu i del Cam-

pus Esportiu amb l’objectiu de mantenir els recursos i la qua-

litat per a la no discriminació dels alumnes amb Necessitats 

Educatives Especials (NEE). El preu d’aquests serveis continua 

per sota del preu de mercat.

Es mantenen les bonifi cacions per a les famílies monoparen-

tals, per a les famílies amb un membre discapacitat i, en el cas 

dels serveis del Casal de Músics de Masferrer, per a les perso-

nes en situació d’atur.
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Les persones, centre de la 2a Fira 
de l’Economia Social i Solidària

UN DELS ACTES CENTRALS DEL PROGRAMA AMB PRESÈNCIA DE LA CUINERA ADA PARELLADA

Una part de les propostes s’ha dedi-
cat a la formació i capacitació de col-
lectius que ja estan en marxa a Mon-
tornès com el grup Dones amb Talent; 
el projecte gastronòmic vinculat al 
Centre Juvenil Sputnik; i l’impuls de 
l’habitatge cooperatiu. També s’ha 
ampliat l’oferta d’activitats incloses en 
la programació amb la fi nalitat d’ar-
ribar a la major part de la ciutadania.

Durant les darreres setmanes s’ha desenvo-

lupat a Montornès la segona edició de la Fira 

d’Economia Social i Solidària.  Can Saurina, el 

Casal de Cultura, l’Hotel d’Entitats i el Teatre 

Margarida Xirgu, han estat alguns dels espais 

que han acollit les activitats. Precisament al 

nou teatre es va desenvolupar l’acte central 

BREUS

Les obres de millora del tram han inclòs l’eli-

minació del cautxú de la parada d’autobús, 

de manera que la vorera ha quedat  arrengle-

rada amb el vial. També s’hi han reubicat els 

contenidors de matèria orgànica i rebuig de 

l’illa del carrer de l’Estrella. |

Ampliada la vorera entre 
l’av. de l’Onze de Setembre 
i el c. de l’Estrella

El mercat setmanal de 
Montornès Nord torna a 
Federico García Lorca

del programa amb la “Gastro-fESS” una tarda 

dedicada a la gastronomia, l’emprenedoria 

social i solidària, i la música.

La programació ha comptat amb la col-

laboració de les cooperatives CDDDIN SCCL, 

LabCoop, Etcèteres, La Olivera i l’Ateneu Coo-

peratiu del Vallès Oriental.

Una nova manera de funcionar

A Montornès, es treballa des de fa temps per 

integrar els valors de l’Economia Social i Soli-

dària en el dia a dia de la ciutadania. Des de 

l’administració local s’està incorporant aques-

ta manera de fer en tots els àmbits d’actuació: 

des de la contractació pública fi ns al foment 

del consum responsable i de comerç just, el 

cooperativisme i sistemes de producció més 

solidaris i sostenibles. |

Un cop fi nalitzades les obres del carrer de la 

Llibertat, el mercat setmanal dels dissabtes, 

que s’ha ubicat durant el darrer any al pas-

satge de Maria Aurèlia Capmany, ha tornat al 

carrer de Federico García Lorca.

Hi ha limitacions en l’aparcament i la circula-

ció de vehicles entre les 6 i les 15 h. |
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BREUS

Fins a l’1 de desembre es pot visitar a Can 

Saurina l’exposició “No més vides a la deriva”, 

una mostra de la incansable tasca de rescat 

que l’ONG Open Arms desenvolupa a la Me-

diterrània. La programació de la III Campanya 

Persones refugiades, avui, també inclou la 

presentació, el 24 de novembre, del projecte 

“Promovent la cohesió social a través de la 

resiliència i protecció dels Drets Humans” de 

l’Institut NOVACT. + info: montornes.cat |

Open Arms, protagonista de 
la III Campanya Persones 
refugiades, avui

Eleccions Generals 10N
Resultats a Montornès

VOTS %

PSC 2.271 26.86%

ECP-GEC 1.788 21.14%

ERC 1.195 14.13%

PP 744 8.80%
VOX 713 8.43%
C’s 678 8.02%
JxCAT 419 4.96%

Altres 657 7.67%

Vots en blanc 98
Vots nuls 71

Cens: 11.692

% Participació: 72.93%

La feina de l’Equip d’Atenció Primària de Montornès-Montmeló torna a ser la 

millor valorada. L’equip ha estat reconegut per segon any consecutiu com el millor de 

l’Àrea Metropolitana Nord en l’estudi que la Generalitat elabora sobre la feina diària del per-

sonal dels CAP. |

La Gent Gran, vital i esportiva. Més de cent persones grans van participar el 30 d’octu-

bre en una sessió de gimnàstica i una exhibició de ball, com a part de les activitats progra-

mades a l’entorn del Dia de la Gent Gran. Uns dies abans havien protagonitzat una camina-

da pels voltants del poble. |

NEME MORENO, UNITAT DE SUPORT ASSISTENCIAL I AVALUACIÓ; ELENA LÁZARO, ACTUAL DIRECTORA DE L’EAP; EDUARD CARRIÓN, DIRECTOR 
DE L’EAP DURANT EL PERÍODE AVALUAT, I NÚRIA PRAT, DIR. DE L’ATENCIÓ PRIMÀRIA DE L’ÀREA METROPOLITANA NORD (FOTO: ICS)
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Marea rosa contra el càncer de mama. Prop de 500 persones van participar el 20 d’octu-

bre en les activitats organitzades per Afi bromón pel Dia Mundial contra el Càncer de Mama. |

LA COLUMNA DE L’ENTITAT

Com cada any, i ja en fa sis, l’Associació Vo-

lumont encapçala la campanya de Nadal 

de recollida de joguines, material escolar i 

productes d’higiene personal per a entre-

gar a les famílies més desfavorides, amb el 

suport indispensable dels Serveis Socials 

del nostre Ajuntament.

És una campanya clau per a l’entitat 

que requereix la participació de tot el po-

ble i de les empreses del nostre entorn. 

Aquest any la recollida serà del 25 de no-

vembre al 13 de desembre.

Podreu trobar els punts de recollida al 

Casal de Cultura, la Biblioteca i els asals 

de la Gent Gran. Les AMPA de les escoles 

Palau d’Ametlla, Marinada i la Llar d’in-

fants Lledoner, així com l’Escola Mogent 

també s’organitzen internament per par-

ticipar-hi.

Porteu una joguina que sigui nova, un 

llibre en perfectes condicions o compreu 

una ampolla de sabó i nosaltres ho farem 

arribar a l’infant que ho necessiti.

Volumont, Voluntaris de Montornès 

participa també en altres projectes socials 

durant l’any: roses per Sant Jordi, visites a 

la Residència Alzina, Nadal al menjador 

social... Si t’agradaria poder participar 

escriu-nos un mail a voluntariatmontor-

nes@gmail.cat o deixa un missatge a la 

bústia del despatx 3 a l’Hotel d’Entitats. |

“Un somriure per a 
tothom” infants i joguines

El PEE, el pla de tota la comunitat

SESSIÓ DE BENVINGUDA A LA COMUNITAT EDUCATIVA (SETEMBRE 2019)

La Comissió Institucional del Pla 
Educatiu d’Entorn (PEE) ha apro-
vat la memòria d’actuacions del 
curs 2018-19 i les previstes per al 
2019-20.

Durant el curs passat es van dedicar prop 

de 136.000 €, a projectes com els tallers 

d’estudi assistit als centres fora de l’horari 

lectiu, el foment de la lectura i l’actualitza-

ció del catàleg d’activitats educatives que 

ofereix l’Ajuntament, entre altres. També es 

va treballar amb els instituts la inclusió del 

servei comunitari com a activitat curricular i 

amb els departaments d’Infància i Joventut, 

mecanismes per incrementar la participació 

d’infants i joves, com el Consell d’infants i 

el projecte Kosmos de Pressupostos Partici-

patius Joves. La consolidació de l’Espai de 

Debat Educatiu i del Grup de treball del PEE 

ha estat clau per fer del Pla un instrument 

efectiu de resposta integrada i comunitària a 

les necessitats educatives del poble.

Enguany es continuaran consolidant les pro-

postes en marxa, i se n’engegaran de noves, 

entre les quals, un catàleg d’activitats extraes-

colars, i l’impuls de la coeducació i de la inclu-

sió de l’alumnat amb diversitat funcional. |
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Amunt el teló del Margarida Xirgu. Comença l’espectacle!

EL VEÏNAT OPINA…

És una obra molt nova 

i maca, més del que ens 

pensàvem molts. M’agra-

da l’interior i com s’ha 

aprofi tat l’espai que abans ocupava l’Stoping. La 

Sala Gran és tan gran que és una passada. Pel 

que fa a la programació, voldria varietat d’activi-

tats com obres de teatre i monòlegs.

IVAN FERNÁNDEZ ALONSO
21 ANYS

Por fuera es una estruc-

tura muy moderna y la 

parte interior se ve muy 

grande y espaciosa, con 

unas gradas muy confortables. No tiene nada que 

ver con el anterior Teatro, que era una sala a un 

mismo nivel. Me gustaría que hubiese actividades 

para la gente joven, musicales, comedias...

Sóc alumna de l’Escola 

Municipal de Música, 

Dansa i Aula de Teatre i 

m’agrada poder tenir un 

nou equipament i guadir-lo. Les instal·lacions 

són perfectes i els camerinos han canviat molt. 

M’agradaria que hi hagués monòlegs i especta-

cles cada cap de setmana per aprofi tar l’espai.

ALICIA MARTÍN 
RODRÍGUEZ

 50 ANYS 

EVA LEDESMA GARCÍA
18 ANYS

Me parece alucinante, el 

que había antes estaba 

bien, pero no llega a lo 

que he visto. Es precioso, 

un trabajo muy valorado. He visto el escenario 

muy bonito y el edifi cio por fuera es impresio-

nante y moderno. A la gente de nuestra edad nos 

gusta el teatro para reírnos, el baile y la gimnasia. 

JACINTA TAMAJÓN TORRES
70 ANYS

Me parece muy acorde 

con lo que debe ser un 

teatro hoy en día y con lo 

que se merece el pueblo. Vi 

las instalaciones en la jornada de puertas abiertas y 

me gustaron. No tengo predilección por ningún tipo 

de espectáculo. Me gusta la variedad y a veces hay 

cosas que te sorprenden. 

El día que lo vimos por 

primera vez quedamos 

prendados. Es una pasa-

da ver el sótano que an-

tes ocupaba la discoteca Stoping. Estamos muy 

contentos porque dentro de poco vendremos a 

bailar los domingos. Me gusta la sala principal 

porque al ser las gradas plegables queda una 

zona para movernos. 

SANTIAGO PLAZA RAMÍREZ
45 ANYS 

ROGELIO DEZA NIETO
78 ANYS

Què et sembla el nou teatre Margarida Xirgu?

El primer cap de setmana del mes 
d’octubre va ser ben especial per a 
Montornès amb l’estrena del nou te-
atre Margarida Xirgu. Més de 1.200 
persones van passar, entre dissabte 
i diumenge, pel nou equipament. 
Un total de 800 van participar en 
les visites guiades i 402 van ocupar 
les butaques per veure l’espectacle 
inaugural, “Guillem Albà & La Ma-
rabunta”.

Durant les darreres setmanes s’ha posat en 

marxa la programació estable del nou teatre 

Margarida Xirgu amb un gran èxit de públic. 

Ja el dia d’obertura de l’equipament, es van 

superar totes les expectatives. Va ser un cap 

de setmana molt especial, amb visites guia-

des per la Cia. del Gobern i gràcies també a la 

col·laboració de l’Escola Municipal de Música, 

dansa i Aula de Teatre; l’Associació La Remen-

çada, la Colla de Geganters, la coral de la SC la 

Lira i la Comissió de Pecats del Carnaval.

El veïnat va poder passejar per la planta bai-

xa, on hi ha el teatre pròpiament dit, amb una 

platea de 402 butaques, l’equipament tècnic 

i d’escena i l’escenari, des del qual s’accedeix 

al nivell superior on hi ha els camerinos. L’es-

pai està adaptat per a persones amb mobilitat 

reduïda.

A la planta inferior, també accessible de for-

ma independent, hi ha la Sala Gran, de 353 m2 

ESPECTACLE INAUGURAL DE LA COMPANYIA “GUILLEM ALBÀ &LA MARABUNTA”

ACCÉS D’ENTRADA AL NOU TEATRE ANIMACIÓ DE LA CIA. DEL GOBERN, DURANT LA PRESENTACIÓ DE L’EQUIPAMENT

ACTUACIÓ DEL GRUP LOCAL “LA FARÀNDULA” DINS DE LA PROGRAMACIÓ 
“MONTORNÈS AIXECA EL TELÓ”VISITES GUIADES ACTUACIÓ DE L’ESCOLA DE DANSA A LA SALA GRAN

i la Sala Petita, de 73 m2, ambdues destinades 

a usos polivalents. Aquest recinte també dis-

posa d’un offi  ce equipat per a servir refrigeris. 

L’equipament es completa amb 183 m2 d’es-

pais d’emmagatzematge epartits en diverses 

estances.

El teatre Margarida Xirgu combina una pro-

gramació estable dedicada a les arts escèniques 

amb l’ús ciutadà.

Montornès aixeca el teló, l’oferta tri-

mestral

Coincidint amb l’obertura del teatre s’ha 

publicat la programació “Montornès aixeca 

el teló”, amb totes les propostes escèniques 

que es poden veure al municipi durant el 

trimestre. La reserva i compra de localitats 

es pot fer a través del portal entrades.mon-
tornes.cat |
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Nicolau Guanyabens

Arxiver Municipal

El Museo del Prado de Madrid ha ingressat una obra del genial pintor 

Joaquim Mir i Trinxet (1873-1940) en què s’hi veu representat un pai-

satge de vegetació exuberant prop de la casa coneguda com a Torre 

Sola de Montornès del Vallès, la silueta de la qual s’endevina al fons 

del quadre.

Aquest llenç pintat a l’oli, de 65 x 81 cm i ple de contrastos cro-

màtics, forma part d’un conjunt d’onze obres que el potentat col-

leccionista Hans Rudolf Gerstermaier ha aportat generosament al 

Prado. Són pintures d’onze artistes diferents entre els quals destaca 

Joaquín Sorolla, Darío de Regoyos o Ignacio Zuloaga, que s’exposen 

fi ns el 12 de gener de 2020.

Mir va viure entre 1914 i 1921 a Mollet, on hi residia una de les seves 

germanes. Com és sabut, l’artista s’instal·lava sovint uns dies a Montor-

nès del Vallès per pintar paisatges rurals, la majoria dels quals són de 

difícil identifi cació per la manca d’elements geogràfi cs o arquitectò-

nics que puguin facilitar la localització.  

No és el cas de l’obra que ens ocupa. El Servei de Patrimoni mu-

nicipal i l’Arxiu Històric han col·laborat amb els tècnics del Prado per 

identifi car el lloc i han proporcionat una reproducció de la postal de 

Lucien Roisin de principis de segle XX en la qual s’hi veu clarament 

com era l’edifi ci de Torre Sola a l’època. 

En origen la casa era una petita edifi cació estival construïda a inicis 

del segle XX per una persona que procedia de Cuba al qual els metges 

havien recomanat aires de muntanya. Passat el temps, concretament 

l’any 1945, fi guren al padró municipal, com a residents a la casa, el 

matrimoni format per Rosa Corcellas i Domingo Guarch i els seus fi lls.

L’any 1947, l’arquitecte Josep Maria Ribas i Casas va comprar la casa 

i la va reformar. Hi afegí una planta de golfes, dos porxos i galeries 

laterals de planta primera. El portal adovellat de pedra i la teulada a 

Montornès del Vallès al Museo del Prado

| Arxiu obert |

doble vessant li donen una semblança de típica masia. 

El Museo del Prado ha publicat un catàleg de la donació Gersten-

maier en el qual hi fi guren, a banda d’una ressenya, tres imatges del 

quadre de Joaquim Mir i un detall de la postal de Lucien Roisin. Torre 

Sola era aleshores una torreta aïllada i mínimament enlairada cap al 

vessant de la muntanya del castell. Aquest emplaçament li donà el 

nom que sempre ha mantingut. |

PANORÀMICA DE MONTORNÈS DES DEL CASTELL. INICIS DE SEGLE XX. A LA PART DE BAIX, AL CENTRE, S’HI 
APRECIA LA CASA BLANCA DE TORRE SOLA. AMMV. POSTAL LUCIEN ROISIN.

QUADRE DE JOAQUIM MIR. IMATGE EXTRETA DEL CATÀLEG PUBLICAT PEL  MUSEO DEL PRADO “DONACIÓN 
HANS RUDOLF GERSTENMAIER”.
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Constituït el Consell d’Infants del curs 2019-20. A fi nals d’octubre es va fer el traspàs de 

cartera entre els consellers i conselleres que acabaven mandat i els que l’iniciaven. Enguany el 

Consell està format per 19 alumnes de les 5 escoles del municipi. |

Sant Sadurní: cultura popular a l’alça

Ja han començat les Festes de tar-
dor, que inclouen Sant Sadurní i la 
celebració d’altres esdeveniments 
com la patrona de la música, Santa 
Cecília, per part de l’Escola Muni-
cipal de Música.

En el programa de Sant Sadurní brillen amb 

llum pròpia els esdeveniments vinculats a la 

cultura popular. Així, el 23 de novembre, se 

celebrarà la III Trobada de bestiari de Mon-

tornès, amb participació de colles convida-

des d’arreu del territori i les bèsties de les 

entitats del poble, inclòs el bou del Centre 

d’Estudis de Montornès. El dia 30, la colla de 

Geganters ha programat una trobada que 

aplegarà prop d’un centenar de grallers.

Vespre literari, teatre i les activitats de 

tota la vida 

Enguany, també es durà a terme un Vespre 

literari, que tindrà lloc el 28 de novembre a 

l’Espai Cultural Montbarri. Durant l’acte es 

presentarà del segon opuscle El temps re-

trobat, tertúlies 2018, basat en les tertúlies 

de memòria històrica que es duen a terme 

a la Biblioteca, i es farà el lliurament del VIII 

Premi Font de Santa Caterina de Microcon-

tes, organitzat per l’Ofi cina de Català i l’Ajun-

tament.

Dins de la programació, les arts escèni-

ques prenen enguany especial rellevància 

amb la inclusió de totes les representacions 

que es duran a terme al nou teatre Marga-

rida Xirgu.

Al costat d’això, es mantenen activitats tra-

dicionals, com la paella popular, la cercavila 

o el correfoc i els esdeveniments esportius 

més clàssics, com el XXXVIII Cross Escolar, el 

XXIV Torneig de Karate Sant Sadurní, el Cam-

pionat de simultànies d’Escacs i el Campio-

nat de bitlles, entre altres. |

BREUS

A l’octubre es va posar en marxa la primera fase 

del Pla Director del castell de Sant Miquel, que 

té com a objectiu l’estudi i recuperació de la Tor-

re de l’Homenatge. L’actuació inclou el desen-

runament de l’interior i del perímetre extern de 

la torre, i la seva documentació. A la intervenció 

arqueològica li seguirà una actuació de consoli-

dació per aturar la degradació de l’estructura. |

Per primera vegada s’ha impartit a Montornès el 

Mòdul C del Certifi cat d’Acollida que atorga la 

Generalitat. Hi han participat 16 persones pro-

cedents de nou països diferents. La formació, de 

17,5 hores en total, ha estat organitzada pel Ser-

vei de Primera Acollida de l’Ajuntament. |

Recuperant la torre del 
castell de Sant Miquel

El certifi cat d’acollida, 
també a Montornès

EN 1 MINUT... 

Èxit de les Jornades Europees de Patri-

moni. Es van celebrar el 12 i 13 d’octubre 

i van aplegar més de 140 participants. Els 

centres d’interès van ser el castell de Sant 

Miquel i Mons Observans.

Perspectiva de gènere i més idiomes a 

la Biblioteca. L’equipament ha engegat 

la temporada amb un nou espai de tertú-

lia literària amb perspectiva de gènere. El 

català se suma a les converses en anglès, 

francès i alemany que es desenvolupen 

setmanalment. 

Baboo experience, disco per als més pe-

tits. Una bona opció per gaudir en família 

al teatre Margarida Xirgu. El 24 d novem-

bre, d’11 a 13. Entrada gratuïta. Reserva de 

localitats entrades.montornes.cat.
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EN 2 MINUTs... 

Yago Domínguez, campió d’Espanya 

d’Enduro de nens i de Catalunya Enduret 

85 cadet. |

La Marxa Popular, familiar i multitudinària. Prop de 3.000 persones han pres part 

en la 28a edició de la prova que organitza el Club Atletisme Montornès. |

L’Escola del Club d’Escacs Montornés 

continua fent història. Els conjunts de 

les categories Sub-10 i Sub-16 s’han pro-

clamat campions, i l’equip Sub-8, subcam-

pió en el Campionat de Catalunya d’Edats 

per equips celebrat fa uns dies a Lloret.

Pol Hernández triomfa al Mundial de 

Menors de Pàdel. El jove es va proclamar 

campió del món amb la Selecció Espanyola 

en categoria cadet. 

El Club Karate Montornès, sempre a 

dalt del podi. L’entitat ha aconseguit un 

inici de temporada magnífi c amb més de 80 

medalles en competicions estatals, autonò-

miques i locals.

El CH Montornès, en creixement. Aques-

ta temporada té 8 equips en competició, dels 

quals dos són femenins (infantil i benjamí) i 

un és mixt (aleví).

El Club Triatló Montornès, constància i 

progrés dia a dia. El triatleta, Albert Pache-

co, ha guanyat la Copa Catalana de Triatló 

Olímpic en categoria Veterà 1. 

L’AE Montornès Futbol Sala lluitant per 

competir amb els millors. L’equip A ha ar-

ribat aquesta temporada a la primera divisió 

catalana.

L’Ajuntament destinarà 72.900 euros per als 

projectes i activitats d’interès públic de les en-

titats i 2.500 euros, per a les entitats creades 

entre 2018 i 2019. 

A més dels criteris de tipus social, i de pro-

moció de l’esport base, les bases per a l’atorga-

ment de les subvencions continuen refl ectint 

l’aposta per la promoció de l’esport femení. 

Entre els coefi cients que es recullen n’hi ha per 

número de dones federades, per equips feme-

nins complets i per la presència de dones en 

les juntes directives de les entitats. |

75.400 euros en ajuts a les 
entitats esportives
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La lluita contra la violència masclista 
no s’atura

Des de Montornès en Comú, aquest 25 de novembre, Dia Internacional 

Contra les Violències Masclistes, manifestem el nostre rebuig contra tot 

tipus de violència vers les dones. Indignades davant d’aquesta desigual-

tat social que provoca cada any més mortes, continuem lluitant per 

erradicar aquesta xacra social del món, que persegueix les dones pel sol 

fet de ser-ho. 

La violència masclista ha de ser considerada una qüestió d’Estat. 

Les dades així ho demostren, 88 dones assassinades a Espanya, 8 a 

Catalunya.

La violència masclista s’exerceix al llarg de tot el cicle vital de les dones. 

Per lluitar contra la violència masclista necessitem mesures urgents, 

polítiques institucionals que siguin capaces de donar resposta a les ne-

cessitats específi ques de les dones víctimes de violència masclista, sense 

obviar la de les seves fi lles i fi lls.

Demanem recursos a l’Estat, perquè si no també s’exerceix violència 

institucional cap a les dones. Violència perquè no s’apliquen les lleis, 

violència perquè el pressupost general és mínim i no s’inverteix prou en 

prevenció i serveis assistencials, violència per la retallada en jutjats VIDO.

Indignant és culpabilitzar i responsabilitzar les dones que pateixen les 

agressions dels homes, perquè porten una minifaldilla, uns pantalons 

curts o caminen soles. Les agressions i les morts comencen i acaben en 

l’agressor, no en la víctima.

Ordenanzas fi scales

Un año más llega el momento de poner al día las 

ordenanzas fi scales que son las que regulan los impuestos que pagamos.

Este año, toda la oposición se posiciona contra la subida de impuestos (IBI 

y basuras) que plantea el equipo de gobierno y conseguimos que no se 

aprobara. 

Desde el grupo socialista votamos en contra por razones muy claras. 

La primera, es que la situación económica de los vecinos y vecinas no 

es la adecuada para subir los impuestos ya que tenemos la segunda tasa 

de desempleo más alta y una de las rentas familiares más bajas de la 

comarca.

La segunda, es que a pesar de pedir incansablemente que se planteen 

las ordenanzas a la vez que el presupuesto, no lo hemos conseguido. Eso 

signifi ca que no conocemos cuál será el destino de los ingresos, lo que 

nos hace sospechar que el incremento se pueda destinar a pagar los 

sobrecostes que se producen en cada una de las obras de equipamientos, 

como ya ha pasado con el teatro, El Sorralet o la calle de la Llibertat; o 

para cumplir algunas “promesas” que han acabado con buena parte de 

la lista electoral del gobierno en la plantilla del Ajuntament, volviendo a 

aplazar proyectos prioritarios como la residencia centro de día, el fomento 

de empleo, la vivienda asequible o el famoso bus urbano

Tampoco queremos que vuestro dinero acabe sumado a los más de 

diez millones de euros de “romanent de tresoreria”, es decir de sobrante del 

presupuesto acumulado, que crece año tras año, por la incapacidad de 

planifi car o gestionarlo correctamente.

Frenem unes ordenances 
injustes

El passat mes d’octubre el govern municipal ens va plantejar una 

proposta d’ordenances clarament injusta, basada en premisses errònies 

i sense una justifi cació econòmica clara. Es volia apujar l’IBI un 8% i la 

taxa de residus un 6%. Ens van dir, com a justifi cació per apujar l’IBI, que 

tots els ajuntaments farien el mateix i que no seria una cosa puntual 

d’aquest any, sinó que el volien apujar cada any fi ns a incrementar-lo 

un 25% durant tota la legislatura 2019-2023. Pel que fa a la taxa de re-

sidus, la proposta era incrementar-la entre un 6 i un 22% als habitatges 

del nostre poble per recaptar 63.874 € més, apujar la taxa als comerços 

més actius econòmicament per recaptar 7.864 € més i abaixar-la al 

sector industrial per deixar de cobrar 5.041 €.

No creiem que sigui el plantejament més just socialment i, per això, 

ens vam oposar frontalment a aquestes apujades, que no van prospe-

rar per manca de suport. Pensem que, abans d’incrementar impostos, el 

govern municipal ha de gestionar millor el pressupost municipal, ja que 

any rere any acabem l’exercici amb infi nitat de partides sense executar. 

És una llàstima que el govern encara no hagi acceptat que està en 

minoria. No ha canviat les formes. Ni negocia, ni dona les explicaci-

ons que se li demanen, planteja ultimàtums en lloc de cercar acords 

i, quan perd una votació per manca de suport, ens culpabilitza i alli-

çona, en lloc de pensar per què no ha aconseguit el consens necessari 

per a la seva aprovació.

La importancia de una buena oposición 
con mayoría

El equipo de gobierno había decidido unilateralmente 

que había que subir los impuestos a los ciudadanos. Así recaudarían 

unos 250.000 € más al año solo en cuotas de IBI.

Total, según el gobierno, 20 € más (de media) en el IBI, no son nada, 

otros 20 € más de tasa de basura por familia tampoco, 2 € más al mes 

por persona en cuota del complejo deportivo “que es muy barato y se ha 

pactado con los usuarios” (son palabras textuales suyas)... y así todo. 

Por suerte y gracias a Uds., el gobierno ya no tiene mayoría absoluta y 

hemos conseguido que se congele la subida del IBI y de la tasa de basuras 

inicialmente planeada por los comunistas.

Y es que los ciudadanos de Montornés no necesitan que se les suban 

los impuestos, porque con el presupuesto que tiene el municipio no es 

necesario. Lo que realmente necesitamos es que se haga una buena 

política de promoción económica (se destinan anualmente 1,5 millones 

de euros y, a pesar de ello, seguimos siendo el segundo municipio con 

más paro de la comarca). ¿Les parece esto lógico? ¿Tanto dinero invertido 

y tan pocos resultados?

Es incomprensible que, teniendo las empresas que tenemos en el 

municipio, nuestros ciudadanos encabecen las listas del paro. Así que 

pongámonos las pilas y busquemos una solución para darle la vuelta a 

este dato, trabajemos por mejorar la vida de nuestros vecinos y hacérsela 

más fácil, no agobiar a las familias con subidas anuales que merman su 

capacidad económica.
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Llibertat presos polítics i retorn dels exiliats

Aquest és el missatge que volem que pengi de la balconada 

de l’Ajuntament.

El nostre grup ha presentat una moció de condemna de la sentència con-

tra els nostres líders polítics i socials que es debat al ple del 7 de novembre.

Quan aquest escrit arribi a les vostres mans, ja s’haurà votat i, amb tota 

probabilitat, s’haurà rebutjat.

Aquest ha estat un judici polític que mai s’hauria hagut de produir. En 

democràcia votar no és cap delicte. I és per això que reclamem la llibertat i 

el retorn de totes les persones preses i exiliades polítiques. Vivim amb tristor 

i profunda indignació la sentència. Per això, manifestem el nostre rebuig, 

constatant que representa una regressió dels drets i les llibertats de la 

ciutadania de Catalunya.

Des de Montornès per la República també rebutgem i condemnen 

qualsevol mena de violència vingui d’on vingui. La matinada de l’1 de no-

vembre el nostre local va rebre la visita de gent que, en comptes d’expressar 

les seves idees de manera pacífi ca, es va dedicar a pintar els vidres i a llençar 

escombraries a la porta.

Cal dir que treballem de forma contínua i sense descans per posar-nos 

al dia en tots els temes i pros i contres que hi ha dins de l’Ajuntament i per 

controlar l’acció del govern. Per exemple, amb el conjunt de l’oposició, hem 

aconseguit congelar  l’IBI i no acceptar la pujada de la taxa d’escombraries.

Vosaltres sou l’ànima de la nostra formació.

Per un Montornès millor dins d’una Catalunya lliure.
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Políticas para la ciudadanía

España es una gran democracia. No hay nadie por encima 

de la Ley, todos somos iguales ante la Justicia. Hoy nuestra 

preocupación son los miles de catalanes que ven con inquietud imágenes 

que se están produciendo en Cataluña y que están afectando a la economía. 

Montornés es un punto neurálgico de mercancías y empresas, donde existe 

grave riesgo en nuestra economía ya mermada y la lacra del paro en nuestro 

municipio es el mayor problema de nuestros ciudadanos. No podemos 

permanecer impasibles ante esta situación, habiendo conseguido que los 

impuestos en Montornés no suban para el año 2020, somos conscientes de 

que puede cambiar en años posteriores, ya que el mantenimiento de los ser-

vicios esenciales es necesario. Actualmente tenemos una economía saneada 

pero los aires de una recesión están ahí. Solicitamos al equipo de gobierno 

que se plantee conseguir que nuestros parados tengan oportunidades en los 

polígonos que tenemos y, para ello, proponemos un plan que consta de una 

formación específi ca para que las empresas contraten a personas preparadas 

para sus necesidades y no basar en ayudas salir de la situación tan grave que 

representa ser el 2º municipio de la comarca en número de personas paradas. 

Debemos ser competitivos como hacen los pueblos de nuestro alrededor en 

ofrecer trabajadores con capacidad para desempeñar trabajos en nuestras 

empresas, implantar si es necesario una FP dual negociada con las empre-

sas y salir de ésta cruel situación. Es una cuestión política y, ya que desde la 

Generalitat no se nos ayuda, debemos ser garantes de estas políticas y dejar 

de crear clientelismo entre los ciudadanos y el Ayuntamiento.
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