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L’Ajuntament de Montbui ha iniciat els tràmits administratius per adquirir
l’antic magatzem de calçats Ferrer. Es tracta d’una antic magatzem de calçat
que es troba en ubicació estratègica, a tocar del nou Passeig Catalunya, i
entre MontMercat i Mont-Àgora. El preu de l’adquisició serà el valor cadastral de l’immoble més els impostos corresponents. L’alcalde montbuienc Teo
Romero valora la compra d’aquest immoble per la institució municipal, “ja
que es troba en un espai fonamental per a Montbui i pot tenir diferents
usos”.

alcalde

El Montbui de les persones
Montbui ha estrenat Mont-Àgora, l’Espai
de les Arts i del Coneixement, el gran
equipament cultural del nostre municipi.
Mont-Àgora és molt més que una gran
biblioteca. És l’espai dels llibres, però
també el de les arts, com el cinema.
Tant a la sala petita, ja en marxa, com
a la sala-auditori, a punt de finalitzar, es
duran a terme projeccions cinematogràfiques digitals, i amb la màxima qualitat. Mont-Àgora
és el gran espai per dinamitzar cultural i socialment
Montbui.
Com a Alcalde, m’omple de satisfacció aconseguir
per al meu municipi més i millors infraestructures i
més i millors serveis que augmenten la qualitat de
vida de tots els ciutadans i ciutadanes de Montbui. I
tot gràcies al treball diari i a una gestió acurada dels
recursos. Aquesta transformació, aquestes grans millores són valorades tant pels ciutadans de Montbui
com per aquelles persones que ens visiten i que
reconeixen també com s’ha transformat el nostre
municipi.
En aquest àmbit de transformació hem de destacar
actuacions com el Passeig Catalunya, a punt de ser
una realitat, i també les obres de construcció del
nou talús sobre el riu Anoia, al barri del Pi. Es tracta
d’obres i actuacions bàsiques, que s’han aconseguit
gràcies a subvencions d’altres administracions i que
ens permeten continuar millorant el nostre municipi.
Gràcies al treball d’aquests darrers temps Montbui
pot presumir de tenir unes comunicacions impensables ara fa uns anys, uns serveis de primera línia
en cultura, educació, esport, atenció a les persones... Actuacions ambicioses, que en el seu dia
van ser assignatures pendents, ara ja són realitats.
I continuarem treballant per fer possible projectes
com la residència de la Gent Gran que es durà a
terme a Mont-Solidari, o el mateix punt d’informació
juvenil que es farà a l’antic local de la Biblioteca,
entre moltes d’altres actuacions. Nous reptes, noves
il·lusions ens empenten per continuar treballant per
un Montbui millor: el Montbui de les persones.
Un Montbui on el progrés implica ajudar a tots
aquells que més ho necessiten, amb més feina,
noves oportunitats, i el suport social necessari. En
aquest sentit els Plans d’Ocupació Local demostren clarament la sensibilitat mostrada per aquest
ajuntament amb aquelles persones i famílies que
més necessitats econòmiques han tingut -i tenen- en
els darrers temps. Montbui no deixa a ningú enrere,
ofereix oportunitats a aquelles persones que més les
necessiten. Una societat més justa i sense exclusions és el nostre objectiu, per al qual hem treballat,
i ho volem continuar fent.
Teo Romero, alcalde

Montbui ha estrenado Mont-Ágora, el Espacio de las
Artes y del Conocimiento, el gran equipamiento cultural
de nuestro municipio. Mont-Ágora es mucho más que
una gran biblioteca. Es el espacio de los libros, pero
también el de las artes, como el cine. Tanto en la sala
de pequeño formato, ya en marcha, como en el salaauditorio, a punto de finalizar, se llevarán a cabo proyecciones cinematográficas digitales y con la máxima
calidad. Mont-Ágora es el gran espacio para dinamizar
cultural y socialmente Montbui.
Como Alcalde, me llena de satisfacción conseguir para mi
municipio más y mejores infraestructuras, y más y mejores
servicios que aumentan la calidad de vida de todos los ciudadanos y ciudadanas de Montbui. Y todo gracias al trabajo
diario y a una gestión óptima de los recursos. Esta transformación, estas grandes mejoras, son valoradas tanto por los
vecinos de Montbui como por aquellas personas que nos
visitan y que reconocen también como se ha transformado
nuestro municipio.
En este ámbito de transformación hemos de destacar actuaciones como el Paseo Cataluña, que está a punto de ser
una realidad, y también las obras de construcción del nuevo
talud sobre el río Anoia en el barrio del Pi. Se trata de obras
y actuaciones básicas, que se han conseguido gracias a
subvenciones de otras administraciones y que nos permiten
continuar mejorando nuestro municipio.
Gracias al trabajo de estos últimos tiempos, Montbui puede
presumir de tener unas comunicaciones impensables hace
unos años, unos servicios de primera línea en cultura,
educación, deporte, atención a las personas...Actuaciones
ambiciosas, que en su día fueron asignaturas pendientes,
ahora ya son una realidad. Y continuaremos trabajando
para hacer posible proyectos como la Residencia de la
Gente Mayor que se llevará a cabo en Mont-Solidari, o el
mismo punto de información juvenil que se ubicará en el
antiguo local de la Biblioteca, entre otras muchas actuaciones. Nuevos retos, nuevas ilusiones nos empujan a
continuar trabajando por un Montbui mejor: el Montbui de
las personas.
Un Montbui donde el progreso implica ayudar a todos
aquellos que más lo necesitan, con más trabajo, nuevas
oportunidades, y la ayuda social necesaria. En este sentido,
los Planes de Ocupación Local demuestran claramente la
sensibilidad mostrada por este Ayuntamiento con aquellas
personas y familias que más necesidades económicas han
tenido -y tienen- en los últimos tiempos. Montbui no deja
atrás a nadie, ofrece oportunidades a aquellas personas
que más las necesitan. Una sociedad más justa y sin exclusiones es nuestro objetivo, por el que hemos trabajado, y
por el que queremos seguir haciéndolo.
Teo Romero, alcalde
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especial: inauguració mont-àgora

D’esquerra a dreta l’arquitecte Pere Puig, l’alcalde Teo Romero i el Diputat i alcalde d’Igualada Marc Castells

Mont-Àgora: un abans i un després per a la cultura
El passat dissabte 21 de març va
tenir lloc l’acte d’inauguració del nou
Espai de les Arts i del Coneixement
Mont-Àgora. Més de 500 persones
van participar en una jornada festiva
que passarà a la història del nostre
municipi com la gran estrena d’un
equipament cultural que pot ser referència a la Conca d’Òdena. Durant
l’acte inaugural l’alcalde Teo Romero
va anunciar que Mont-Àgora acollirà
projeccions de cinema digital, atès
que les dues principals sales de

Les autoritats van
destapar una placa
protocolària, van fer els
corresponents discursos
i van visitar les sales i
espais inaugurats al nou
equipament Mont-Àgora
Mont-Àgora (la gran -en construcciói la petita -ja inaugurada-) disposen
dels equips i la tecnologia preparada
a tal efecte.
L’acte inaugural va quedar condicionat per la pluja, que va impedir
la cercavila prevista amb el Grup
Molta Xamba, que va amenitzar
l’entrada a l’equipament. Pels volts
de les 12 del migdia va donar inici
l’acte d’inauguració, amb la presència de l’alcalde Teo Romero, el Di-
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Els ciutadans de Montbui van omplir el vestíbul de Mont-Àgora, de gom a gom

putat d’Infraestructures, Urbanisme i
Habitatge i alcalde d’Igualada Marc Castells, nombrosos regidors del consistori i
l’arquitecte de l’obra, Pere Puig. Les autoritats van destapar una placa protocolària, van fer els corresponents discursos
i van recórrer les diferents sales i serveis
inaugurats de l’Espai de les Arts i del Coneixement Mont-Àgora.

Durant tot el cap de setmana
d’inauguració, més de 1.000
persones van conèixer els nous
serveis culturals que ofereix
Mont-Àgora, sobresortint la
Biblioteca i la sala de petit format

Durant la jornada inaugural es van obrir
al públic la gran majoria dels espais i serveis del centre, com ara la Biblioteca de
dues plantes, la sala de petit format (amb
tecnologia preparada per fer projeccions
cinematogràfiques amb la millor tecnologia digital), i el vestíbul-cafeteria, on es
van poder contemplar dues exposicions.
L’estrena de Mont-Àgora es va dur a

terme el dissabte 21, però l’endemà, el diumenge 22, van continuar les activitats, amb
una jornada de portes obertes a tot l’edifici,
un espectacle de titelles per als més menuts
i un concert dels violins de Montbui, en un
cap de setmana ple d’activitats obertes als
ciutadans de Montbui i als visitants d’altres
municipis per tal de conèixer els diferents espais culturals i artístics de Mont-Àgora.

especial inauguració mont-àgora

L’alcalde de Montbui va anunciar durant la inauguració de Mont-Àgora que l’equipament acollirà dues sales de cinema

Teo Romero: “Mont-Àgora tindrà dos cinemes
La gran inauguració de l’Espai de les
Arts i del Coneixement Mont-Àgora
va coincidir amb el llançament d’una
notícia molt destacada. Durant el discurs protocolari d’inauguració, el batlle montbuienc Teo Romero va anunciar que “Montbui tindrà de forma
imminent en funcionament els
cinemes Mont-Àgora, amb dues
sales. Una de petit format, amb
capacitat per a 110 persones assegudes, i la gran sala-auditori, que
s’està acabant de construir, tam-

Quan es compleixen 14
mesos del tancament
del cinema Kursaal
a Igualada, Montbui
recupera la programació
de cinema, en proves, a
la sala de petit format
bé dins del gran equipament cultural”. Com va explicar l’alcalde de
Montbui “els cinemes de Montbui
volen complementar l’oferta que
es pugui fer a d’altres municipis
de la comarca, com el Cine-Club
d’Igualada o el que es fa a Tous”.
Teo Romero va avançar que durant
el mes d’abril es posarà a disposició
la sala petita per fer cinema provisional els caps de setmana, i, d’entrada,

en període de proves. L’alcalde va apuntar que “la idea és tenir dues sales de
cinema, la petita que pugui ser compatible amb altres activitats i la salaauditori per fer una aposta més forta
pel cinema amb els últims sistemes de
cinema digital, tant en imatge com en
so”. Precisament aquesta sala-auditori
tindrà un aforament de 422 persones i
gairebé 500 metres quadrats de superfície. El nou Espai de les Arts i del Coneixement Mont-Àgora disposa de projectors digitals d’última generació, amb
tecnologia d’alta definició, i ideals per a
tota classe de projeccions. També té les
darreres millores en so, amb el sistema
Dolby Surround.

bé els de la comarca, seran els principals
beneficiats ja que podran veure pel·lícules
dintre de l’horari lectiu. Acostar el món del
cinema als més menuts, en la vessant més
educativa, és una de les nostres prioritats”.
L’alcalde també va assenyalar que “durant el
període de proves intentarem que el preu
de les projeccions sigui molt ajustat. Volem que els nostres ciutadans tornin al cinema, a tocar de casa”. Des de l’Ajuntament
de Montbui s’informarà puntualment als ciutadans sobre els canals i modalitats de la venda
d’entrades, així com s’establirà una programació on no hi faltaran algunes de les pel·lícules
més importants de la cartellera comercial. Entre els títols que ja es coneixen sobresurten
pel·lícules com com “Birdman” o “El niño”.

L’objectiu de l’Ajuntament de Montbui és
poder fer projeccions de cinema de forma
setmanal, amb una desena de sessions
repartides entre el dijous, divendres, dissabte i diumenge. Especialment important seran les projeccions els caps de
setmana, on poden haver-hi fins a quatre
projeccions per dia. L’alcalde montbuienc
Teo Romero destaca que “els cinemes
de Mont-Àgora compliran una tasca
molt important a nivell social, ja que
retornen la possibilitat de veure cinema comercial a la Conca d’Òdena. Tindrem pel·lícules d’estrena, quelcom
que ara costa de trobar si no es marxa
a Manresa o a Abrera. Però a la vegada
aconseguirem que aquests cinemes
compleixin una tasca social molt destacada: els infants de Montbui, i tam-

Cal destacar que el divendres 27 de març, un
cop tancada la nostra edició, es va celebrar la
primera projecció cinematogràfica a la Sala
de Petit Format Mont-Àgora. Durant l’acte de
lliurament dels ajuts municipals als estudiants
universitaris i de Cicles Formatius es va projectar la pel·lícula “Camí a l’escola”, del director francès Pascal Plisson.

En unes setmanes estarà a
punt el cinema gran de
Mont-Àgora, ubicat a la salaauditori, amb grades retràctils
i amb un aforament per a 422
persones assegudes
INFORMATIU montbui
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Els ciutadans van poder descobrir els nous espais de la Biblioteca Mont-Àgora, de dues plantes

La nova Biblioteca s’estrena amb gran èxit
La nova Biblioteca de Mont-Àgora
va obrir portes el passat 21 de març
amb un cap de setmana ple d’ activitats. El nou equipament cultural
va rebre més d’un miler de visitants
en les dues primeres jornades,
un fet que demostra la importància i l’expectativa creada a l’entorn
d’aquest equipament.
El trasllat a Mont-Àgora coincideix
amb la celebració del 20è aniversari
de la Biblioteca montbuienca. Durant
les properes setmanes i mesos es
duran a terme nombroses activitats
per commemorar aquest aniversari.
La nova Biblioteca té 1.007 metres
quadrats útils, distribuïts en dues
plantes. A la de baix hi ha diferents
zones temàtiques (servei de préstec,
revistes i diaris, espai de música i
imatge i àrea infantil), mentre que a
la primera planta es troba el fons general, el servei d’internet, la col·lecció
local i diferents espais polivalents,
entre els quals sobresurten un espai
de suport, un espai de direcció, un
espai de dipòsit documental i un magatzem logístic.
Serveis de la nova Biblioteca
Entre els serveis que ofereix la Biblioteca Mont-Àgora hi ha els següents:
Informació i assessorament; carnet
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Les autoritats, accedint a la nova Biblioteca Mont-Àgora, durant la inauguració

amb descomptes culturals; carnet mobilitzat ; servei de préstec; préstec interbibliotecari de qualsevol biblioteca pública
i provincial de Catalunya; accés gratuït
a Internet i zona WI-FI; accés a « Internet i + »; suport a l’autoaprenentatge;
visites guiades a la biblioteca; suport a
l’ensenyament reglat; accés a bases de
dades; activitats culturals i de foment de
la lectura; clubs de lectura; bústia 24 hores de retorn de documents, serveis virtuals, entre molts d’altres.
L’autopréstec, major autonomia per
als usuaris
La

nova

Biblioteca

ha

incorporat

amb el seu trasllat a Mont-Àgora el servei
d’autopréstec per als seus usuaris. Aquesta
nova utilitat està basada en la tecnologia RFID
(identificació per ràdiofreqüència), que permet
una major autonomia per a l’usuari.
La Biblioteca montbuienca té actualment
l’horari següent: de dilluns a divendres a les
tardes de 16 a 20.30 hores i també els dijous i
dissabtes entre les 10.00 i les 14.00 hores. El
telèfon de contacte és el 93 805 26 66. També
es pot contactar a l’adreça de correu electrònic
b.st.m.montbui@montbui.cat.
La Biblioteca montbuienca també disposa del
següent bloc: blocbibliotecamontbui.blogspot.com

especial inauguració mont-àgora

Contes amb els més menuts, amb Susagna Nevò

Dues exposicions, al vestíbul de Mont-Àgora

Una inauguració amb activitats participades
Les activitats culturals van començar
a omplir Mont-Àgora. El mateix dissabte 21 de març, coincidint amb la
jornada inaugural, es van estrenar
dues exposicions: d’una banda, la
mostra “Vida aquàtica”, a càrrec de
l’artista local Ferroluar; i a la vegada
es va inaugurar l’exposició fotogràfica “El món de colors” (Indonèsia), a
càrrec de Marc Abril.
Ambdues exposicions van tenir una
gran acceptació per part dels primers

Doble representació de titelles, per l’èxit
de públic

va organitzar l’espectacle de titelles
“Roc, el ruc”, que es va representar
a la Sala de Petit Format. La massiva afluència de públic -familiar- va
fer que s’haguessin de realitzar dues
sessions d’aquesta obra, a càrrec del
grup Front Àrtic.

L’endemà, diumenge dia 22 de març, entre les 9 i les 12 del matí es va dur a terme una jornada de portes obertes a tot
l’equipament cultural, amb un gran èxit
de convocatòria. A les 12 del migdia es

I la darrera activitat celebrada va ser el
concert de violins que van dur a terme
una quarentena d’escolars del municipi, i que va omplir de gom a gom el
vestíbul de Mont-Àgora amb les seves

visitants a l’equipament cultural. També el
dissabte, l’àrea infantil de la Biblioteca va
acollir una sessió de “Racó de contes”, a
càrrec de Susagna Nevó.

Gran èxit de la jornada de portes obertes a la Biblioteca

La sala de petit format, amb projeccions de cinema digital, plena.

Representació de titelles “Roc, el Ruc”

Gran concert amb els “Violins” de Montbui

INFORMATIU montbui
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Així serà la futura Sala-Auditori de Mont-Àgora (Imatge simulada)

		 Mont-Àgora: I molt aviat...
La nova Biblioteca, la sala de petit
format, el vestíbul-cafeteria i l’espai
d’exposicions són alguns dels serveis finalitzats a l’Espai de les Arts
i del Coneixement Mont-Àgora.
Malgrat això, el complexe cultural
montbuienc encara manté diferents
espais en obres. Així, la sala-auditori
es troba en fase de condicionament i
també hi ha diferents espais com les
futures aules de dansa, camerinos i
despatxos polivalents pendents dels
darrers treballs de reforma.
La sala-auditori, en unes setmanes estarà a punt
Operaris de l’empresa SOGESA
estan treballant per posar a punt
aquest espai de gairebé 500 metres
quadrats i que es preveu que estigui
a punt d’aquí a un mes aproximadament. L’objectiu és que en aquesta

sala-auditori es puguin dur a terme diferents activitats, entre les quals sobresortirà la possibilitat de veure projeccions
cinematogràfiques en la millor tecnologia
digital.
Aquest nou espai disposarà d’un projector cinematogràfic digital de darrera
generació, tindrà 422 seients retràctils, i
aquest fet garantirà la seva polivalència
i diversitat d’usos. Com explica l’alcalde
montbuienc Teo Romero “el nostre
objectiu és que en unes setmanes la
sala gran de Mont-Àgora sigui una
realitat. La sala petita és un tastet del
que trobarem a la sala-auditori. Estem
parlant d’una sala gran, amb una capacitat important, i on es passarien
les pel·lícules d’estrena més importants. Tenim clar el caire polivalent de
la instal·lació”. La sala-auditori, per la
seva polivalència funcional, podrà ser el

lloc adequat per realitzar diferents activitats i/o
celebracions, festes i esdeveniments diversos,
i també serà el lloc perfecte per a convencions
i reunions d’empresa. Serà un espai polivalent
i que podrà acollir nombroses activitats culturals i artístiques, i també convencions i congressos, inclús internacionals atès que disposa de sales de control -és possible encabir-hi
cabines de traducció-.
Cal dir també que Mont-Àgora disposarà properament d’unes Aules de Dansa ubicades en
el mateix recinte cultural. Les aules permetran
la pràctica de balls, dansa, i arts en moviment.
L’objectiu és que aquests espais puguin ser la
base d’una futura escola de música.
Tammateix Mont-Àgora comptarà amb diferents despatxos polivalents i camerinos necessaris per a la pràctica de diferents arts. També
es podran dur a terme els tallers i cursets que
s’organitzen al nostre municipi.

Operaris de l’empresa
SOGESA treballen en
l’adequació de la salaauditori, que podria estar
finalitzada durant el mes
d’abril. L’objectiu és que
s’hi puguin fer projeccions
de cinema de forma imminent, i diferents activitats

Mont-Àgora també tindrà espais per a la pràctica de les arts
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infraestructures

Estat actual de les obres del Passeig Catalunya

El Passeig Catalunya, a la recta final
El Passeig Catalunya de Montbui,
el gran espai urbà que connectarà
la zona de MontMercat amb MontÀgora es troba en una fase molt
avançada de construcció. Operaris
de l’empresa Rogasa treballen ja en
la fase de pavimentació i construcció dels diferents espais que tindrà
aquest nou parc, de 200 metres de
longitud i 15.000 metres quadrats de
superfície.
Els treballs continuen a bon ritme i,
si es compleixen els terminis previstos, en poc més de quatre setmanes
el nou Passeig serà una realitat. Cal
recordar que el Passeig Catalunya
és l’obra que culmina el procés de
canalització i urbanització del Torrent
Torres, al seu pas pel Nucli Urbà de
Montbui. La configuració d’aquest
nou espai es preveu clau en la consolidació de l’eix de serveis que
conformen l’escola Garcia Lorca,
Mont-aQua, Mont-Àgora i MontMercat. El nou Passeig serà el nexe que
enllaci uns espais que fins ara no tenien continuïtat (era un descampat),
i permetrà donar resposta a les necessitats d’estacionament de qualitat
tant dels veïns de la zona, com dels
usuaris dels diferents equipaments
propers. Cal recordar que es crearan
prop de 150 places d’aparcament
lliure i gratuït.

Passeig
Catalunya

Imatge virtual del nou passeig urbà de Montbui

El nou Passeig comptarà amb un amfiteatre de gespa artificial, i amb capacitat
per a 300 persones. Dintre del projecte
s’inclou també la plantació de 130 arbres i
vegetació autòctona. Tampoc no hi faltarà
un espai de socialització per a mascotes.
Les obres d’aquest Passeig, que es van
adjudicar per un import de 900.000 euros
(amb una millora de prop de 400.000
euros en volum d’obra), estan subvencionades al cent per cent per Llei de Barris
(Generalitat) i la Diputació de Barcelona.
Com explica l’alcalde Teo Romero “la
dinamització de Mont-Àgora es veurà
clarament afavorida amb la posada en
marxa del nou Passeig Catalunya. És
l’espai urbà que ens permetrà garantir
un còmode estacionament de vehicles
per als veïns de la zona, però també per
als usuaris del centre cultural, del mer-

Teo Romero: “la dinamització de Mont-Àgora
s’afavorirà amb la
posada en marxa del
Passeig Catalunya.
Garantim estacionament
de qualitat, i gratuït”
cat, etc. El Passeig també ens generarà uns espais de lleure bàsics
per als nostres ciutadans. No hem
d’oblidar que hem ajudat a reparar
la “ferida” històrica que representava el pas dels torrents pel centre del
Nucli Urbà de Montbui. Sempre hem
volgut apropar nuclis i serveis. És
una voluntat que ens ha acompanyat a totes les actuacions transformadores que hem dut a terme”
INFORMATIU montbui
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Les màquines ja treballen en la construcció del nou talús per al barri del Pi

En marxa les obres del nou talús,
una obra bàsica per al barri del Pi
A mitjan de març van començar els
treballs de construcció del nou talús
al Barri del Pi. Operaris de l’empresa
Moix Obres i Serveis van començar,
des de la mateixa llera del riu, els treballs per netejar i consolidar l’actual
estructura, necessària per tal de
construir el posterior mur d’escullera,
de tipus sosteniment, que anirà entre els carrers d’Extremadura i Pare
Daniel.
El mur, que es construirà amb terra
granítica de 700 a 1.500 quilos, tindrà uns 100 metres de longitud, i una
alçada que oscil·larà entre els 13 i

els 14 metres, segons els desnivells del
terreny. Els treballs inclouran també la
realització de la xarxa de clavegueram i
la canalització de les aigües pluvials. Les
obres han de ser una realitat a principis
d’aquest proper estiu.

començat l’actuació ara, just quan hem
tingut tot el finançament, perquè les obres
no costin diners als veïns. L’obra està subvencionada al cent per cent”. La Diputació
de Barcelona i els Fons Europeus financien
aquesta important actuació.

Com explica l’alcalde Teo Romero
“l’obra del nou talús sobre el riu Anoia
al barri del Pi és una actuació bàsica,
i que permetrà assegurar els habitatges situats a tocar del riu, protegintlos de l’erosió natural de la galera”. El
batlle montbuienc recorda que les obres
van a càrrec d’una empresa del nostre
municipi, Moix, i assenyala que “hem

Les obres del nou talús, que
garantiran la seguretat dels habitatges més propers al riu Anoia,
seran una realitat aquest proper
estiu. Han estat finançades al
cent per cent per la Diputació de
Barcelona i els Fons Europeus

Es construirà un mur
d’escullera de 100 metres
de longitud i amb una
alçada d’entre 13 i 14 metres segons els desnivells
del terreny. Els treballs
inclouran realitzar una
xarxa de clavegueram i la
canalització de les aigües
pluvials
Amb el nou talús es garantirà la seguretat dels habitatges situats a tocar del riu Anoia
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Els plans ocupacionals, fonamentals per lluitar contra l’atur

ocupació

Tasques de millora de l’entorn

Montbui planta cara a l’atur
El centre ocupacional Mont-Activa,
és l’encarregat de la gestió dels programes formatius i ocupacionals que
es desenvolupen al nostre municipi.
Durant els darrers anys a Mont-Activa, s’ofereix atenció personalitzada a
una mitjana de 100 persones a la setmana, les quals volen millorar el seu
currículum, preparar entrevistes de
feina o bé demanar assessorament
a l’entorn d’accions formatives. El
nombre d’usuaris del servei ha anat
augmentant en els últims anys.
Davant la dificultat per accedir a una
feina, és molt important que les persones coneguin i dominin els diferents circuits de contacte i que rebin
assessorament per tal de superar
processos de selecció cada vegada
més complicats. El Club de Feina
ofereix aquest assessorament dos
dies a la setmana, dilluns i dimecres
de 10.30 a 12.30 hores, i Mont-Activa també garanteix atenció personalitzada als usuaris que ho sol·liciten.
Des del servei es gestionen també
els programes ocupacionals. Així,
el 2012 es van aconseguir fons de
diferents administracions per tal de
contractar un total de 20 persones, al
2013 un total de 26 i, al 2014, un total
de 27. Per aquest 2015, 15 persones
podran començar a treballar aquest
mes de març, i es preveu que 10
persones més ho facin al mes d’abril.
La major part dels contractes subvencionats es centren en dos àrees
concretes de treball: l’atenció a les
persones grans, amb auxiliars de la
llar que visiten i ajuden als avis del
nostre municipi que viuen sols, i el

manteniment i neteja dels espais i edificis públics, que inclou diferents tasques,
(jardineria, neteja viària, pintura, petites
reparacions).
Aquestes polítiques actives, lamentablement, també han patit les retallades que
el govern ha aplicat a la majoria de polítiques socials del nostre país. S’han reduït
de forma alarmant els fons destinats al
programes que més ajuden al treballador
aturat a afrontar el present i el futur immediat. I això s’ha fet just en el moment
en què l’atur, al nostre país, ha assolit uns
nivells més alts. Aquestes retallades han
vingut acompanyades de més ajuts a les
empreses, que han vist com poden rebre
fons addicionals si augmenten les seves
plantilles amb treballadors indefinits, o
van baixant progressivament les quotes
que han de pagar a la seguretat social
pels seus treballadors. Malgrat aquests
ajuts a les empreses, la precarietat laboral augmenta, els contractes indefinits es
redueixen i els beneficis empresarials, en
molts casos, creixen.
Per tal de fer-hi front a aquest canvi de
política, el nostre ajuntament va prendre
la decisió ara fa tres anys, al Ple municipal, amb l’acord de tots els partits presents al Consistori, de combatre l’atur del
nostre municipi amb la què sens dubte
és la millor eina per fer-ho: una ocupació
remunerada, una feina. Com ha repetit
en nombroses ocasions l’alcalde, Teo
Romero, “la feina és la millor eina per
a lluitar contra l’atur”.
Així, es van posar en marxa a principis
del 2013 els plans d’ocupació locals, gestionats també des del servei Mont-Activa
amb la col·laboració del departament de

serveis socials, i amb càrrec als fons propis
de l’entitat. Aquests plans han permès contractar, des de principis del 2013 i fins avui,
amb contractes d’un màxim de tres mesos de
durada, a un total de 82 persones. 82 famílies del nostre municipi que han pogut obtenir
uns ingressos molt necessaris que, en molts
casos, han servit no només per a fer front als
pagaments i al dia a dia, sinó també per recuperar la confiança i l’autoestima.
De mica en mica, els darrers informes
d’ocupació semblen indicar que l’atur s’està
reduint i que cada vegada hi ha més insercions laborals, i que alguns d’aquests treballs
són estables. Des del moment més crític que
ha viscut Montbui, al març del 2013, amb 1432
aturats, fins al moment actual, tenim vora 250
persones que han sortit del drama de la desocupació. És una dada esperançadora, sobretot si tenim en compte que l’índex d’atur continua baixant, de manera lenta però constant.
“S’ha de continuar treballant, -diu l’Alcalde-,
perquè malgrat que les notícies comencen
a ser positives, els nostres ciutadans continuen reclamant la nostra atenció en aquest
procés, i hem de seguir implementant totes
aquelles polítiques que puguin contribuir a
una millora de l’ocupació i que estiguin al
nostre abast. Encara queda molt camí per
fer, i la lluita contra l’atur continuarà sent la
nostra més absoluta prioritat.”

Teo Romero: “malgrat que les
notícies comencen a ser
millors, en la lluita contra l’atur
encara queda molt camí per fer.
És la nostra prioritat absoluta, i
ho continuarà sent”
INFORMATIU montbui
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Teo Romero, alcalde de Montbui, con el resto de autoridades, durante la inauguración de Mont-Ágora

			

”Montbui avanza imparable”

El alcalde recuerda que “hemos recuperado el cine para Montbui y la Conca”
P. El pasado 21 de marzo se estrenaron los principales servicios del nuevo
Espacio de las Artes y el Conocimiento
Mont-Ágora. ¿Qué valoración hace del
acto y del nuevo equipamiento cultural?
R. Para nosotros Mont-Ágora es
un sueño hecho realidad y la demostración de que el proyecto de
transformación de Montbui avanza
imparable. Como alcalde, para mí es
una gran satisfacción poder estrenar el gran espacio de la cultura de
Montbui. La nueva Biblioteca tiene
más de 1.000 metros cuadrados, en
dos plantas. En un municipio que
apuesta por la formación de sus personas necesitábamos una biblioteca
así. Y también pudimos estrenar la
sala de pequeño formato, con capacidad para más de 100 personas, y
donde se podrán realizar proyecciones cinematográficas, entre otras
actividades. Y también tenemos sala
de exposiciones, salas de actividades, el vestíbulo-cafetería…
P. La sala de pequeño formato, con
equipamiento cinematográfico...
R. Queremos que haya cine de forma
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estable, y una programación consolidada en Mont-Àgora. De entrada, y
durante las primeras semanas, habrá
proyecciones en período de pruebas y a un precio simbólico. Nuestro
objetivo es que tanto la sala pequeña
como la sala grande que se inaugurará en unas semanas puedan tener una
programación regular de cine, con
películas de estreno. Hemos recuperado para Montbui y para la Conca la
posibilidad de ver cine.
P. Precisamente muy pronto tendrán a
punto la sala grande de Mont-Ágora, y
nuevos espacios…
R. Aparte de los espacios que pusimos en marcha el pasado día 21, queda pendiente finalizar la Sala Grande,
con un gran auditorio preparado para
realizar actividades culturales, artísticas y diferentes proyecciones. Estamos hablando de un espacio de casi
500 metros cuadrados y con capacidad para 422 personas, que contará
con una tecnología que nos permitirá
que sea muy polivalente y donde el
cine también tendrá un protagonismo
destacado. Tendremos unas gradas
retráctiles que nos permitirán adecuar

los usos, y también dispondremos del
material necesario para hacer proyecciones de cine. También durante las
próximas semanas culminaremos la
realización de unas aulas que permitirán
la práctica de bailes, danza y artes en
movimiento, así como también ganaremos espacios para la realización de los
talleres y cursillos que se organizan desde el área de Cultura del Ayuntamiento.
P. Mont-Ágora ha recibido el apoyo económico de muchas instituciones…
R. Ha sido básico para conseguir este
equipamiento la implicación económica
de administraciones como la Generalitat de Cataluña (incluído Llei de Barris,
con fondos europeos) y la Diputación de
Barcelona. Prácticamente hemos conseguido el 100 por 100 del coste de la obra.
Nuestro equipo de gobierno tiene claro
que la cultura y la formación tienen que
ser dos de las herramientas básicas para
conseguir ciudadanos mejor preparados
y por eso hemos invertido los máximos esfuerzos. Con Mont-Ágora habrá
un antes y un después de la cultura en
Montbui”.
(continúa en la página 13)

entrevista amb l’Alcalde

El Alcalde de Montbui Teo Romero, en una imagen de la jornada inaugural de Mont-Ágora

Teo Romero: “la justicia nos ha vuelto a dar la razón,
estoy muy satisfecho por el archivo de la causa”
P. El Espacio de las Artes y del
Conocimiento Mont-Ágora es un
equipamiento cultural que configurará una nueva centralidad
del municipio… al lado del Paseo
Cataluña y conectado con la zona
comercial de MontMercat y el
Boulevard…
R. El cambio de cara que está
viviendo esta zona del Núcleo
Urbano es total. El Passeig Catalunya, que será una realidad
muy pronto, tiene una superficie
de 15.000 metros cuadrados, y
nos permitirá disponer de un
anfiteatro al aire libre para 300
personas y cerca de 150 plazas
de aparcamiento de calidad,
necesarias para los nuevos
servicios de la zona. Con el
nuevo paseo ganamos una zona
urbana de calidad de 200 metros
de longitud entre MontMercat y
Mont-Ágora, en la que supone la
última gran actuación urbanística de reparación del paso de los
torrentes por el Núcleo Urbano
de Montbui.
P. Ahora que la Cultura se traslada
a Mont-Ágora, que se hará con el
CCC La Vinícola ?
R. La Vinícola ha sido durante
los últimos 16 años el gran centro cívico y cultural de Montbui,
pero a la vez ha funcionado
como lugar de encuentro y de

Archivada la causa de la
FMC, el alcalde recuerda
que “en los temas judiciales sobre mi persona
se ha querido hacer un
linchamiento político.
Algunos querían ganar
en los tribunales aquello
que no han podido ganar
en las urnas”

actividades para la gente mayor de
Montbui. Allí se hace el baile dos
veces por semana, y también cursillos formativos, juegos de mesa,
gimnasia…Tenemos claro que
con la puesta en funcionamiento
de Mont-Ágora La Vinícola será el
Casal de los Abuelos de Montbui.
Habilitaremos los espacios de
este centro para los abuelos, muy
próximamente, y con los servicios
más necesarios.
.
P. Recientemente se conocía el archivo de la causa de la FMC…Usted
era uno de los alcaldes y exalcaldes
de la comarca del Anoia afectados
por este asunto…
R. No puedo sino mostrar mi satis-

facción ante esta decisión de la Audiencia Provincial. Siempre he tenido
claro que con estos temas judiciales
se ha querido hacer un linchamiento
político contra mi persona y mi partido, y el tiempo y los hechos, aunque
lentamente, van demostrando mi inocencia, que siempre he defendido.
Hay quién lo ha querido aprovechar
para lograr réditos políticos y para
desprestigiarme y calumniarme personalmente, pero estoy convencido
de que el asunto del Fons Català se
archivará muy pronto también, cómo
ha pasado en este caso, exactamente
por las mismas razones. Siempre he
estado muy tranquilo en este tema
y estoy seguro que los ciudadanos
también, porque mantenemos la confianza. Nosotros no hemos dejado
de trabajar para hacer un Montbui
mejor y con más servicios, y creo,
humildemente, que lo estamos consiguiendo.
INFORMATIU montbui
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Les entitats, en peu de
guerra contra la nova
normativa fiscal del
govern espanyol

L’edifici de l’antiga biblioteca acollirà els serveis de joventut i infància

L’Ajuntament habilitarà el local de l’antiga
Biblioteca com a espai juvenil i d’infància
Xerrada sobre fiscalitat i entitats
Diversos representants
d’entitats montbuienques van
prendre part el passat 17 de
març en una xerrada sobre la
nova normativa fiscal aplicable
a les associacions sense ànim
de lucre. L’acte es va dur a terme a Can Papasseit de Vilanova del Camí i va ser organitzat
pels ajuntaments de Montbui i
de Vilanova del Camí, amb el
suport del Consell Esportiu de
l’Anoia.
La sessió, dirigida per Nasi
Montcunill del CAE Manresa,
va posar sobre la taula els
canvis normatius que afecten
a la fiscalitat de les entitats, i
que poden complicar notablement la gestió de les mateixes.
Montcunill es va referir sobretot a l’evolució normativa
de l’Impost de Societats i a la
necessitat de dur comptabilitat
de doble partida en aquelles
entitats que estiguin obligades a presentar-la (aquest fet
dependrà del pressupost i de
l’activitat econòmica que tingui
cada entitat). Aquest punt va
suscitar l’ interès dels presents,
que van tenir l’oportunitat de
preguntar al ponent sobre
alguns casos o dubtes particulars. A la part final de la sessió
es va parlar també del model
347 i de la llei de transparència, i d’alguns temes de relació
laboral i voluntariat.
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L’Ajuntament de Montbui està
treballant en un projecte per
habilitar el local de l’antiga biblioteca ubicat al carrer Sant Miquel
i reconvertir-lo en el gran espai
dels joves i dels serveis d’infància
de Montbui. L’espai, molt cèntric
i amb capacitat per acollir els
diferents serveis personals i el
gran espai d’informació juvenil, es
troba actualment pendent del projecte tècnic, el qual faria possible
aquests nous usos.
Com explica l’Alcalde Teo Romero “l’antiga biblioteca disposa
d’uns espais molt adequats i
òptims i ens agradaria que ben
aviat es converteixin en l’Area
Jove i d’Infància. Pensem que
ens permetrà donar l’espai
de trobada i creació i que es
mereixen els joves del nostre

L’alcalde recorda que
“el local de l’antiga
biblioteca disposa d’uns
espais òptims. Volem
que sigui l’espai de
trobada i de creació
dels nostres joves”
municipi”.El batlle també recorda
que “per a nosaltres és important
fer una bona gestió de tots els
equipaments públics, i pensem
que unificar en un mateix espai
els serveis a la infància i als joves
pot ser força positiu”. Actualment
estan treballant en aquest projecte els
Serveis Tècnics Municipals, i podria
ser una realitat ben aviat.

Imatge de l’Àrea de Serveis Personals (al Carrer Sant Bartomeu, 10)

				

				

entitats

El Ayuntamiento de Montbui firma diferentes
convenios de colaboración con las entidades
El Ayuntamiento de Montbui ha formalizado durante las últimas semanas diferentes acuerdos y convenios
de colaboración con las entidades de
Montbui. En esta página se recogen,
gráficamente, las firmas de los diferentes acuerdos, que hacen referencia a este año 2015.

Convenio con las escuelas y el Instituto

Acuerdo con el Club Petanca Montbui

Convenio con la Coral Si Fa Sol

Convenio con Grupo de Country Montbui

Firma de la colaboración con Càritas

Colaboración con el AMPA Garcia Lorca

Convenio con Ateneu y Club Escacs Montbui

Colaboración con la Asociación Inama

Convenio con el Casal de la Gent Gran

Colaboración con el Moto Club Montbui

Convenio con el Club Tennis Taula Montbui

Teo Romero: “Desde el Ayuntamiento
tenemos claro que es básico colaborar
con las entidades y asociaciones de
Montbui. Siempre estaremos al lado del
tejido asociativo de nuestro municipio”

Colaboración con AMPA Antoni Gaudí

INFORMATIU montbui
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Montbui acull una
Mesa de Coordinació
Operativa dels Cossos
Policials de l’Anoia
Lliurament de beques als estudiants universitaris (2014)

FOTO D’ARXIU

Lliurats els ajuts municipals als universitaris i
estudiants de cicles formatius montbuiencs
Mesa dels Cossos Policials
El passat 4 de març va tenir
lloc a l’Ajuntament una reunió
de seguiment de la Mesa de
Coordinació Operativa dels
Cossos Policials de l’Anoia.
Aquestes trobades, que es
realitzen de forma itinerant als
diferents municipis anoiencs
amb cossos i forces de seguretat propis, tenen com a
objectiu afavorir la coordinació i
el traspàs d’informacions entre
els diferents cossos.
En el preàmbul de la trobada, l’alcalde Teo Romero va
voler agrair “l’esforç que feu
tots els cossos i forces de
seguretat. Esteu treballant
de forma molt meritòria i professional en benefici de tota
la comunitat, i aconseguint
que la sensació de seguretat entre la població estigui
ben present”. L’alcalde va
agrair l’esforç que fan totes les
policies “en aquesta comarca i en especial en aquesta
conurbació de la Conca
d’Òdena, que es un continu
urbà i que obliga encara
més a coordinar totes les
accions en matèria de seguretat”. Durant la trobada es
van conèixer les xifres de fets
delictius a l’Anoia durant l’any
2014. Montbui continua sent el
municipi de la conurbació amb
la ràtio més baixa de delictes.
.
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Aquest passat divendres 27 de
març -un cop tancada la nostra
edició-, va tenir lloc a la sala de petit
format Mont-Àgora el lliurament dels
setens ajuts municipals adreçats a
estudiants universitaris, i de cicles
formatius. L’acte va ser el preàmbul
de la primera projecció cinematogràfica que s’ha pogut veure en
aquesta sala. Els assistents van
poder veure la projecció del film
“Camí a l’escola”, una història que
explica la importància de l’educació
i els sacrificis que han de fer moltes
persones per poder estudiar avui en
dia en alguns països del món.
91 ajuts concedits en aquesta
convocatòria
L’Ajuntament de Montbui va destinar una partida de 30.000 euros
en aquesta setena convocatòria,
concebuda per tal de d’ajudar
als estudiants montbuiencs. En
aquesta convocatòria, 91 alumnes
montbuiencs complien els requisits.
80 corresponien a universitaris, i 11
més a estudiants de cicles. La mitjana dels ajuts s’acosta als 400 euros
per estudiant.
Després de set convocatòries,
l’Ajuntament de Montbui ha lliurat fins 600 ajuts als estudiants
universitaris i de cicles formatius
montbuiencs. Els ajuts municipals
a universitaris es van instaurar en
el curs 2008-2009 i des de llavors
s’han convertit en un element per

estimular que els joves del municipi
continuïn millorant la seva formació, encara que ho hagin de fer fora
del municipi. Com explica l’alcalde
montbuienc Teo Romero “Montbui
aposta de totes totes per aquests
ajuts als nostres estudiants. En
aquests temps que vivim una bona
formació és bàsica, i estudiar i formar-se és fonamental per accedir
al mercat laboral en unes millors
condicions”. L’alcalde va recordar
que “l’ajuntament de Montbui té
uns recursos limitats, però entenem que contribuir en la mesura
de les nostres possibilitats a la
seva formació és important per a la
nostra comunitat”. El batlle socialista de Montbui va apuntar per últim
que “volem que el coneixement i
el compromís dels nostres joves
retorni també envers Montbui, i es
manifesti amb la seva implicació en
les entitats, les associacions...els
joves formats són molt importants
per al futur de Montbui, i no podem
deixar perdre ni la seva vàlua ni el
gran coneixement que han adquirit”.

En el conjunt de les set
convocatòries s’han
lliurat 600 ajuts, d’una
mitjana de 350 euros, a
estudiants universitaris i
de cicles formatius

			

Taller de suport vital pediàtric, per als docents

educació

Darrers dies per
participar en el
Concurs de Contes
“Castell de La Tossa”

Patinada solidària organitzada per l’AMPA de l’escola Antoni Gaudí

Les activitats educatives, protagonistes
en una nova edició del “Fem Més Escola”
Durant el mes de març, i coincidint
amb el període de preinscripció
per a educació infantil, primària i
secundària, va tenir lloc el projecte
educatiu “Fem Més Escola”, conjunt
de propostes adreçades a acostar la
ciutadania als centres educatius del
municipi.
El sopar “Fem Més Escola”, per
primer cop a Mont-Àgora
L’activitat més destacada va ser el
sopar “Fem Més Escola”, celebrada
el dijous 26 de març a Mont-Àgora,
un cop tancada aquesta edició.
Durant el sopar d’homenatge a la
comunitat educativa es va retre un
emocionant homenatge pòstum a
Paco Ramon i Marí, tot un referent
en l’ensenyament i els valors cívics
a Montbui. La comunitat educativa
montbuienca va homenatjar qui fou
Premi Catalunya d’Educació l’any
2003 i també Premi Compromís Cultural. Va ser mestre referent a l’escola
Montbou i primer director del Centre
de Recursos Pedagògics de l’Anoia.
A més de l’emocionant homenatge a
Paco Ramon, durant el sopar es van
lliurar una placa commemorativa a
Juli Lago Álvarez, professor qui va
realitzar una gran tasca a l’Institut
Montbui des de l’any 1995 i fins el
2014. Tambés se’n va lliurar una per
a Carles Albors Barbé, per la seva
reconeguda feina com a professor

entre els anys 2007 i 2014 i dinamitzador cultural -creador dels Tabals de
Montbui. Alhora es va reconèixer la
tasca de Félix Martínez Domingo, per
la seva tasca a l’escola Garcia Lorca
entre els anys 2007 i 2014.
Una de les activitats més destacades
del “Fem Més Escola” d’enguany va
ser la xerrada sobre psicologia infantil
a càrrec de Pep Marí. També es va
dur a terme un curs de suport vital bàsic per als professionals de l’educació
de Montbui, i no hi van faltar diferents
activitats de contes a les escoles i a
les llars d’infants del municipi. Tampoc
no hi van faltar jornades de portes
obertes a les escoles i a l’institut.
Una de les novetats va ser
l’organització d’una patinada solidària
el passat 15 de març, en la qual hi
van prendre part 140 participants
i que va servir per recollir fons per
al Banc dels Aliments de Montbui.
També hi va col·laborar l’Hoquei Club
Montbui, amb diferents activitats.

Durant el sopar
“Fem Més Escola” es
va retre un emotiu
homenatge pòstum a
Paco Ramon, referent en
l’ensenyament i els
valors cívics”

Una nova edició, a punt
Fins el 13 d’abril està obert el
termini de presentació de relats
per al 6è Concurs de Contes
“Castell de La Tossa”.
En aquesta edició s’estableixen
diferents categories: infantil (de
6 a 13 anys), juvenil (de 14 a
18) i la categoria general (majors de 18 anys). Podran participar totes aquelles obres de
tema lliure, escrites en català o
castellà. Han de ser inèdites i
cada concursant podrà presentar fins a dos originals.
Els premis seran: per al guanyador infantil un lot de llibres;
a la categoria juvenil un primer
premi de 150 euros i un segon
de 100 euros; i a la categoria
general un primer premi de 200
euros, un segon premi de 150
euros i un tercer de 100 euros.
Les obres s’han d’adreçar a
“Concurs de Contes Castell de
La Tossa”, Ajuntament de Santa Margarida de Montbui (Dept.
de Cultura); Carretera de Valls,
57, 08710 Montbui.
Els contes s’hauran de presentar per quadriplicat: en paper,
còpia en CD i amb lletra Arial
12 a doble espai i amb un
màxim de cinc pàgines.
La participació en aquest
concurs, que sempre es lliura
coincidint amb Sant Jordi,
suposa l’acceptació d’aquestes
bases.
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especial: Gent Gran

El CCC La Vinícola será el gran Casal de los Abuelos de Montbui

El baile de los abuelos, una de las actividades destacadas

La Vinícola será el gran Casal de los Abuelos
Con la inauguración de Mont-Ágora
y el traslado de las actividades culturales, el Centro Cívico y Cultural La
Vinícola será de ahora en adelante
el gran espacio para los abuelos y
abuelas de Montbui. La Vinícola ha
sido durante los últimos 16 años el
gran centro de la cultura, pero a la
vez epicentro de la vida social y las
actividades de las personas mayores de Montbui. Como explica el alcalde Teo Romero “tenemos claro
que con la entrada en servicio de
Mont-Àgora, el CCC La Vinícola
pasará a ser el Casal de los Abuelos de Montbui. Habilitaremos los
espacios de este equipamiento
para los abuelos, y con los servicios más necesarios y que requieren las personas mayores”.
Se está trabajando actualmente en
la creación y diversificación de los
espacios para conseguir los mejores

servicios adaptados a las necesidades Los lunes (de 16 a 18 horas), los martes (de
de las personas mayores de Montbui.
9.15 a 11.15 horas) y los miércoles (de 16 a 18)
se realiza un curso de informática. Los martes
Muchas actividades para nuestros (de 19 a 21 horas) y los miércoles (de 17.20 a
mayores
19.20 horas) se hace un Taller de Pachwork,
también en la sala de actividades del Casal. Y
L’Associació de la Gent Gran de Montbui los jueves y los domingos, como es tradición,
que preside Joan Compte organiza ac- la Asociación de la Gente mayor organiza el
tualmente numerosas actividades de di- tradicional Baile a La Vinícola, la actividad más
namización para los abuelos y abuelas participada y con más seguimiento.
del municipio. Así, de forma semanal se
realizan las actividades de pintura, músi- Paralelamente, el CCC La Vinícola acoge difeca y movimiento, pachwork, informática y rentes actividades como bingo, dominó o jueel tradicional baile.
gos diversos de mesa.
Todos los lunes, entre las 10 de la mañana y las 12 del mediodía se realiza un
Taller de Pintura a la sala de actividades
del Casal (calle La Fábrica). También
los lunes por la mañana, pero entre dos
cuartos de 10 y las diez y media de la
mañana se realiza la actividad Música y
Movimiento (ejercicios gimnásticos adaptados para la gente mayor).

Participantes en la actividad “Música y Movimiento”
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Como explica el presidente de la Associació
de la Gent Gran Joan Compte, “trabajamos
para que los abuelos y abuelas de *Montbui
sean dinámicos y activos. Desde la Asociación, con el apoyo del Ayuntamiento, intentamos ofrecer servicios atractivos a los
abuelos y abuelas de Montbui. Intentamos
ofrecer actividades para todos”.

Curso de informática

montbui és notícia

Montbui tindrà aviat
oficina d’informació
turística a La Tossa

L’oficina, a l’edifici del refugi

Una imatge exterior de Mont Solidari

Gestions perquè Mont-Solidari sigui,
també, la futura residència d’avis
L’Ajuntament de Montbui ha començat els tràmits per demanar a la
Comissió d’Urbanisme de Barcelona
que es contempli una ampliació d’
usos per a Mont-Solidari, el futur
espai de referència per a les empreses d’economia social. L’objectiu del
consistori montbuienc és que MontSolidari conservi el seu ús inicial com
a viver d’empreses socials, però que
també es contempli que els espais
d’allotjament previstos puguin ser
per fer possible la residència d’avis
-amb places públiques- de Montbui.
L’alcalde vol “que Mont-Solidari sigui també la futura residència dels
avis de Montbui: un espai actiu per
als avis i àvies, gestionat per una
empresa compromesa amb la gent
gran. Estem parlant d’una residència amb moltes potencialitats per
a un envelliment actiu, en entorn
natural magnífic. Volem que aquest
projecte pugui ser una realitat
sempre apostant per aprofitar les
potencialitats d’aquest entorn”.
L’objectiu amb què treballa
l’Ajuntament és poder aconseguir,
que els allotjaments dels quals es disposaran a Mont-Solidari siguin per a
avis i àvies. “És la base de la futura
residència d’avis de Montbui”, com

explica l’alcalde Teo Romero. El batlle
recorda que “Mont-Solidari es troba
en un espai magnífic, a tocar del
Nucli Antic, a la finca La Solana,
un paratge amb una gran bellesa i
recolliment, i amb possibilitats de
disposar de transport públic fins a
la mateixa porta. L’entorn i l’espai
són immillorables i volem que els
avis de Montbui tinguin allà la seva
residència, amb places públiques i
assequibles per a tothom”.
L’equip de govern vol fer viable la
residència i aconseguir que la gestioni
alguna empresa o fundació externa,
seguint l’exemple d’altres serveis
relacionats amb la Gent Gran (com
per exemple el Centre de Dia ubicat al
Nucli Antic del municipi). La prioritat és
aconseguir places concertades amb la
Generalitat, i que els avis de Montbui
paguin segons la seva pensió.

Teo Romero: “Seria la
residència per als avis
de Montbui, amb moltes
potencialitats per a un
envelliment actiu i en un
entorn magnífic”

El Consorci La Tossa
de Montbui, format per
l’Ajuntament i per la Fundació,
està ultimant els preparatius
per a la posada en marxa d’una
Oficina d’Informació Turística
que estarà ubicada a la sala
polivalent annexa al refugirestaurant de La Tossa.
Aprofitant una subvenció de
la Diputació de Barcelona
de gairebé 30.000 euros es
podrà tirar endavant aquest
projecte. Com explica l’alcalde
montbuienc Teo Romero
“properament habilitarem
un espai polivalent que
havíem utilitzat com a sala
d’exposicions fins el moment
per a l’obertura del punt
d’informació turística de
Montbui”. El batlle montbuienc
recorda que “tenim un municipi amb grans atractius
turístics: amb patrimoni
cultural, arquitectònic i
natural i espais que mereixen
ésser coneguts. Cal donar
aquest servei a les persones
que ens visiten, aprofitant
l’enorme atractiu que té La
Tossa i poder generar llocs
de treball”. L’objectiu del Consorci La Tossa és poder licitar
properament els treballs de
reforma i adequació de la sala
que acollirà el punt de turisme.
També es farà la contractació
de la persona encarregada de
portar a terme aquest servei
d’informació turística.
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carnestoltes 2015

“A la crisi amb un parell d’ous”, comparsa guanyadora

“Ratetes” de les llars d’infants, comparsa més nombrosa al de petits

Montbui va celebrar per partida doble la gran
festa de la disbauxa, el Carnestoltes
El cap de setmana del 21 i 22 de febrer es va celebrar per partida doble
la festa de Carnestoltes a Montbui.
La previsió meteorològica va provocar un canvi d’ubicació de la festa
dels més petits, que es va dur a terme finalment al pavelló de Can Passanals. També aquest mateix espai
va acollir el final de la rua del Carnestoltes de grans, el diumenge 22.
Carnestoltes de petits, enguany a
Can Passanals
El Carnestoltes de petits va concentrar més de 400 persones al pavelló
de Can Passanals el dissabte 21.
Amb disfresses originals i de tota
mena, els infants del municipi donaven color a una festa que va comptar
amb un espectacle d’animació amb
el grup “Arreplegats”.
Com és costum, el moment més destacat va ser el lliurament de premis
a les millors disfresses, acte presidit
per l’alcalde Teo Romero i els regidors de Governació, Educació i Esports Josep Palacios, i la regidora de
Benestar Social, Salut i Gent Gran
Aurora Fernández.
El premi al nen més petit disfressat
va ser per a Tània Doncel amb la disfressa “Minnie”. A la categoria de 0 a
3 anys el primer premi va ser per a
Fran Palacios (“Avió Dusty”); el se-

20

INFORMATIU montbui

gon va ser per a Nicol Rodríguez (“Llagostí”) i el tercer guardó el van guanyar
Daniela i Aitor (“Regne de Ben i Holly”). A
la categoria de 4 a 6 anys el primer premi va ser per a Ismael i Heide amb “Las
Fregonas”; el segon guardó va ser per a
Asier i Mario Juárez (“Minions”), mentre
que el tercer premi va guanyar-lo Ainara
Horcas (“Cup-cake”). A la categoria de 7
a 12 anys, el primer premi va guanyarlo Frank Horcas (“Banyera”), en segon
lloc va quedar Judit Gámez (“Cofre del
Tresor”) i la tercera plaça va ser per a
Asier Montoro (“Spaguetti”). Pel que fa
a la categoria de comparses, el premi a
la comparsa més amb més estil va ser
per a “Chucky & Tiffany”. El guardó a la
comparsa més treballada van guanyar-lo
les “Fofuchas”, mentre que els “Aviadors”
de l’Escola Àuria van guanyar el premi a
la comparsa més original. Pel que fa a la
comparsa més nombrosa, el premi va ser
per a les “Ratetes presumides”: els nens
i nenes de les llars d’infants municipals
de Montbui.

música, animació i transgressió els principals
carrers del municipi.

Crònica del Carnestoltes de grans

Les llars d’infants de Montbui van aconseguir
el premi a la comparsa més nombrosa en el
Carnestoltes de petits. Enguany la disfressa
escollida va ser “Les ratetes que escombraven
les escalotes”. La tria d’aquesta disfressa no
va ser casual. Des de les llars es vol treballar
aspectes d’igualtat entre nens i nenes des de
ben petits. Per tot plegat va ser ben normal
veure a nens i nenes amb vestits de color rosa.
Una disfressa trencadora, i va ser molt ben valorada tant pels grans com pels petits.

L’endemà diumenge pels volts de tres
quarts de set de la tarda va donar inici
la rua del Carnestoltes de Grans, amb el
tradicional recorregut (Passeig Espanya,
Boulevard, carrer del Pont i carrer Can
Passanals). La vintena de grups participants (entre comparses i a títol individual) van aconseguir una participació de
gairebé 600 persones, que van omplir de

Un cop arribats a Can Passanals va començar
el Ball de Carnestoltes i la corresponent deliberació del jurat. Finalment es va fer el lliurament de premis, presidit per l’alcalde Teo
Romero. El premi individual va ser per a la disfressa “Las Meninas y Velázquez”. El guardó a
la millor comparsa forània se’l va endur l’AMPA
Escola Dolors Martí d’Igualada amb “Molins de
Vent”. La comparsa de l’AMPA Escola Garcia
Lorca va rebre el corresponent guardó per
portar la carrossa amb el Carnestoltes. Les
dues millors comparses van ser formades per
grups de veïns del municipi a títol particular:
“A la crisi amb un parell d’ous” (primer premi);
“Exèrcit de l’aire” (segon premi). El tercer lloc
va ser per a la comparsa “Menja’t el coco” de
l’AMPA Escola Antoni Gaudí; el quart premi va
ser per a “Bacanal olímpia” i el cinquè per a
“Star Wars”.
Les llars d’infants de Montbui treballen la
igualtat amb la disfressa del Carnestoltes
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Foto de conjunt amb les guanyadores i participants en aquest certamen fotogràfic

El 19 d’abril tindrà
lloc la 20a Festa de
la Bicicleta

Lliurats els premis del Concurs de
Fotografia “Com ens veiem les dones”?
El passat dissabte 14 de març es van
lliurar els guardons del 13è Concurs
de Fotografia “Com ens veiem les
dones” ?. L’activitat estava emmarcada en la celebració del Dia Internacional de les Dones i va anar a càrrec
de l’entitat Dones amb Empenta. El
primer premi va correspondre a Sònia
Mateos, amb la fotografia “El sostre
de la vida”. El segon el va guanyar
Eliana Tusell, amb “Por a fer-se

gran” i el tercer va recaure en Sara
Esquerra, per la fotografia “Opressió”. L’Alcalde Teo Romero va ser
l’encarregat de lliurar els premis a les
guanyadores. El mateix dia del lliurament dels guardons es va estrenar al
vestíbul de l’Ajuntament una exposiciól amb les fotografies presentades a
concurs en aquesta edició. La mostra
s’ha pogut veure durant les dues
darreres setmanes de març.

La xerrada formava part del programa del Dia Internacional de les Dones

La llevadora Eva Martínez va conduir
una xerrada sobre salut ginecològica
Emmarcada en la celebració del Dia
Internacional de les Dones, el passat
12 de març va tenir lloc a la Sala
d’Actes de l’Ajuntament de Montbui
una xerrada sobre salut ginecològica, a càrrec de la llevadora del CAP
montbuienc Eva Martínez.
L’activitat, inclosa dintre del programa
d’activitats de la commemoració del
Dia Internacional de les Dones, va
ser organitzada per l’entitat “Artesanas de Corazón” i va centrar-se

especialment en aquells consells de
prevenció necessaris per poder tenir
una salut ginecològica adequada.
Les activitats per commemorar el Dia
Internacional de les Dones van ser
organitzades des de la Mancomunitat
de la Conca d’Òdena, amb el suport
dels ajuntaments que hi formen part
-entre ells el de Montbui- i diferents
entitats com ara les montbuienques
Dones amb Empenta i Artesanas de
Corazón

Una imatge de la darrera Festa
de la Bicicleta celebrada
El diumenge 19 d’abril a partir
de dos quarts de 12 del migdia
tindrà lloc la 20a Festa de la
Bicicleta de Montbui. Un cop
més, aquesta activitat lúdicofestiva aplegarà els afeccionats
al ciclisme grans i petits, en
una concentració-passejada
pels diferents carrers de
Montbui. El lloc de concentració dels participants serà
MontMercat.
Entre dos quarts d’onze i un
quart de dotze del matí es
podran fer les inscripcions.
La sortida real de la prova es
farà a dos quarts de 12. Cal
destacar que hi haurà un petit
circuit per als més menuts. Hi
haurà diferents premis: al participant més jove, al més gran,
a la millor disfressa infantil, a
la millor disfressa adulta, a la
bicicleta millor engalanada, a
la bicicleta més antiga, a la bici
més divertida i a l’entitat amb
més participació (amb premis
de 200 i de 100 euros).
L’organització de l’acte anirà a
càrrec de l’Àrea d’Esports de
l’Ajuntament de Montbui, amb
la col•laboració de la Diputació
de Barcelona i Magatzems
Faro.
INFORMATIU montbui
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opinió municipal

Volem saludar a totes i tots els Veïns del
nostre municipi des d’questes línees que
tenim el plaer d’escriure de forma semestral, (exceptuant aquesta ocasió, creiem
que per les eleccions que tindran lloc el
proper mes de maig, i els governants del
nostre municipi necessitaran fer un butlletí
més propagandístic). I que, com sempre
diem, servirà per tenir idea del que fem
en el consistori, ja que la propaganda és
escassa, la que sens dóna dintre d’aquest
butlletí, només tres-centes paraules, cosa
que creiem escassa.
Ara en temps difícils com els que corren
arreu i en el nostre municipi, ens trobem
que hi haurà unes eleccions municipals el
proper mes de Maig on la gent castigada
per la dura crisi no afronta amb il·lusió que
es deuria tenir per aquest coneixement,
que servirà per portar les regnes del
nostre municipi durant els propers quatre
anys el guanyador d’ aquestes eleccions,
fet prou important.
Amb aquestes llistes concorren els de
sempre, un equip de govern que porta
molts anys al capdavant del govern del
municipi desgastat i creiem que cada cop
amb menys idees, o com a mínim poc
imaginatives, també con ens trobem partits clàssics però sense representació en
l’actual composició del plenari i per altre
part els que formen part del actual plenari
juntament amb nosaltres.
Ara ens les properes setmanes ens trobarem (Inauguracions, Festa Multicultural o
algun concert important ), o passejant per
el mercat un munt de politics en busca
dels vots que els permetin accedir a regidories i l’alcaldia a poder ser, gent que si
mirem enrere l’última vegada que els vam
veure, poder no a tots però si a la majoria
fa quatre anys justament amb les ultimes
eleccions municipals, barrejant-se entre el
poble de forma quadriennal. Nosaltres des
del nostre partit volem que la gent vegi qui
som els que estem a peu de carrer DIA
a DIA, que tenim treballs normals com un
montbuienc “de a peu”, sense haver estat posat a dit o treballar a càrrec de fons
públics o dir que som la regeneració de la
política quan abans eren regidors d’altres
partits... O pitjor encara, que pactin partits
per l’odi amb l’actual batlle i ens podem
trobar una estelada penjant del nostre
municipi.
Com sempre diem, nosaltres hem aterrat
amb les mans netes,sense càrreges, no
pactarem amb ningú i, sobre tot, no tenim
un passat polític en altres partits.
Els desitgem des d’ aquestes línies que tenim el gust d’escriure a tots els
Montbuiencs- una bona entrada a la Primavera.
Portaveu Grup Mpal. PxC Santa
Margarida Montbui
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Aquest és el número 126 del butlletí municipal. Potser serà el darrer d’aquest mandat abans de les eleccions municipals,
però mai se sap fins a quin punt serà capaç
d’utilitzar en Teo Romero els diners de tots
els montbuiencs i montbuienques per ferse publicitat partidista amb el color vermell
del PSC protagonista, junt amb les seves
eternes fotografies i la manca de memòria
per allò que no l’interessa recordar.
Es troba a faltar en el darrer butlletí municipal, una fotografia de l’ascensor del refugi
de La Tossa que faria que l’edifici fos veritablement accessible. El problema és que
l’ascensor no funciona.
Es troba a faltar la fotografia de la inauguració del talús del barri del Pi, en lloc de
col•locació de la primera pedra, quan fa
cinc anys que es tenia el projecte aprovat.
Trobem a faltar fotografies de la “yeguada
negra”, però és que no sabria explicar la
seva incapacitat de fer res mitjanament
raonable en aquell indret que està en estat
de veritable abandonament.
Trobem a faltar les seves explicacions sobre quant ens està costant a tots i totes la
incapacitat de gestionar el Mont-aqua per
part del seu personal de confiança.
Trobem a faltar la fotografia dels 60 pisos
que va vendre abans de fer-los com la resposta a la manca d’habitatges als nostres
joves i que només tenen com a inquilí el
guàrdia de seguretat que vigila la seva
buidor.
Trobem a faltar les fotografies de les empreses que cada quatre anys ens intenta
vendre que vindran a crear llocs de treball
al nostre poble (Multicinemes, Decathlon,
metal•lúrgies, ...)
I sobretot trobem a faltar les fotografies de
centenars de montbuiencs i montbuienques, veritables protagonistes de la transformació del nostre poble i que no surten
en més del 50% de les fotografies en les
que el gran protagonista és l’etern Teo Romero.
Si aquest és el darrer butlletí d’aquest
mandat vull aprofitar-ho per agrair-vos
a tots i totes, el que ens vàreu votar fa 4
anys i als que no, que hagueu fet possible
aquest poble i que aquesta regidora, se
senti orgullosa d’estar al vostre servei.
Moltes gràcies,

Coral Vázquez
Grup Municipal d’ICV-EUiA

VVMontbui no creu en el model de butlletí municipal que actualment s’edita des
de l’Ajuntament i que, recordem, es paga
amb diners públics. Recomanem als ciutadans de Montbui que comparin aquest
butlletí amb d’altres que es publiquen en
municipis del nostre entorn, tant pel seu
cost com per la informació que es publica.

UN SUEÑO HECHO REALIDAD

VVMontbui ja edita el seu propi butlletí per
donar a conèixer allò que pensem sobre la
política local i que no representa cap cost
per al ciutadà.

El sábado 21 de marzo vivimos la
constatación de un sueño hecho
realidad: la inauguración de MontÀgora, el gran espacio de la cultura,
las artes y la educación en Montbui.
Nuevos espacios y mejores servicios
que buscan hacer del conocimiento
un elemento básico para la formación
de nuestros ciudadanos, sin olvidar
la dinamización cultural y social que
comportará para Montbui.

De fet, si creus que aquest butlletí que
acabes de rebre no reflexa la realitat del
nostre municipi i/o creus que s’utilitza amb
una finalitat partidista, t’animem a que contactis amb nosaltres en la nostra adreça
electrònica info@vvmontbui.com, ens donis el teu punt de vista i t’informarem de les
accions que portarem entre tots a terme
per tal de denunciar aquesta situació.

Mont-Àgora es la constatación de un
modelo de gestión transformadora y
de progreso, que consiste en ir consiguiendo infraestructuras, equipamientos y servicios de calidad, siempre para mejorar el día a día de los
ciudadanos. Porque, para nosotros,
lo primero han sido, son y serán, los
vecinos y vecinas de Montbui.

Grup Municipal VV Montbui

La transformación de nuestro municipio es innegable. Los socialistas de
Montbui hemos demostrado la validez
de este proyecto, contando siempre
con la complicidad en las urnas de las
ciudadanos.
Gracias a ese apoyo y fidelidad de la
ciudadanía de Montbui ha sido más
fácil superar campañas de acoso y
derribo personal contra la figura de
nuestro alcalde. Hay quienes han
querido ganar en los juzgados lo que
no habían podido conseguir en las
urnas, lanzando insidias y calumnias
contra una persona honesta y un buen
gestor.
A los socialistas de Montbui tan sólo
nos mueve ir cumpliendo al pie de la
letra nuestro compromiso con los vecinos y vecinas de Montbui. Estamos
orgullosos de actuaciones hechas
como Mont-Àgora, o como el Paseo
Catalunya y el talud del Barrio del Pino
-en ejecución-. Y tenemos nuevos
proyectos como la futura residencia
para los abuelos en Mont-Solidari, la
conversión de La Vinícola en el Casal
de los Abuelos, también la consecución de una área juvenil y de infancia
en la antigua biblioteca o la inminente
creación de un punto de información
turística en La Tossa.
Ideas, proyectos, actuaciones, elementos necesarios para una transformación que algunos han querido
salpicar y poner en entredicho con
comentarios alarmistas y también, en
algunos casos, con ataques personales.
Ustedes, los vecinos y vecinas de
Montbui, decidirán el próximo 24 de
mayo si desean que continúe la transformación.
Grup Municipal Socialista

telèfons d’interès
SERVEIS BÀSICS ADMINISTRACIÓ LOCAL
Ajuntament		
93 803 47 35
Jutjat de Pau		
93 804 58 57
SERVEIS BÀSICS (SERVEIS SOCIALS)
Ajuntament		
93 804 09 09
SERVEIS CULTURALS
Centre Cívic Vinícola
Biblioteca		
Centre de Serveis

93 804 14 03
93 805 26 66
93 801 75 81

SERVEIS BÀSICS-SEGURETAT
Bombers 		
93 803 40 80
Guardia Civil		
93 803 12 66
Mossos d’Esquadra
93 804 23 62
Policia Local		
93 805 40 40
Patrulla Policia Local
650 300 400
Policia Nacional
93 803 79 79
SERVEIS EDUCATIUS
CEIP Garcia Lorca
CEIP Antoni Gaudí
CEIP Montbou
IES Montbui		
Llar d’Infants Sta. Anna
Llar d’Infants L’Estel
Llar d’Infants Montxic
Àrea Serveis Personals

93 803 34 77
93 804 45 49
93 804 10 03
93 805 03 53
93 803 34 65
93 804 89 47
93 803 35 31
93 801 77 18

SERVEIS D’ESPORTS
Pavelló Can Passanals 93 803 33 96
Poliesportiu Mont-aQua 93 803 52 01
SERVEIS SANITARIS
Creu Roja Anoia
Ambulatori		
-per demanar hora:
Ambulàncies Igualada
Centre de Dia Montbui

93 803 07 89
93 801 73 00
902 111 444
93 805 51 11
93 801 77 00

ABASTIMENTS
Aigües Artés		
FECSA ENDESA
Gas Natural		

93 805 38 39
900 23 23 23
900 750 750

TRANSPORT
Taxis a Montbui
Autocars Masats
Igualadina/Monbus

93 803 63 51
93 835 81 11
93 804 44 51

CORREUS
Correus Montbui

93 805 35 44

CORREU ELECTRÒNIC AJUNTAMENT
ajuntament@montbui.cat

Pisos de la zona esportiva: l’Ajuntament
negocia perquè es venguin a meitat de
preu i també hi hagi lloguer a preus
econòmics per als ciutadans de Montbui

Els pisos de la zona esportiva municipal
L’Ajuntament de Montbui porta temps negociant amb el
SAREB -propietari actual dels habitatges- la necessitat que
els pisos de la Zona Esportiva Municipal es puguin vendre
quasi a la meitat del preu que s’havia establert en un principi.
Paral·lelament, des de l’Ajuntament també s’està demanant
que una part d’aquests habitatges es puguin destinar a llloguer, amb unes condicions econòmiques molt favorables per
als inquilins. Cal recordar que aquesta promoció, que mai va
ser de l’Ajuntament, i que en un inici era de Catalunya Caixa,
va quedar-se en mans de la SAREB, un fet que ha dificultat i
alentit totes les negociacions realitzades fins el moment.

El refugi-restaurant, amb accessibilitat total

L’ascensor del refugi-restaurant
La Tossa, en ple funcionament
L’ascensor del refugi-restaurant La Tossa de Montbui està en funcionament des de fa mesos. El contracte de manteniment està signat a
principis d’any. Aquest servei permet l’accessibilitat total als diferents
espais i plantes del refugi-restaurant, que tant èxit ha tingut d’ençà la
seva obertura.
INFORMATIU montbui
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Diumenge 26 d'abril
De 10.00 a 13.00 hores
VENIU A
CONÈIXER LES
LLARS D‛INFANTS
DE MONTBUI
**L‛Estel
**Santa Anna
**Montxic

JORNADA
DE
PORTES
OBERTES

