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Pàgines centrals

Entrevista a Jaume Roviralta,
regidor de Seguretat Ciutadana
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Tot a punt pel 5è Cicle de Jazz
El proper divendres
27 de maig es donarà el
tret de sorFda al 5è
Cicle de Jazz de l’Ametlla del Vallès, amb la inauguració de les exposicions de Daniel Berdala
i de l’AFA i amb el Concert de Carles Benavent
Trio.
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AEA, campió de lliga i ascens

Pg.28
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Agenda

Agenda Maig16

Diumenge 1

A les 8h al parc Joan Plumé.

Sor>da a veure la Passió d’Esparraguera.
Org. Agrupació de la Gent Gran.

A les 11h a Illa AcFva Centre EsporFu Municipal.

Mami splash, acFvitat aquàFca per celebrar el dia de
la mare, gratuït i oberta a tothom.
Org. Illa AcFva Centre EsporFu Municipal.

Dilluns 2

A les 19.30h a la Biblioteca.

Converses en francès.
Org. Biblioteca.

Dijous 5

A les 19.30h a la Biblioteca.

Cicle de conferències “Idees i paraules”:
“L’emergència de la nova polí>ca”, a càrrec d’Àngel
CasFñeira, professor i director de la càtedra de lideratges ESADE (URL).
Org. àrea de Cultura.

Divendres 6

A les 17.30h a la Sala InfanFl de la Biblioteca.

Hora del conte: Al cabàs hi fico el nas, a càrrec de
Núria Alonso.
Org. Biblioteca.

Dissabte 7

A les 17.45h al parc Joan Plumé.

Sor>da a l’auditori de Barcelona: Simfonia Patè>ca
de Txaikovski.
Org. Agrupació de la Gent Gran.

Diumenge 8

De 9 a 14h als Jardins de Can Muntanyola.

Fira de Sant Ponç.

Org. àrees de Comerç i Turisme i Agrupació Cultural de Dones.

A les 13h als Jardins de Can Muntanyola.

Ballada de gitanes a càrrec de la Colla del Grans de
l’Ametlla del Vallès.
Org. Comissió de Carnaval i Colles de Gitanes de l’Ametlla.

A les 17.30h als Jardins de Can Muntanyola.

Ballada de sardanes amb la Cobla Lluïsos.
Org. àrea de Cultura.

A les 11h a la pista esporFva de Can Camp.

A les 17.30h a la Sala InfanFl de la Biblioteca.

Hora del conte: Kamishiquè? Kamishibai!, a càrrec
de Sara Sareta.
Org. Biblioteca.

A les 20h a la Sala d’Art Carles Sindreu

Exposició de Ricard Recio.

Org. ArFses de l’Ametlla i àrea de Cultura.

Dissabte 14

A les 11h a la Sala InfanFl de la Biblioteca.

Hora menuda: Història d’un jardí. Conte escrit per
Rosa Anna Corbinos, narració a càrrec d’Eva González.
Org. Biblioteca.

Diumenge 15

De 10 a 14h al Casal de la Gent Gran.

Jornada de donació de sang.
Org. Banc de Sang i Teixits.

Converses en anglès.
Org. Biblioteca.

Org. Biblioteca.

Dijous 26

Dimarts 17

A les 19.30h a la Sala Municipal de Teatre.

Concert de Proximitat: David Fontseca (violí i piano),
guanyador del concurs de corda 2015 de l’Escola de
Música de Barcelona. Entrada lliure.

A les 18.30h a l’aula TIC.

Tertúlies literàries: La veritat sobre el cas Harry
Quebert, de Joël Dicker.
Org. àrea de Cultura.

Org. àrea de Cultura, Escola Municipal de Música i Can Draper.

Dijous 19

A les 8.45 h al parc Joan Plumé.

Excursió marinera i visita a la vila romana de Cambrils.
Org. Agrupació de la Gent Gran.

Durant tot el dia, al restaurant plaça Bella.

Org. Fundació Els Somni dels Nens, La Plaça Bella, La Cocó i Ajuntament.

A les 18.30h a l’aula TIC.

Tertúlies literàries: La veritat sobre el cas Harry
Quebert, de Joël Dicker.

A les 17.30h davant de Can Muntanyola.

Anem al teatre: Victòria, de Pau Miró.
Org. àrea de Cultura.

A les 18h al Casal de la Gent Gran.

Concert audiovisual de clàssica número 75.
Org. Agrupació de la Gent Gran.

Dissabte 21

Durant tot el dia al centre de l’Ametlla del Vallès.
Org. àrees de Comerç i Turisme.

Berenar i ball amb música en viu.
Org. Agrupació de la Gent Gran.

Diumenge 22

Al ma?, al pevelló esporFu.

Trobada d’escola de bàsquet.
Org. C.B. l’Ametlla.

A les 9h al Santuari de Puiggraciós.

Cicle de caminades per l’Ametlla: “Els Cingles de
Ber?”.
Org. àrea d’Esports.

A les 12h a la Masia de Can Camp (CITA).

Assemblea de l’Associació de Veïns de Can Camp
Org. Associació de Veïns de Can Camp.

A les 13.30h a la Masia de Can Camp (CITA).

Inauguració del nou local de l’Associació de Veïns
de Can Camp.
Org. Associació de Veïns de Can Camp.
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Hora del conte: Contes dibuixats, a càrrec de Subi i
Anna.
Org. Biblioteca.

Bingo col·lec>u amb premis.
Org. Agrupació de la Gent Gran.

A les 18.30h a l’aula TIC.

Tertúlies literàries: La veritat sobre el cas Harry
Quebert, de Joël Dicker.
A les 18.30h a la Biblioteca.

Hora del conte: Nens i nenes, nenes i nens, a càrrec
de Rondallaire.
Org. Biblioteca

A les 17.30h a la Sala InfanFl de la Biblioteca.

Org. àrea de Cultura.

Org. àrea de Cultura.

A les 17.30h a la Sala InfanFl de la Biblioteca.

Divendres 27

A les 18h al Casal de la Gent Gran.

IV Mercat Benèﬁc de l’Ametlla del Vallès.
Beneﬁcis desFnats a la Fundació Somni dels nens.

A les 18h al Casal de la Gent Gran.

Divendres 13

A les 19h a la Biblioteca.

Converses en francès.

Dijous 12

Taller d’escriptura. Org. àrea de Cultura.

Dilluns 23

A les 19.30h a la Biblioteca.

Converses en anglès.
A les 17.45h a la Biblioteca.

Org. Associació de Veïns de Can Camp.

Dilluns 16

A les 19h a la Biblioteca.
Org. Biblioteca.

Dinar veïnal dels veïns de Can Camp, seguit de festa
per a grans i pe>ts.

Org. Comissió de Carnaval i Colles de Gitanes de l’Ametlla.

Jornada Modernista de l’Ametlla del Vallès.
Amb “Bo>ga al carrer”. Consulta la programació
completa a les pàgines centrals.

Dilluns 9

A les 14h a la Masia de Can Camp (CITA).

Trobada infan>l de Ball de Gitanes, amb les colles
de Bigues i Riells, Lliçà d’Amunt, Santa Eulàlia de
Ronçana i l’Ametlla del Vallès.

Divendres 20

@AjAmetllaValles
Facebook.com/AjuntamentAmetlla

5è Cicle de Jazz de l’Ametlla: Inauguració de
l’exposició Dani Berdala.
Org. àrea de Cultura.

A les 19h a la Sala Polivalent.

5è Cicle de Jazz de l’Ametlla: Inauguració de l’exposició “Ametjazz”, amb l’actuació de Meritxell Chiva
Quartet.
Org. àrea de Cultura i AFA.

A les 20.30h a la Sala Municipal de Teatre.

5è Cicle de Jazz de l’Ametlla: Carles Benavent Trio.
Entrada 10 €.
Org. àrea de Cultura.

Dissabte 28

Durant tot el dia al pavelló.

Torneig de pa>natge.
Org. C.P. l’Ametlla.

Diumenge 29

Durant tot el dia al pavelló.

Torneig de pa>natge.
Org. C.P. l’Ametlla.

De les 10 a les 14h al parc de Maria Lluïsa.

16è Mercat Boig de l’Ametlla del Vallès.
Org. àrea de Consum.

Dilluns 30

A les 19.30h a la Biblioteca.

Converses en francès.
Org. Biblioteca.

Dimarts 31

A les 18h a la Sala Municipal de Teatre.

Concert intercanvi de l’IES Eugeni Xammar i l’Escola
de Música.
Org.Escola Municipal de Música i InsFtut Eugeni Xammar.

Divendres 3 de juny

A les 20.30h a la plaça Vella - Can Viver.

5è Cicle de Jazz de l’Ametlla:
Gabriel Amargant Quintet (entrada lliure).
Org. àrea de Cultura.

Cartes al Director: S’han d’enviar signades, i fer constar el nº de DNI i un telèfon
de contacte a: diariametlla@ametlla.cat. No poden tenir una extensió superior a
3.000 caràcters, espais inclosos. El Diari de l’Ametlla es reserva el dret a modiﬁcar la llargada del text per adaptar-lo a la maquetació i no es fa responsable del seu
conFngut.
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JORNADA DE DONACIÓ DE SANG
L’AMETLLA DEL VALLÈS

L’Ametlla celebra el
TapAmetlla més musical

Aquest any el TapAmetlla, que ha anat acompanyat d’una exhibició de
música swing i del concert dels Píxels, ha presentat disset tapes ben originals

Diumenge 15 de maig
De 10 a 14h
Al Casal de la Gent Gran

Les tapes més originals, al TapAmetlla

Fins a sis establiments i/o professionals de la restauració i la
cuina varen parFcipar al TapAmetlla 2016, amb una proposta
de tapes que detallem a conFnuació:

Àlex Miguel: 1.- CosFni de llom amb mostassa a la mel; 2.Trampa dolça.

Campus Bar: 1.- Daus de tonyina a la brasa marinats amb reducció de soja i wasabi; 2.- Broqueta de vedella, patates amb
romaní i ceba conﬁtada amb crema de ceps; 3.- Torrijas caramelitzades de la iaia.

Ca la Consol: 1.- Coquetón de pollastre a l’ast; 2.- Fideuà amb
calamarsets; 3.- Montadito de porro.

L’Engruna: 1.- Canapé bicolor; 2.- Esclat de xocolates; 3.- Tastet de crepe.

L’Esquitx: 1.- Callos a la Vilajuiga; 2.- Mini esquitx; 3.- Braves
“La Tina”.
Sushi Carrefour: 1.- Mixtos de peix; 2.- Californis i vegetals;
Yakitoris i Gyozas.

A la propera edició del Diari de l’Ametlla, i properament al
web www.ametlla.cat es publicarà el veredicte del concurs.

Malgrat l’amenaça de pluja, el
proppassat dissabte 30 d’abril es va
celebrar la cinquena edició del concurs de tapes TapAmetlla 2016, que
organitzen les àrees de Comerç i de
Consum de l’Ajuntament.
A parFr de les set de la tarda la
plaça de l’Ajuntament es va converFr en un formiguer de gent que va
gaudir de la creaFvitat culinària de
sis establiments i professionals que
varen parFcipar en el concurs.
El comensals varen disposar d’un
trípFc amb la relació de tapes ofertades per tal puntuar-les , converFnt-se així en un jurat popular.
Properament es faran públics els
resultats i s’entregaran els premis
Tapa d’Or, Tapa de Plata i tapa de
Bronze a parFr dels vots emesos pel
jurat popular.

* El TapAmetlla 2016
es va ubicar a la plaça
de l’Ajuntament, i va
comptar amb la parFcipació de l’escola Ball
a la Carta i dels Píxels.

Ac>vitats paral·leles
A l’edició d’enguany del TapAmetlla la música hi va tenir un paper
destacat. I és que l’escola Ball a la
Carta de la Garriga va organitzar un
clandesG de swing i una classe dirigida a la plaça de l’Ajuntament, que
va anar seguida d’un concert del
grup local “Els Píxels”.

Copa de cava
El TapAmetlla 2016 es va allargar
ﬁns ben entrada la nit i, gràcies a la
cortesia de Carrofour, l’Ajuntament
va convidar a una copa de cava a
tota aquella gent que va presentar
la butlleta publicada al Diari de l’Ametlla d’abril o bé l’entrada de l’obra de teatre “La tempesta” programada per aquella mateixa tarda a la
Sala Municipal de Teatre.
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de 2016

Ple ordinari de 30 de març

El propassat dimecres 30 de març de 2016 l'Ajuntament de l'Ametlla del Vallès va celebrar un Ple de caràcter ordinari, amb els següent ordre del dia i votacions:

1.- Aprovar els esborranys de les actes de les sessions anteriors de dates
3/12/2015, 13/01/2016 i 27/01/2016.
S'aproven per unanimitat les dues primeres actes, i es posoposa pel següent Ple la darrera.
2.- Compa>bilitat per un treballador municipal.

Vots a favor: Andreu González (CiU), Teresa Bada (CiU), Roser Ametller
(CiU), Carles Borràs (CiU), Dolors Ferrer (CiU), Jaume Roviralta (CiU), Baldomero Reyes (PSC) i Francesc Sulé (SI-BM).
Vot en contra: Jaume Durall (AC-E).

Abstenció: Pere Marieges (A't-ERC), Muntsa Marzábal (A't-ERC), Agnès
MarGnez (A't-ERC) i Marçal Sala (A't-ERC).

3.- Donar compte sentència recurs contenciós administra>u núm.
486/2014B.
4.- Donar compte sentència recurs contenciós administra>u PA 461/14C.

5.- Reconeixement extrajudicial de crèdits.

Vots a favor: Andreu González (CiU), Teresa Bada (CiU), Roser Ametller
(CiU), Carles Borràs (CiU), Dolors Ferrer (CiU), Jaume Roviralta (CiU), Baldomero Reyes (PSC).
Vots en contra: Pere Marieges (A't-ERC), Muntsa Marzábal (A't-ERC), Agnès
MarGnez (A't-ERC), Marçal Sala (A't-ERC), Francesc Sulé (SI-BM) i Jaume Durall (AC-E).

6.- Aprovació de la designació dels membres de la Comissió Municipal de
Delimitació dels termes municipals de Figaró-Montmany, Cànoves i Samalús, Les Franqueses del Vallès i l'Ametlla del Vallès, incoat per l'Ajuntament de la Garriga.

Vots a favor: Andreu González (CiU), Teresa Bada (CiU), Roser Ametller
(CiU), Carles Borràs (CiU), Dolors Ferrer (CiU), Jaume Roviralta (CiU), Baldomero Reyes (PSC) i Jaume Durall (AC-E).
Vots en contra: Pere Marieges (A't-ERC), Muntsa Marzábal (A't-ERC), Agnès
MarGnez (A't-ERC), Marçal Sala (A't-ERC) i Francesc Sulé (SI-BM).

7.- Aprovació deﬁni>va de l'ordenança municipal reguladora del soroll i
les vibracions.

Vots a favor: Andreu González (CiU), Teresa Bada (CiU), Roser Ametller
(CiU), Carles Borràs (CiU), Dolors Ferrer (CiU), Jaume Roviralta (CiU), Baldomero Reyes (PSC).
Abstencions: Pere Marieges (A't-ERC), Muntsa Marzábal (A't-ERC), Agnès
MarGnez (A't-ERC), Marçal Sala (A't-ERC), Francesc Sulé (SI-BM) i Jaume Durall (AC-E).
8.- Modiﬁcació de crèdit 02/2016. Crèdit extraordinari i suplement de crèdit.

Vots a favor: Andreu González (CiU), Teresa Bada (CiU), Roser Ametller
(CiU), Carles Borràs (CiU), Dolors Ferrer (CiU), Jaume Roviralta (CiU) i Baldomero Reyes (PSC).

Vots en contra: Pere Marieges (A't-ERC), Muntsa Marzábal (A't-ERC), Agnès
MarGnez (A't-ERC), Marçal Sala (A't-ERC), Francesc Sulé (SI-BM) i Jaume Durall (AC-E).
9.- Donar compte de la liquidació del pressupost de l'exercici 2015.

10.- Acords adoptats per l'Alcaldia i la Junta de Govern Local, contraris a
les objeccions d'Intervenció
11.- Coneixement de comunicacions oﬁcials i coneixement de decrets d'alcaldia, especíﬁcament el núm. 2016/235.
12.- Mocions d'urgència.

La urgència de les dues mocions s'aprova per unanimitat.

a) Moció presentada pel grup municipal SI-BM de suport a la resolució
1/XI del Parlament de Catalunya.
CiU presenta una esmena amb els següents vots:

A favor: Andreu González (CiU), Teresa Bada (CiU), Roser Ametller (CiU),
Carles Borràs (CiU), Dolors Ferrer (CiU), Jaume Roviralta (CiU), i Francesc
Sulé (SI-BM).

Abstencions: Pere Marieges (A't-ERC), Muntsa Marzábal (A't-ERC), Agnès
MarGnez (A't-ERC), Marçal Sala (A't-ERC), Jaume Durall (AC-E) i Baldomero
Reyes (PSC).
Votacions de la moció:

A favor: Vots a favor: Andreu González (CiU), Teresa Bada (CiU), Roser
Ametller (CiU), Carles Borràs (CiU), Dolors Ferrer (CiU), Jaume Roviralta
(CiU), i Francesc Sulé (SI-BM).
Vots en contra: Jaume Durall (AC-E).

Abstencions: Baldomero Reyes (PSC).

b) Moció presentada pel grup AC-E per establir per establir criteris clars
en la ges0ó dels mitjans municipals de comunicació i difusió.

Vots a favor: Pere Marieges (A't-ERC), Muntsa Marzábal (A't-ERC), Agnès
MarGnez (A't-ERC), Marçal Sala (A't-ERC), Francesc Sulé (SI-BM) i Jaume Durall (AC-E).

Vots en contra: Andreu González (CiU), Teresa Bada (CiU), Roser Ametller
(CiU), Carles Borràs (CiU), Dolors Ferrer (CiU), Jaume Roviralta (CiU) i Baldomero Reyes (PSC).
13.- Precs i preguntes.

Consulta el vídeo del Ple al canal Youtube de l’Ajuntament.

Ple ordinari de 30 de març de 2016: h1ps://youtu.be/ey3wLwYeVIk
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Procés de preinscripció i matrícula de l’Escola
Bressol Municipal l’Ametller pel curs 2016-2017
El servei d’escola bressol municipal de l’Ametlla del Vallès s’ofereix als
nens i nenes de quatre mesos a tres anys d’edat.
El procés de preinscripció s’inicia amb la presentació de sol·licituds i ﬁnalitza amb la publicació de les relacions d’alumnat admès.
Per ser admès o admesa en una escola bressol o una llar d’infants pública, el nen o la nena ha de tenir, com mínim, 16 setmanes l’1 de setembre de 2016.
Calendari del procés de preinscripció i matrícula
FASES

DATES

Període de presentació de sol·licituds de preinscripcó

Del 2 al 13 de maig de 2016

Termini per presentar reclamacions

24, 25 i 26 de maig

Publicació de llistes provisionals amb el barem

Publicació de la relació deﬁniFva d’alumnat admès
Període de matrícula

23 de maig
3 de juny

del 6 al 10 de juny

Criteris d’admissió d’alumnes

Una vegada ﬁnalitzat el període de preinscripció, si el nombre de sol·licituds és superior al nombre de vacants, aquestes es baremaran d’acord
amb els criteris que marca la normaFva vigent. En cas d’empat, l’ordenació de les sol·licituds afectades es farà mitjançant sorteig públic.
Aquest procediment es durà a terme per a les places ordinàries i de la
mateixa manera per a les places reservades a infants amb NEE.
Informació sobre els diferents criteris a la web de la Generalitat:
hHp://queestudiar.gencat.cat

Presentació de sol·licituds de preinscripció

Les sol·licituds de preinscripció es presentaran a l’Escola Bressol Municipal l’Ametller.
Més informació a:
Passatge del Pi, 12
Telèfon: 93 845 79 59
a/e: lametller@ametlla.cat
Web: hHp//lametller.wordpress.com/

La Comissió de Carnaval i Colles de Gitanes, per relleu generacional, necessita incorporar
nous membres disposats a organitzar la festa de Carnaval i el
Ball de Gitanes. Cal gent amb
empenta i idees noves perquè
no es perdi la nostra festa.

Podeu contactar amb nosaltres a:
carnavalgitanes.ametlla@gmail.com

Us esperem!

Stop Mare Mortum a l’escola Els Cingles

El dimecres 6 d’abril van venir dos voluntaris de l’associació Stop Mare
Mortum a la nostra escola, Els Cingles. Aquesta associació està formada
per voluntaris que es dediquen a ajudar els refugiats que vénen de Síria,
d’Afganistan i de molts altres països.
Ens van explicar que hi ha gent que ha de fugir del seu país per moFus
ben diversos. De vegades n’han de fugir perquè el seu país està en guerra
i la seva vida corre perill. D’altres vegades perquè el canvi climàFc fa que
no hi puguin viure més. D’altres vegades perquè hi ha molta pobresa i no
poden aconseguir aliments per sobreviure. I en molts casos perquè, simplement, pensen diferent dels qui manen.
Quan han de fugir, els refugiats només es poden emportar les coses més
necessàries, perquè sinó els pesaria massa l’equipatge.
En comptes de dir-nos tot el que normalment agafen, els voluntaris ens
van proposar una acFvitat. Ens van separar en grups i cada grup tenia una
bossa. A cada bossa hi havia uns trossos de cartró amb els noms de diferents objectes com ara el mòbil, l’aigua, una farmaciola i una manta, entre
molts d’altres objectes úFls i necessaris. Ens van fer triar el que agafaríem
si haguéssim de fugir del país amb només sis minuts. Quan vam acabar,
vam comparar les nostres bosses amb el què s’havia emportat un noi afganès. Mentre nosaltres agafàvem mantes i roba d’abric que pesaven
molt, ens vam oblidar els estris de neteja bàsics. Ens va sorprendre veure
que els refugiats gairebé no duien res a sobre però no s’oblidaven pas de
la seva higiene: el noi afganès ﬁns i tot havia agafat ﬁl dental!
Els voluntaris també ens van dir que hi ha gent que estafen els refugiats.
Són les màﬁes. Els fan pagar molts diners per viatjar en barques peFtes
amb molta gent. Hi posen molt poca gasolina, hi ha ocasions en què no hi
ha suﬁcient combusFble i la barca es queda al mig del mar. A més a més,
els maﬁosos els donen material defectuós: per exemple, armilles “salvavides” que s’enfonsen per si soles.
L’associació Stop Mare Mortum, per ajudar els refugiats, organitza manifestacions, parla amb els parFts políFcs i viatja a diferents indrets per
obtenir-ne informació i difondre-la a d’altra gent.
Ens van explicar que ells havien viatjat als camps de refugiats i que havien vist que, desgraciadament, els governs d’Europa no estan ajudant
gaire a parar aquesta crisi de refugiats. També ens van dir que nosaltres
també podíem contribuir-hi una mica: podríem ajudar a parar el canvi climàFc, pensar en què comprem per assegurar-nos que no afecF negaFvament l’economia d’altres països o ajudar a difondre tot el que passa per
les xarxes socials.
Vam agrair molt que vinguessin!
Paula Esquerrà Giné
6è B Escola Els Cingles
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Ajut per a menjador escolar curs 2016/2017

La sol·licitud es presenta a l’ajuntament on el beneﬁciari esFgui empadronat, amb la
documentació que acredita les circumstàncies que s’al·leguen. Poden sol·licitar els
ajuts de menjador els pares, les mares, els tutors legals o les persones encarregades
temporalment o deﬁniFvament de la guarda de les persones beneﬁciàries.

BENEFICIARIS
1- Alumnes matriculats en centres educaFus del Vallès Oriental, sosFnguts amb fons
públics de Catalunya, en qualsevol dels cursos de segon cicle d’educació infanFl i ensenyaments obligatoris. Sempre i quan no els pertoqui la gratuïtat del servei i compleixin
els requisits establerts a les bases.
2- Requisit d’accés econòmic: no superar el llindar de renda familiar anual (primer
adult com a sustentador principal 9.767,40€, segon adult com a sustentador principal
3.906€, cada adult diferent al sustentador principal 1.953€ i per cada nen computable
de la unitat familiar 1.465€)
A banda també es Fndrà en compte no superar un volum de negoci per unitat familiar de 155.000€ i no superar tampoc el llindar de valors cadastrals de ﬁnques urbans
de 42.900€.
TERMINI DE PRESENTACIÓ DE LES SOL·LICITUDS:
Dates: del 9 al 27 de maig 2016
Lloc: registre de l’Ajuntament de l’Ametlla de dilluns a divendres de 8h a 15h i dijous
de 8h a 18h.
Si necessiteu més informació truqueu al telèfon de l’Ajuntament 93.843.25.01, i/o
demaneu cita prèvia.
DOCUMENTACIÓ QUE CAL PRESENTAR (original o fotocòpia compulsada):
1. Instància de sol·licitud de l’Ajuntament de l’Ametlla del Vallès.
2. Sol·licitud de l’ajut individual de menjador escolar per a alumnat d’ensenyaments
obligatoris i segon cicle d’educació infanFl, curs 2016/2017.
3. Volant de convivència emès per l’ajuntament.
4. NIF/NIE o passaport dels pares o tutors de l’alumne/a i de tots els membres de la
unitat familiar. En cas de no disposar-ne cerFﬁcat de naixement o llibre de família.
5. En cas de representació legal o acolliment del beneﬁciari, documentació acreditaFva d’aquest fet.
6. Si és el cas, el conveni o la sentència de divorci.

7. El document acreditaFu de l’IDALU de l’alumne pel qual es sol·licita l’ajut. L’IDALU
és el codi idenFﬁcador que assigna a cada alumne el Departament d’Ensenyament,
aquest codi el facilitat el centre escolar.
8. En els casos en què algun dels membres de la unitat familiar rebi qualsevol Fpus
d’ingrés corresponent a rendiments no contribuFus, s’ha d’aportar la documentació
que es relaciona a conFnuació en funció de la font o fonts d’ingressos:
8.1. En tots els casos excepte els pensionistes, l’informe de vida laboral emès per la
Seguretat Social
8.2. En el cas de persones en situació d’atur, el cerFﬁcat actualitzat de l’OTG en què
consF si es percep la prestació d’atur i la seva quanFa.
8.3. En el cas de persones perceptores de la renda mínima d’inserció, el cerFﬁcat
acreditaFu actualitzat.
8.4. En el cas de pensionistes, el cerFﬁcat acreditaFu de la percepció d’una pensió i
de la seva quanFa actualitzada.
8.5. Qualsevol altra documentació no prevista amb anterioritat que acrediF fefaentment els altres ingressos no contribuFus.
9. Si és el cas, a la sol·licitud es pot adjuntar la documentació complementària següent (mitjançant original o fotocòpia compulsada):
9.1 El Gtol de família nombrosa vigent
9.2 El Gtol de família monoparental vigent
9.3. Per infants en acolliment la resolució d’acolliment de la Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència.
9.4. La resolució de reconeixement de grau de discapacitat, o bé el cerFﬁcat que
acrediF el grau de discapacitat emès per un CAD del Departament de Benestar Social i
Família o pels organismes competents d’altres comunitats autònomes, corresponent a
l’alumne i/o germans.
9.5. El document acreditaFu de prestacions econòmiques d’urgència social, atorgades per administracions públiques, que Fnguin per ﬁnalitat atendre situacions de necessitats puntuals, urgents i bàsiques de subsistència, com ara l’alimentació, el vesFt o
l’allotjament.
9.6. CerFﬁcat de l’ajuntament respecFu acreditaFu de la distància igual o superior a
3 quilòmetres, entre el domicili de l’alumne i el centre escolar on cursa els estudis en
un sol senFt i en línia recta.
*L’omissió de presentació de la documentació d’aquest apartat 9, suposa la no
acreditació de la situació respec>va
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Ajuntament al dia

Ioga a l’Escola Bressol Municipal l’Ametller

* Ioga a l’E.B.M. l’Ametller.

L'acFvitat del ioga va ser proposada per una de les mares
de l'escola i comparFda per altres famílies. Com fem habitualment, ho hem inclòs en el nostre dia a dia.
I és que l’infant està creant el seu “jo” a tots els nivells. És
fonamental que conegui els seus límits i les seves possibilitats. Cada vegada més som conscients de la importància que
té l’autoconeixement i dels beneﬁcis de la respiració en la
nostra ment, i conseqüentment en el nostre cos. Observar
la nostra respiració, experimentar com podem respirar des

Educació i conﬁança

Román Castro fa una reﬂexió sobre la xerrada que va pronunciar el passat mes d’abril organitzada per l’Ajuntament, Ftulada “Quin futur espera als nostres ﬁlls?”

Román Castro, Sociòleg, politòleg
i professor de la Universidad
Internacional de La Rioja

Fa escasses setmanes vaig tenir la
saFsfacció de fer una xerrada a
pares i pares de l’Ametlla del Vallès
sobre un tema tant atracFu i incert
com és el futur. La xerrada es Ftulava "Quin futur espera als nostres
ﬁlls i ﬁlles, als joves i adolescents?",
i el tema s’emmarcava en prospecFves econòmiques i de mercats, és
a dir: educació, treball i mercats.
El punt de parFda va ser que l’educació a Catalunya, i a tot arreu, té un
valor social de gran rellevància: inverFr en educació genera efectes
posiFus en equitat social, en qualitat de vida i en progrés social i econòmic. La formació de la població
afavoreix l’equitat social, ofereix
oportunitats de mobilitat social, millora la qualitat de vida dels col·lecFus i el desenvolupament econòmic.
En deﬁniFva, aquestes relacions evidencien que, encara que no sigui
condició suﬁcient, la població que
decideix inverFr en formació té més
probabilitats d’assolir una millor posició social i de tenir millors condicions de vida, i aquest retorn afavoreix precisament que la població
inverteixi més a formar-se. InverFr
en educació sempre surt a compte.

* Román Castro, a la
Sala Polivalent de la
Biblioteca.

La conﬁança és un diamant que
costa molt de construir. És com la
clau de volta o els pilars que sostenen els ediﬁcis o les relacions humanes. Quan es perd, tot cau, tot es
desfà. En psicologia és clàssic l’anomenat efecte Pigmalió, que s’il·lustra
de la següent manera: uns psicòlegs
van falsiﬁcar els expedients d’uns
mals alumnes al passar d’un nivell a
un altre i van dir als nous professors
que el centre tenia moltes esperances dipositades en aquells nois. Al
ﬁnal del curs els maldestres alumnes
s’havien converFt en uns raonables
bons estudiants. La lliçó és que la
conﬁança ha d’estar al començament, no pas al ﬁnal. Al començament és quan hem de transmetre
conﬁança en les possibilitats.
Conﬁar en les possibilitats és sempre un millor punt de parFda que el
derroFsme. La incertesa no ens pot
anular. No sabem com els anirà la
vida als nostres ﬁlls i ﬁlles, però sí
que sabem que hi ha una relació directa entre educació i renda, i entre
renda i autonomia personal i vital.
Entre tots i totes, en la família i la
pròpia comunitat de referència,
hem de transmetre conﬁança en el
futur, en les nostres possibilitats.
Depèn de nosaltres, de ningú més.
InverFr en educació i en conﬁança
surt a compte.

de diferents parts del cos i aturar-nos per uns instants ens
obrirà les portes d'un espai interior on espera la nostra creaFvitat. El descobriment d'aquest espai prepara d'una manera ferma el camí dels futurs aprenentatges.
Creiem en la importància d'aquesta experiència des d'edats primerenques i, una vegada més, els infants ens han
sorprès amb aquesta capacitat d’aprendre i viure.

E.B.M. l’Ametller

La primavera a l’escola Els Cingles
Escola Els Cingles

Quan arriba la primavera, a l’Escola Els Cingles fem realitat
dos projectes: l’hort i la representació de la Llegenda de Sant
Jordi.
L’hort és un projecte dels alumnes de 2n i 5è de primària els
quals, conjuntament, realitzen totes les tasques pròpies d’un
hort: netejar la terra de males herbes, abonar-la, remoure-la,
preparar-ne el rec, plantar-hi hortalisses... i al ﬁnal del procés
recollir tot allò que hi ha crescut: carbassons, cebes, pastanagues, raves, enciams, escaroles i bledes.

*L’alumnat de 5è prepara el rec.

La llegenda de Sant Jordi la representen els alumnes de P5 i
en fan tres sessions: dues per als companys i una altra per a
les famílies. L’assagen des del gener i quan arriba l’abril tothom se sap el seu paper i el dels altres!

*Assaig de la Llegenda de Sant Jordi.

A la primavera també ens arriba una bona noGcia: saber quin
ha estat l’estalvi energè>c del centre durant l’any anterior.
Aquest estalvi forma part del compromís que comporta parFcipar en el projecte 50x50max que s’impulsa des de la Unió
Europea. L’any 2015 hem estalviat 7.336’80€ en les factures
de l’electricitat! N’estem molt i molt saFsfets!
Estalvi
energè>c

Any

Estalvi de fuel
per calefacció
Total

el/en kWh
el/en EUR
el/en %
el/en t CO2
el/en kWh
el/en EUR
el/en %
el/en t CO2
el/en kWh
el/en EUR
el/en %
el/en t CO2

2014
16 897
4 731.16
17.77
4.51
-7 666
-658.83
-4.90
-2.14
9 231
4 072.33
3.67
2.37

2015
24 456
7 336.80
25.72
6.53
-6 414
-421.57
-3.66
-1.79
18 042
6 915.23
6.67
4.74

*Estalvi energèFc dels anys 2014 i 2015.
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Districte ametllatà

Districte
ametllatà

Deixalleria de l’Ametlla del Vallès
(Camí de Can Draper s/n)
Dimarts: de 16 a 19h
De dimecres a divendres: de 9.30h a 13.30h i de 16h a 19h.
Dissabte: de 9h a 15h
Diumenge: de 9h a 14.30h

Quins són els hàbits de reciclatge
dels veïns de l’Ametlla del Vallès?

L’alt percentatge de no reciclatge fa que el nostre poble esFgui en una situació d’extrema fragilitat, ja que la gesFó d’aquestes deixalles augmentarà exponencialment.

Un nou bacteri amenaça
diversos fruiters i plantes
mediterrànies (Xylella fas0diosa)

Àrea de Medi Ambient

Àrea de Medi Ambient

Al llarg dels darrers anys, les
políFques europees i estatals
de residus han apostat per
penalitzar els municipis que
no reciclen. Existeixen diversos mecanismes per fer-ho,
però segurament el més potent és incrementar el preu
del tractament de la fracció
resta.
Una de les altres vies és incenFvar el reciclatge per
mitjà del cànon de retorn. És
a dir, cada any, els municipis
que reciclen reben un retorn
econòmic en funció de les

tones que reciclen.
Aquestes dues estratègies,
casFgar el rebuig i premiar el
reciclatge, provoquen que el
cost de la gesFó dels residus
als municipis que no reciclen
sigui cada any més i més car.
Segons un estudi de l’Agència de Residus de Catalunya,
l’any 2014, la composició mitjana de la bossa de residus
d’un ciutadà de Catalunya
només contenia un 16% de
residus no reciclables. Aquest
mateix any, els municipis del
Vallès Oriental generaven una
bossa de residus amb un 74%
de rebuig i els veïns de l’A-

metlla d’un 78%.
Aquest diferencial de 62
punts percentuals de no reciclatge fa que el nostre poble
esFgui en una situació d’extrema fragilitat, ja que els costos de la gesFó d’aquesta
composició de deixalles farà
pujar de manera exponencial
el cost de la seva gesFó.
Per tant, la solució més ràpida i fàcil és incrementar
d’una manera dràsFca les
taxes de reciclatge per assolir
una estabilització dels costos
que haurem d’anar pagant
entre tots al llarg dels propers
anys.

* Exemple d’oliveres afectades pel nou bacteri.

Al llarg dels darrers mesos, un bacteri que causa malalFa a
diverses plantes, moltes d’elles mediterrànies com ara l’olivera, vinya, l’ametller i el taronger, s’està aproximant a Catalunya procedent d’Itàlia i a través de França. La seva propagació
és a parFr d’insectes xucladors que transmeten la plaga de
planta en planta.
Inicialment va ser descrita, a mitjans del s. XIX, a Califòrnia,
en vinyes, però l’any 2013 es va detectar al sud d’Itàlia. Amb
molt poc temps ha afectat més de 230.000 ha. d’olivar i moltes varietat de vinya són especialment suscepFbles al seu atac.
En general, la seva propagació es produeix pel transport de
plantes infectades entre països, però si l’extensió és molt elevada la seva propagació també es produeix per vectors naturals com ara els insectes.
Actualment no hi ha un remei efecFu per a la malalFa i les
plantacions afectades són tallades i cremades i s’estan subsFtuïnt per d’altres varietats amb major resistència a la plaga.
L’atac d’aquest bacteri produeix: pansiment o decaïment generalitzat i, en casos més aguts, l’assecament de fulles i branques i, ﬁnalment, la mort de tota la planta. En altres casos els
símptomes es corresponen més als provocats per certes deﬁciències de minerals, com la clorosi o el clapejat de fulles.

Carrefour l’Ametlla canvia per millor

Carrefour l'Ametlla està canviant per millorar. Hem reformat tot
l'interior de la boFga i la façana i hem creat nous espais pels nostres
clients: nova carnisseria de venta tradicional, parada de sushi, plats
preparats, formatges internacionals, nova ﬂeca, etc. També hem ampliat els assorFts catalans i premiums de l'alimentació.
Hem fet tot allò necessari per converFr Carrefour l’Ametlla en la
millor boFga del Vallès, i ho volem comparFr amb vosaltres.
Us convidem a la inauguració el proper 27 de maig.
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Entrevista

Entrevista

En Jaume Roviralta i Miret té 53 anys, està casat, és pare de dos ﬁlls i viu a l'Ametlla del Vallès des de l'any 1989.
Ha cursat segon grau d'electrònica i un màster i direcció comercial, i regenta
un negoci de representacions de bany ubicat al centre del poble.
Regidor de CiU a l'Ajuntament de l'Ametlla del Vallès, actualment compagina
la seva acFvitat professional amb la de regidor de Seguretat Ciutadana.

“Volem consolidar deﬁni>vament
un cos de Policia Local de proximitat”

Joan Cucurella

Per què va formar part de la llista de CiU a les darreres eleccions municipals?
Els motius principals va ser, per un cantó, la confiança que l’alcalde Andreu González em va demostrar al proposar-me formar part de la seva llista, i
sobretot les ganes de fer alguna cosa pel meu poble,
entenent que jo no sóc polític professional.
Vostè no es dedica exclusivament a la política.
No. Jo tinc la meva feina.

Aquesta és la seva primera experiència com a polític local. Com valora aquest primer any?
La valoració és positiva. Si ho poso en una balança,
puc dir que és una experiència grata, i moltes vegades sorprenent en alguns aspectes. És una tasca delicada, cal prendre decisions buscant consens i amb
transparència.

seva tasca i els integrants del cos són professionals.
El que passa és que les policies locals són cossos sensibles i de vegades hi ha controvèrsia, amb diferents
opinions i punts de vista a nivell intern... Jo crec que
ara mateix no estem en el moment més òptim, però
la situació és prou calmada i anem pel bon camí. A
hores d’ara estem intentant posar uns bons fonaments, unes arrels sòlides al cos de la Policia Local.

Com concep aquesta policia de proximitat de què
parla?
El policia té la seva vessant sancionadora, és inevitable, però el que volem és que, abans d’arribar a la
sanció, es faci la màxima pedagogia possible. També

La col·laboració ciutadana també és important.
I tant! És vital aquesta col·laboració de la ciutadania amb la policia, com s’ha demostrat recentment
en un cas al barri de Can Camp, en què gràcies a l’alerta d’uns veïns es va sorprendre in fraganti els presumptes lladres.

Es veu diferent l’Ajuntament des dins que des de
fora, doncs?
Es veu una mica diferent. Quan prens consciència
de tots els entrellats de dins de l’Ajuntament veus,
per exemple, tota la feina que s’hi fa, que és molta, a
tots els nivells, des dels polítics fins a l’últim peó de la
brigada o tècnic. Es fa una gran tasca a nivell intern.

Vostè és regidor de Seguretat Ciutadana i Governació. Com s’estructura aquesta regidoria?
Governació i Seguretat ciutadana té una estructura
jeràrquica, que té com a principal eix la Policia Local.
Tenim per sota l’inspector de policia, dos sergents i
els dotze agents, que conformen el cos de la Policia
Local.
Aquest cos i Protecció Civil es reuneixen de forma
quinzenal sota la meva supervisió.

Quins són els principals objectius de l’àrea que
vostè encapçala.
Els objectius són poc i clars: aconseguir que la policia, a nivell intern, solucioni les seves tensions organitzatives, i acabar de consolidar de forma
definitiva una policia de proximitat.

Com és la situació actual de la Policia Local,
doncs?
De cara a la ciutadania aquestes tensions que esmentava no afecten, ja que tothom compleix amb la

Els ciutadans de l’Ametlla poden estar tranquils
pel que fa a la seguretat? En quin punt es troba la
problemàtica dels robatoris?
L’Ametlla del Vallès és un poble segur. Patim algun
robatori, majoritàriament sense violència física, però
percentualment, comparat amb altres pobles de
l’entorn amb característiques similars a les nostres,
hi ha pocs incidents.
Tenim una molt bona comunicació amb els Mossos d’Esquadra, amb els quals intercanviem informació, i això ens ajuda a prendre mesures
preventives.
Ara mateix estem amatents per controlar per on
es mouen els possibles infractors, i tenim patrulles
de paisà per sorprendre’ls in fraganti, cosa que ha
passat en alguna ocasió.

Els robatoris a domicilis, per bé que escassos, són
el principal problema pel que fa a seguretat?
Sí. Eradicar-los és l’objectiu principal. Altres tipus
de problemàtiques com vandalisme, etc., per sort no
són gens freqüents en el nostre poble.

* Jaume Roviralta i Miret

volem que la presència policial pel poble sigui vista
amb normalitat i que generi confiança entre la ciutadania i entre els comerços. Que es vegi que la Policia Local està al servei del poble.
Allò principal és treballar pel ciutadà i per la seva
seguretat.

Vostè també s’ha referit al cos de Protecció Civil.
Quina importància li dóna?
És un cos molt important per nosaltres, i més si
tenim en compte que es basa en el voluntariat, cosa
molt lloable. L’hem de cuidar dins les nostres possibilitats, ja que està integrat per gent molt vàlida i
compromesa.

Hi ha unes càmeres instal·lades a diferents indrets
de l’Ametlla. Què ens en pot dir?
A l’Ametlla disposem d’un tipus de càmera als semàfors destinada a controlar qui no respecta els semàfors. Encara no està en funcionament, però.
L’altre tipus que tenim són unes càmeres que llegeixen matrícules. Conjuntament amb els Mossos
d’Esquadra compartim una base de dades amb matrícules conflictives, com per exemple de lladres, i
un cop la càmera detecta la matrícula d’un cotxe
conflictiu avisa al cos pertinent per poder actuar.
També es disposa d’un radar mòbil.
Sí, és un radar que no és sancionador, sinó preventiu. Sempre està funcionant a un lloc o un altre
del nostre poble.
Com està el problema dels pinyataires?
Aquesta problemàtica està més controlada. Enguany no n’hi ha ni molt menys tants.
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Els partits
opinen...
Convergència
Democrà>ca de
Catalunya

- Andreu González i Gil
- Teresa Bada i Franquet
- Roser Ametller i Sánchez
- Carles Borràs i Vadillo
- Jaume Roviralta i Miret
- Dolors Ferrer i Orri

Ametlla’t
Esquerra Republicana
de Catalunya

- Pere Marieges i Castells
- Agnès MarGnez i Roncero
- Marçal Sala i Argemí
- Muntsa Marzábal i Estévez

Solidaritat Catalana
per la Independència
Blob Municipal

- Francesc Sulé i Carreras

L’Ametlla en Comú
Entesa

- Jaume Durall i Lobete

Par>t del Socialistes
de Catalunya

- Baldomero Reyes i Delgado

Els partits opinen

Convergència
Democrà>ca de Catalunya

Nosaltres busquem
solucions i ells les recorren

Aquestes úlFmes setmanes hi ha hagut per part
del Govern en funcions del Estat espanyol tres interposicions de recursos d’inconsFtucionalitat
contra les lleis:14/2015 que estableix l’impost als
habitatges buits, la 16/2015 de governs locals, i la
17/2015 d’igualtat efecFva entre homes i dones
aprovades pel Parlament Catalunya.
D’entre les tres lleis recorregudes “parlem d’un
impost sobre els pisos buits, per ajudar aquella
gent que no té habitatge que l’han desnonada i
que puguin aproﬁtar aquells pisos desocupats en
mans d’enFtats ﬁnanceres.”
En aquest senFt, també el TC va suspendre el decret 22/ 2010 que modiﬁcava el codi de consum
per garanFr el subministrament de gas i electricitat a les famílies vulnerables “Estem parlant de
gent que ho necessita, parlem de pobresa energèFca”.
Declarar inconsFtucional l’impost de l’energia
nuclear evidència que o tenim projecte propi com
a país o quedarem diluïts”, on els municipis propers a Ascó i Vandellós són receptors de la recaptació amb una previsió de 50 milions d’euros ﬁns
el 2027.
El Govern del Estat espanyol per tal d’anar en
contra dels catalans actua amb insensibilitat social suspenent lleis que la gent necessita.
Noves eleccions espanyoles.
Quant escrivim aquestes ratlles segurament que
hi hauran unes noves eleccions a Espanya. Els políFcs no han estat capaços d’arribar a un acord de
govern, no han estat capaços de traduir en pactes
allò que la gent va votar a les urnes, tot és càlcul
parFdista, no hi ha hagut generositat, ni cultura
de pacte, ni senFt d’ Estat.
Davant d’aquesta nova oportunitat ara més
que mai aquestes noves eleccions s’han d’aproﬁtar perquè ens permeten que el procés agaﬁ acceleració i empenta, no hem de driblar-nos, ni
marcar-nos gols entre nosaltres, sinó que hem de
sumar esforços i donar una imatge real d’unitat
perquè el sobiranisme pugui aparèixer com a
vencedor de les eleccions.

Ametlla’t amb Esquerra
Republicana de Catalunya

Què passa amb la Illa Ac>va?

Des que el passat gener se’ns va convocar a una
reunió d’urgència per dir-nos que Illa AcFva estava
en concurs de creditors vam decidir posar tota la
nostra atenció en solucionar el tema. Immediatament vam sol·licitar la documentació al respecte i,
des que va arribar (amb considerable retard), ens
l’hem mirat a fons.
Davant la gravetat de la situació, i acollint-nos al
dret que tenen els nostres 4 regidors de convocar
un Ple Extraordinari, dilluns dia 2 de maig hem entrat una sol·licitud de Ple pel dimecres 18 de maig a
les 20h. Aquest dia farem una exposició detallada
de totes les irregularitats que estan tenint lloc en la
gesFó del complex esporFu municipal de la Illa AcFva, i presentarem una proposta per resoldre el
conﬂicte.
La nostra proposta és la creació d’una comissió,
sense cap despesa per part de l’Ajuntament, amb
presència de tots els grups, a qui s’encarregui l’anàlisi de les possibles solucions, amb un vot obligatòriament jusFﬁcat i atenent-nos als informes dels
tècnics. També volem consultar al poble la decisió
ﬁnal sobre la decisió a prendre.
Ara per ara, ignorar els criteris dels tècnics podria
haver costat ja a l’Ajuntament un mínim de 500.000
€. Estem davant d’una empresa que, segons la seva
pròpia auditoria, no tenia una comptabilitat separada per gesFonar el complex esporFu del nostre
poble, i l’Ajuntament no li ha exigit, tal com esFpula
el contracte. L’Ametlla ha estat subvencionant les
seves pèrdues a altres pobles?
La deixadesa en el seguiment del contracte ja ha
costat massa diners als contribuents, en forma de
pagaments desFnats a amorFtzar una hipoteca que
no es paga des de fa 2 anys, i altres vies com el pagament d’un IVA de més de 30.000 € del qual no
s’ha exigit el retorn.
Per aquest moFu, dimecres 18 de maig a les 20h
explicarem al poble, de forma clara i extensa, la gravetat de la situació a l’Illa AcFva. Us hi esperem,
perquè una ciutadania parFcipaFva és la millor garanFa de democràcia i bon govern.
Ens podeu seguir a:
facebook.com/ametllat
twi>er.com/ametllat
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Els partits opinen

Solidaritat Catalana per la
Independència Bloc Municipal

El Ple no hauria de ser un mercat

Malauradament en el passat Ple del mes de març
es va fer palès una més que preocupant falta de capacitat de l’actual equip de govern. Vergonya aliena,
podem dir. Creiem que calen canvis profunds de
forma urgent.
Novament l’equip de govern va portar al Ple unes
factures que queden al calaix sense consignació pressupostària. Òbviament ells no ho farien, dur-les a Ple,
si no hi esFguessin obligats. Això no és nou, tenen la
pell gruixuda i fan oïdes sordes. El nostre regidor, en
aquesta qüesFó, ha argumentat sempre el mateix
(almenys en dues ocasions en plens anteriors) “cal
fer cas de l’informe d’intervenció i cal jus<ficar aquestes despeses de forma acurada”. Massa feina? No en
saben més? No ho sabem, però estem parlant de
quasi 500.000 euros. Tal com dèiem, això no és nou,
però aquest cop varen anar encara més enllà. De “ridícul” ho va Ftllar en el Ple en Francesc Sulé. La regidora d’Hisenda (a la qual posteriorment li vàrem demanar la dimissió pel despropòsit de tot plegat) en
aquell mateix moment va voler afegir al conjunt de
les factures presentades, unes altres les quals no se
n'havia informat prèviament. Imaginin l’escena, la regidora reparFnt les fotocòpies de les noves factures
als regidors presents, com qui reparteix fulls d’ofertes de productes, diguem-ne, com en un mercat. Situació ka1iana, molt lamentable. Al cap i a la ﬁ, un
greu menyspreu a l’òrgan més important del consistori, el Ple. Sortosament, i després de les explicacions
del nostre regidor, l’alcalde va decidir no incloure
aquell conjunt de factures, que val a dir-ho, alguna
només tenia una línia en el concepte i amb un preu
de més de 10.000 euros.
També considerem poc afortunat el to dels portaveus dels altres grups municipals (bé, menys el PSC,
que no diu mai res). Creiem que no és bo interpel·lar
de forma agressiva l’alcalde amb preguntes que no
aporten res al debat, ni és correcte interrompre el
Ple sense tenir l’ús de la paraula. No només és de
senFt comú i d’educació, òbviament, sinó que a més,
el Reglament Orgànic Municipal estableix de forma
clara el procediment de funcionament. Reglament
que s’incompleix massa sovint, tal i com es va poder
comprovar. Creiem que, en això, l’alcalde va perdre
l’oportunitat per alliçonar al respecte, potser perquè
probablement també desconeix el reglament.
Finalment, ens felicitem per l’aprovació de la moció
en suport a la declaració del 9N del Parlament de Catalunya. Moció que malgrat ser prohibida pel Tribunal ConsFtucional, té el suport de l’Ametlla del Vallès. Lamentem el vot en contra del representant de
l’Ametlla en Comú amb el poc respecte cap aquells
que creiem en la independència, tergiversant la iniciaFva políFca de la moció i posant-nos en el sac d’alguns, diu, que cerquen interessos electorals.
Amb aquestes iniciaFves ho aconseguirem, cal ser
valent i conFnuar cercant la llibertat. Ja ho vàrem dir
en l’escrit del gener, els càrrecs electes estem per ser
inhabilitats pel Tribunal ConsFtucional espanyol, si
cal, i quan ho siguem tots, els actuals i els subsFtuts,
haurem guanyat.
Visca Catalunya!

SI-BLOC MUNICIPAL
blogscat.com/siametlla
ametlla-valles@solidaritat.cat

L’Ametlla en Comú
Factures, men>des i vídeos

L'actual equip de govern de l'Ajuntament de l'Ametlla del Vallès fruit del pacte CIU-PSC està arribant a uns
límits del tot insuportables en la gesFó i qualitat democràFca del nostre municipi.
El 30 de març vam tenir un dels plens més vergonyants des del punt de vista de la qualitat democràFca,
del respecte a la insFtució i al conjunt de la ciutadania, un Ple en què quatre punts de l'ordre del dia posaven de manifest la forma de governar d'aquest
equip, encapçalat per Andreu González Gil.
El Ple portava dintre de l'ordre del dia l'aprovació de
factures sense consignació pressupostària per valor
de més de 500.000 € corresponents a l'exercici 2015, i
que hauran de ser pagades amb càrrec al pressupost
de l'any 2016. Factures que no han anat jusFﬁcades,
ni acreditades en temps i forma com correspondria,
no només per un mínim de respecte a l'oposició, que
també, sinó al conjunt de la ciutadania, ja que estem
parlant de diners públics, de totes i tots.
El més escandalós va ser quan la regidora d'Hisenda
ens va afegir, sense previ avís, més factures per valor
de 42.837 € (min 21), aquestes sense els informes corresponents d'intervenció. Quan vam posar al crit al
cel, l'alcalde va fer un pas enrere i reFrà l'afegit de factures de 42.837€. Les conseqüències que se'n deriven
d'aquesta forma de gesFonar poden ser especialment
greus i comportar problemes al municipi a curt, mig i
llarg termini. Ara per ara, haurem de fer un pla econòmic ﬁnancer per dos anys per tal d'encabir aquests i
altres despropòsits.
Un altre dels punts de l'ordre del dia especialment
rellevants per poder evaluar la gesFó d'aquest equip
de govern va ser la noFﬁcació al Ple dels més de 140
aixecaments de reparament duts a terme mitjançant
decret d'alcaldia (la majoria) o junta de govern durant
l'any 2015.
A la majoria d'ajuntaments això no acostuma a passar més de 10 vegades l'any (ajuntaments amb molta
més població), els ajuntaments amb problemes de tresoreria i alt nivell d'endeutament no passen dels 20 o
30 aixecaments de reparaments, que són molGssims.
Doncs bé, l'alcalde de l'Ametlla del Vallès a marcat el
rècord amb més 140 aixecaments de reparaments,
discrepàncies amb intervenció.
La cosa és més greu, alguns d'aquests aixecaments
de reparament poden ser consFtuFus de delictes, és
per això que el G.P.M. de l'Ametlla en Comú ha posat
en mans de ﬁscalia an>corrupció alguns casos, que
primer se'ns van negar, després ens van enganyar i per
úlFm admeten irregularitats en les contractacions. Per
sort existeixen els vídeos dels plens que quedaran per
sempre.
La gravetat de tot això és la nul·la voluntat políFca
de redreçar i canviar una manera de fer, la frase de
"sempre s'ha fet així" avui és del tot inadmissible. L'Ametlla del Vallès necessita fer un pas endavant en la
manera de fer políFca, ens mereixem quelcom millor,
ens hem quedat en pràcFques políFques que ningú
avui en dia pot assumir ni normalitzar, i és feina de
totes i tots canviar-ho.

Jaume Durall
Portaveu del GPM de l'Ametlla en Comú
jaumedurall@lametllaencomu.cat
QR Ple 30 de març:
@lametllaencomu
www.lametllaencomu.cat

Par>t del Socialistes
de Catalunya

El PSC demana la re>rada de l’ordre
de copagament conﬁscatori per
a les persones amb discapacitat
La Llei 39/2006, de 14 de desembre, de Promoció de
l’Autonomia Personal i Atenció a les Persones en Situació de Dependència (LAPAD), va ﬁxar les bases per al
desenvolupament a tot el territori espanyol de l’atenció a les persones en situació de dependència i va establir un dret subjecFu en l’àmbit de l’atenció social.
Aquesta llei va signiﬁcar un abans i un després en relació a les persones amb manca d’autonomia o dependència, ja que garanteix el dret a rebre unes prestacions
adequades a les seves necessitats.
Donada la complicada situació per la que estan passant actualment les persones que depenen d’aquests
serveis, es considera que ha estat un desencert aquest
nou sistema de copagament, i que no ha estat més que
una nova retallada encoberta portada a terme pel Departament de Benestar Social i Família. El nou càlcul de
copagament establert per l’Ordre BSF/130/2014 ha
provocat als usuaris d’aquests serveis una baixada dràsFca dels recursos econòmics per poder fer front a les
despeses del dia a dia, ha suposat una pressió econòmica per a les rendes mitjanes-baixes i ha fet que els diners de butxaca garanFts siguin insuﬁcients per poder
saFsfer un conjunt de despeses personals necessàries i
no cobertes per cap altre sistema de protecció social.
Resulta especialment discriminatori en el cas de persones amb discapacitat que no es Fnguin en compte el
greuge econòmic que suporten en relació a la resta de
la ciutadania. En deﬁniFva, no té senFt que les persones usuàries d’aquests serveis es vegin desproveïdes de
la major part dels seus ingressos pel fet de poder rebre
un servei que li facilitarà l’autonomia si després no podran comptar amb els recursos suﬁcients per gaudir
d’aquesta autonomia.
El passat 30 de març de 2016, el Parlament de Catalunya va aprovar una Proposta de Resolució a la Comissió
d’Afers Socials i Famílies, on s’insta al govern de la Generalitat a derogar l’ordre de copagament
BSF/130/2014. Una derogació que no ha executat el
Govern de la Generalitat tot i tenir el mandat parlamentari.

Per aquest moFu, el PSC proposa:
1. Instar al Govern de la Generalitat a complir amb el
mandat del Parlament i derogar amb caràcter d’urgència l’actual ordre BSF/130/2014 per aprovar una nova
que estableixi criteris més justos, en base a les ordres
anteriors, mitjançant la parFcipació en la seva elaboració de les enFtats representants dels col·lecFus afectats, que determinin la capacitat econòmica de les persones beneﬁciàries de les prestacions de servei no
gratuïtes i de prestacions econòmiques desFnades a l’atenció a la situació de dependència que estableix la cartera de Serveis Social.
2. Demanar al Govern de l’Estat que acompleixi amb
el ﬁnançament que la Llei 39/2006, de 14 de desembre,
de Promoció de l’Autonomia Personal i Atenció a les
Persones en Situació de Dependència (LAPAD), estableix per al seu correcte desenvolupament.
3.Donar trasllat d’aquest acord a la Conselleria d’Afers Socials, Treball i Família de la Generalitat de Catalunya, a DINCAT (Discapacitat Intel·lectual a Catalunya),
i al COCARMI (Comitè Català de Representants de Persones amb Discapacitat).
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Societat

Els barris opinen...

Can Camp

Per ﬁ podem estrenar el nou local social a l'ediﬁci de la Masia de la Baronesa,
al costat del CITA. És aquí on neix la urbanització de Can Camp (ara Barri Can
Camp) als anys 60. L'associació disposava d'un local a la caseta de venda de
parcel·les d’Urbacamp, al costat del Club de Can Camp, i que es va desmantellar un cop l'Ajuntament va ser el propietari del club. Ara, després de més de 10
anys sense espai i uFlitzant locals privats, podem gaudir del nostre local social
per a ús dels socis i veïns.
Agraïm a aquest Ajuntament i a l'anterior haver Frat endavant aquesta iniciaFva que ajuda a desenvolupar la vida de barri i la relació entre veïns i Ajuntament.
Vam tenir ja el diumenge 3 d'abril la primera reunió de Junta. Informem dels
punts que són públics:
1.- La inauguració oﬁcial del local serà el diumenge 22 de maig amb la celebració de l'assemblea i el dinar i festa veïnal. També volem celebrar una exposició de fotos i documents de la història de l'Associació i de Can Camp, des dels
anys 60 ﬁns a l'actualitat. Esteu convidats a unir-vos a aquest dia amb els veïns
de Can Camp. Us hi esperem! Si us apunteu al dinar i begudes (Fquets 5 €), cal
trucar al tel. 630.907.749.
2.- Anunciem als socis que passarem el cobrament de la quota anual aquest
mes de maig.
3.- Estem preparant un web de l'associació que serveixi de plataforma i vehicle de comunicació entre els veïns i on bolcarem noGcies, gesFons amb l’Ajuntament, reclamacions i reparacions del barri i la història de Can Camp (associació i club). Ens caldrà ajuda i suport de l'Ajuntament i de la regidoria de Cultura
per recuperar aquesta part de la història, de la qual tenim molta documentació.
4. Hem repassat temes pendents amb Territori: reparacions, neteja d’escocells, neteja de parcel·les, campanya del mosquit Fgre a la zona, etc. i també la
pintura dels bancs. El compromís del regidor de Territori (Sr. Carles Borràs) és
netejar i arreglar els temes revisats i pintar els bancs abans de l'esFu.
Per tant, recordeu que el dia 22 de maig celebrarem la Festa dels Veïns del
barri de Can Camp Us hi esperem!

El Serrat

El martes 12 de abril, l’asociación Veïns del Serrat se reunió con Andreu González (alcalde) y con Carles Borràs (regidor de urbanismo).
Hablamos de los temas ya anunciados:

Seguridad en el barrio.
Nunca podremos estar tranquilos con este tema, ya que la seguridad nos preocupa desde que la asociación existe. Hemos hablado largamente y se nos ha
explicado de que forma trabajan. La asociación quiere que se empiecen a colocar las cámaras previstas y se establezca un plan de seguridad con el que poder
trabajar en el futuro.

Barredora.
No es ningún secreto que el pasar a limpiar los sábados sobre las ocho de la
mañana es inefec<vo y un desperdicio de <empo y dinero. La máquina pasará
en un día laborable y a dis<nta hora.

Sacas.
En el horizonte no se ve que este servicio deje de funcionar, como a nosotros y
a muchos vecinos les gustaría. De momento otro método lo ven costoso y di'cil
por el incivismo de algunos vecinos, que echaban al contenedor de las hierbas
cualquier cosa, repercu<endo penalizaciones sobre el Ayuntamiento. Seguire-

mos trabajando para poder llegar a una solución aceptable.

Cambio de dirección de algunas calles.
En este caso las calles afectadas serán: Pit Roig, Perdiu y Oreneta (ver planning conectados).
La peligrosidad de esta manzana es cada día mayor por el creciente número
de vehículos que la transitan en doble sen<do. Se harán de un solo sen<do respetando los vecinos el aparcamiento de los coches en el mismo lado de las calles. Circular en una sola dirección hará más fácil y segura la circulación.

Mantenimiento en general del Serrat
Este tema agrupa cualquier trabajo que se tenga que hacer en el barrio: basuras, arreglos de calles, campaña contra-incendios, mosquitos y mejoras.
A todos nuestros asociados les pasaremos un documento donde se especifican las calles que serán arregladas y su coste. En el documento faltan algunas
zonas de la calle Estornell, que también se arreglarán. En un principio se nos
dijo que habían 70.000 euros para arreglos de las calles. En el documento aparece un gasto de 41.000. Suponemos que faltan cosas.
Ante la preocupación de la proliferación del mosquito <gre hemos hablado y
se nos ha dicho que la campaña este año se adelanta un poco. Empezarán a
trabajar del 25 al 30 de abril.
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Societat

Afectats per la hipoteca

Societat
Envelliment i salut

La Plataforma d’Afectats per la Hipoteca de la Vall del Tenes i l’Ametlla del Vallès es reuneix cada dimecres, a les 19h, al local situat
al carrer Montparadís número 3 de Bigues i Riells, per tal de tractar la problemàFca actual de l’habitatge i assessorar a tothom que
Fngui diﬁcultats relacionades amb les hipoteques o els lloguers.
Podeu contactar amb ells a l’adreça de correu electrònic:
pahvalldeltenes@gmail.com.

Al setembre de 2015 va veure la llum un informe de l’OMS amb aquest Gtol. L’informe té 265 pàgines i demostra la preocupació dels organismes internacionals per
donar resposta a l’envelliment general de la població. S'ha fet un resum de 32 pàgines del que hem tret alguns conceptes fonamentals que reproduïm a conFnuació.
Agrupació de la Gent Gran

En temps de reptes impredicFbles per a la salut,
una tendència és segura: l'envelliment de la població s'està accelerant a tot el món. Per primera vegada a la història, la majoria de les persones poden
aspirar a viure amb plenitud ﬁns ben entrats els 60
anys i molt més. Això té profundes conseqüències
per a la salut i per als sistemes de salut.
L'informe mundial de la OMS sobre l'envelliment
i la salut respon a aquests desaﬁaments recomanant canvis profunds en la manera de formular les
políFques per a les poblacions que envelleixen i en
la manera de prestar uns serveis adequats a la gent
gran.
Dades empíriques demostren que la pèrdua de
capacitat, generalment associada amb l'envelliment, només es relaciona vagament amb l'edat cronològica d'una persona. No hi ha una persona gran
"Gpica". Hi ha una gran diversitat en les capacitats i
en les necessitats d’atenció a la salut de les persones grans, diversitat que es basa en fets ocorreguts
al llarg de la vida.
Però és important assenyalar que, encara que a
la llarga la majoria de la gent gran experimentarà
múlFples problemes de salut, l'edat avançada no
ha d’implicar dependència si es prenen mesures.
A més, contràriament al que se sol suposar,
l’OMS declara que en les despeses creixents dels
Sistemes de Salut, l'envelliment té molta menys inﬂuència que altres factors, com és l’alt cost de les
noves tecnologies.
L'informe treu conclusions i planteja recomanacions sobre quina és la resposta més apropiada de
Salut Pública a l'envelliment de la població, amb les
políFques i els serveis adequats.
L’Envelliment Saludable és el centre d’atenció de
l’informe.
Es remarca que l'envelliment saludable és quelcom més que l'absència de malalFa. Per a la majoria de les persones grans, el més important és mantenir la seva capacitat funcional.
L'enfocament recomanat davant de l'envelliment
de la població, inclou l'objecFu de construir
un món favorable a la gent gran i requereix transformar els sistemes de salut cap a la prestació de
serveis i cures integrals, centrades en les necessitats de les persones grans.
Les recomanacions de l'informe es basen en proves completes i prospecFves, però eminentment
pràcFques. Al llarg de l'informe s'uFlitzen exemples
d’experiències de diferents països per exempliﬁcar
com es pot donar resposta a problemes especíﬁcs

per mitjà de solucions innovadores.
La relació entre l'individu i l'entorn en què viu, i
com interactuen, és el que es coneix com a capacitat funcional, deﬁnida en l'informe com els atributs
relacionats amb la salut que permeten a les persones ser i fer tot allò a que li donen valor.
A parFr d'aquests conceptes, es deﬁneix l'Envelliment Saludable com el procés de desenvolupar i
mantenir la capacitat funcional que permet el benestar en la vellesa.
Hi ha diferents maneres possibles d'iniciar les intervencions per fomentar l'Envelliment Saludable,
però totes Fndran un objecFu primordial: aconseguir la màxima capacitat funcional.
El marc de Salut Pública per a l'Envelliment Saludable ha d’idenFﬁcar un objecFu comú per a tots
els interessats, que és opFmitzar la capacitat funcional.
En l'informe s'estudia la forma d'aconseguir això
en cinc dominis de la capacitat funcional que estan
estretament interconnectats. Es tracta de les següents capacitats:
- SaFsfer les necessitats bàsiques pròpies.
- Aprendre, créixer i prendre decisions.
- Tenir mobilitat.
- Crear i mantenir relacions.
Però la “capacitat intrínseca” és només un dels
factors que determinaran el que una persona gran
pot fer. L'altre és l'entorn en el qual habita, un entorn que pot oferir en posiFu una sèrie de recursos
o al revés plantejar una sèrie d'obstacles que, en
úlFma instància, determinaran si una persona, amb
un determinat nivell de capacitat intrínseca, pot fer
les coses que sent que són importants per a ella.
Les mesures necessàries per a fomentar aquestes
capacitats poden ser molt diferents, però operen
de dues maneres fonamentals.
- La primera és fomentar i mantenir la capacitat
intrínseca, ja sigui mitjançant la reducció dels riscos
(com els alts nivells de contaminació de l'aire), el
foment de les conductes saludables (com l'acFvitat
0sica) o l'eliminació d'obstacles (per exemple, el
trànsit perillós), o mitjançant la prestació de serveis
que fomenten la capacitat (com l'atenció sanitària).
- La segona és aconseguir una major capacitat
funcional en una persona per sobre d’un determinat nivell de capacitat intrínseca.
En altres paraules, tot això signiﬁca que l’objecFu
dels Sistemes de Salut ha de ser el de salvar la
bretxa entre el que les persones poden fer tenint
en compte el seu nivell de capacitat i el que podrien
fer si visquessin en un entorn propici (per exemple,
amb tecnologies de suport adequades).

Càritas informa...
I seguim endavant

“Operació Kilo”, un èxit!
Càritas ha parFcipat a “l’Operació kilo”. Hem recollit 5.150
kg. de menjar per a omplir el rebost de cara a les properes
setmanes. S’ha dut a terme durant el present mes d’abril als
centres comercials CARREFOUR, que ha donat un quilo per
cada quilo recollit, donaFu que va a parar al Banc dels Aliments. Aquest èxit es deu a l’ajut de molt voluntaris i voluntàries que ens han col·laborat desinteressadament, i a la genFlesa del centre comercial, que ha donat 5 tones de menjar
per a conFnuar aquesta tasca d’ajut a les persones necessitades! Gràcies a tots per la vostra parFcipació!
Necessitem peix!
El peix és un aliment bàsic en la dieta de totes les persones. Els que vulgueu podeu fer la vostra compra de peix a
Peixateria Pilar (C/ Pompeu Fabra) i deixar-lo allà mateix a
nom de Càritas. Ens trucaran per anar a recollir-lo i l’entregarem a les persones que més ho necessiten. També el
podeu portar directament els dijous a les tardes a la Parròquia, entre 17 i 18h!

Seguim fent falta tots!
Diuen que la crisi va baixant, però nosaltres conFnuem atenent a 35 famílies que no poden subsisFr d’una manera
digne i adequada. Si algú necessita persones per a treballar a
les seves empreses, ajudar a la llar, al jardí, etc. per favor,
feu-nos el requeriment. A Càritas atenem a persones que necessiten treballar i no hi ha millor remei contra les necessitats que disposar de feina per arribar, un altre cop, a l’autonomia personal per a recuperar un estatus de vida digne.
Demaneu-nos el perﬁl professional que necessiteu i us informarem disposadament!
CONTACTE:
Correu-e: parroquiasantgenis@santgenis.org
Tel. 663 010 467
Números de compte:
2100 1025 50 0200140356 (Caixa Bank)
2013 0070 24 0200569705 (Catalunya Caixa)
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Ens costa d’entendre

Ens explicava l’altre dia un company associat, que els anys 50 del segle passat, el seu pare
tenia un client a Barcelona que era de nacionalitat belga i que sempre li deia que li costava
d’entendre com podia ser que a Espanya el govern actués contra els interessos de la regió
més rica i producFva, quan a tot el món els governs el que feien, pel seu propi interès, era
protegir i mimar a aquest Fpus de regions.
Actualment això conFnua sent així, amb una diferència substancial. Ara no ho fa contra el
seu propi interès, ara ho fa per afavorir la seva capital i les seves classes diem-ne empresarials, si bé d’empresarials no en tenen gaire, més aviat són monopolistes que han aproﬁtat
les privaFtzacions, a preu de saldo, de les empreses públiques fetes pels diferents governs
espanyols.
Malgrat el temps passat el que el govern espanyol conFnua fent són políFques acFves
contra totes les persones que vivim a Catalunya, el que nosaltres en diem catalans. Donem
un cop d’ull als diaris d’aquest darrer mes:
Ens costa d’entendre que el govern espanyol, per protegir els interessos d’aquests monopolis, presentés recurs al Tribunal ConsFtucional contra el decret de Pobresa energèFca
i que el Tribunal els acabi de donar la raó aﬁrmant que el Govern català no té competències
en aquesta matèria. Fins el Parlament europeu ha votat en contra de la sentència, però el
govern espanyol i el TC conFnuen tan amples.
Ens costa d’entendre que durant tota la llarga crisi que ens ha tocat viure, el Govern espanyol que s’ha vist obligat per la Unió Europea a fer retallades pressupostàries, (perquè
durant molts anys ha malgastat les ajudes comunitàries fent trens que van buits, “pero que
los tenemos”, en lloc de potenciar la creació d’infraestructures de base industrial o agrícola
per fer prosperar el país), ara hagi carregat la major part d’aquestes retallades sobre les comunitats Autònomes que han d’atendre majoritàriament la sanitat, l’educació i els afers
socials i que a sobre resulF que aquestes són les culpables de les retallades fetes i, les esbronqui perquè no ho han retallat prou. En volien més!!!
Ens costà d’entendre com el Consell General del Poder Judicial va poder escollir per presidir el Tribunal Superior de JusGcia de Catalunya, a un candidat situat al lloc 1359 de l’escalafó i amb 25 anys d’experiència, menystenint la també candidata Àngels Vivas, número
159 de l’escalafó i amb 33 anys d’experiència. Quan vam saber que la senyora Vivas era una
de les signants del Manifest dels 33 a favor del dret a decidir, ho vam començar a entendre.
Masclisme? Venjança?
Ens costa d’entendre com un diputat, que en diferents ocasions ha deixat molt clar al
Parlament que el seu grup no por ser comptat com a membre de la facció contra la independència, deﬁnís la posició del grup Koiné respecte de la supervivència del català, com

ANC

Societat

“una posició racista dins el sobiranisme, fonamentalisme cultural, que és un reflex inver<t
de la pressió a la llengua catalana”. I ens costa d’entendre perquè en primer lloc la postura
que defensem els sobiranistes no és la de Koiné (es pot veure al programa electoral de
Junts x Sí). En segon lloc perquè entenem que la pressió al català, de la qual parla, és la que
va exercir la dictadura franquista, que era la de la prohibició de parlar català i en cap cas
Koiné ha parlat de prohibir el castellà. En tercer lloc, perquè com hem demostrat a bastament els catalans, els idiomes depenen del que vol parlar la gent. Les lleis en aquest cas
serveixen de ben poc. Finalment, perquè els catalans seríem molt burros si renunciéssim al
castellà, una llengua que parlem 600 milions de persones.
Ens costa d’entendre com en aquesta comèdia, també dita postureig, per escollir govern
a Espanya, hi ha qui promet fer reformes consFtucionals, quan la composició actual del
Parlament espanyol, no permet fer-les sense el visFplau del ParFt Popular.
Ens costa d’entendre, la promesa de fer un referèndum pel dret a decidir dels catalans,
malgrat que nosaltres com a independenFstes l’agraïm (ens estalviaria molts passos), si no
hi ha en el Parlament espanyol una majoria de diputats favorables, o més ben dit, haventhi una majoria de diputats contraris a fer-ho. Tampoc entenem massa que en cas de fer determinada coalició, el compliment d’aquesta promesa quedés en mans dels senyors Iceta i
Domènech. Tenen aquests senyors algun poder màgic per aconseguir-ho?
Ens costa d’entendre a aquells que “volen fer” políFques a favor de la gent “si els donen
permís” o “si els volen retornar des del govern central una part suficient de diners dels impostos que ja hem pagat”. Només “pots voler” si depèn de tu. Si depèn d’altres se’n diu
desitjar, demanar, pregar, implorar... Els resultats ja els coneixem.
Per no cansar-los més, ﬁnalment ens costa d’entendre que en la situació actual de pobresa i d’extrema necessitat que es va posar de relleu en una sessió especial sobre aquest
tema al Parlament de Catalunya, els representants del 52% dels nostres conciutadans encara no Fnguin clar que l'eliminació del dèﬁcit ﬁscal (34 milions d’euros diaris) així com
poder prendre decisions políFques pròpies que comportaria la Independència, són el remei
que ens ha de permetre voler en lloc de desitjar. Amb l’actual composició del Parlament
espanyol, que ningú creu que variï gaire en cas de fer noves eleccions, en els propers quatre anys no podrem avançar ni un pas, o en recularem dos. Ho podrà resis>r el país? Ho
podran resis>r les persones més necessitades de la nostra societat? On són molts dels
que diuen defensar-les?
Si voleu col·laborar amb nosaltres ens podeu contactar a:
lametllav.independencia@gmail.com
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Biblioteca

Biblioteca
Un curs ple de contes

Segueix la pàgina
Facebook de la
Biblioteca Municipal
Josep Badia i Moret!
Manualitats en família

Un curs més, setmana a setmana, els infants del poble han pogut gaudir d’històries de princeses, de monstres, de pirates, de bèsFes, de llops, de gegants, de bruixes... contes en català, en
anglès, musicals, amb Ftelles... per nens grans i per nadons i per les seves famílies... en ﬁ, contes de tot Fpus i formats.
D’octubre a abril hem realitzat 30 sessions de l’Hora del conte amb gairebé 1.200 assistents
entre infants i adults.
I per acabar la temporada com es mereix hem programat una sèrie de contes que segur que
ens fan volar la imaginació a peFts i grans i ens acosten encara més al món dels llibres i la literatura:
Divendres a les 17.30h
6 de maig
Al cabàs hi fico el nas, a càrrec de Núria
Alonso.

27 de maig
Contes dibuixats, a càrrec de Subi i Anna.
Amb sorteig de dibuixos d’en Subi.

13 de maig
Kamishiquè? Kamishibai!, a càrrec de Sara
Sareta.
20 de maig
Nens i nenes, nenes i nens, a càrrec de
Rondallaire.

I pels nadons:
14 de maig a les 11h
Història d’un jardí, a càrrec d’Eva González

Us hi esperem!!!

Aquest mes ﬁnalitzen les manualitats en família. Enguany la
Bet, la Flora i la Montse ens han ofert la possibilitat de passar
una estona amb els infants creant, manipulant i imaginant. El
proper taller serà el 28 de maig a les 11h del maG.
Només hi ha 12 places, cal apuntar-se abans a la biblioteca, i
és requisit indispensable que l’infant esFgui acompanyat d’un
adult.
Aproﬁtem aquestes línies per donar les gràcies a aquestes
noies per l’esforç i el temps dedicat a la realització de l’acFvitat.

NOVETATS

Soles negros
Valle,Ignacio del.

Tot això ho faig perquè 0nc molta por
Moliner, Empar.

La mujer del reloj
Arbina, Álvaro.

Anna y el hombre golondrina
Savit, Gavriel.

La remor del cargol de mar
Lark, Sarah.

Pel·lícula:
Anacleto: agente secreto

Pel·lícula:
Relatos salvajes

Pel·lícula:
Dos días, una noche

Música: Perpetual mo0on people
Furman, Ezra.

Música: Ruralisme il·lustrat
New Cat.

Tot a punt per la
Jornada Modernista
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Jornada Modernista

El 21 de maig se celebrarà una nova edició de la Jornada Modernista de l’Ametlla del Vallès que, com en
anteriors edicions, incorpora la BoFga al Carrer, una inciaFva per promoure el comerç de proximitat

Organitzada per les àrees de Comerç, Consum i Turisme, el proper
dissabte 21 de maig Fndrà lloc una
nova edició de la Jornada Modernista de l'Ametlla del Vallès, una jornada que pretén contribuir i impulsar el comerç de proximitat a parFr
de "La BoFga al Carrer" i promocionar l'artesania pròpia del nostre
poble, per tal de dotar de caliu comercial del municipi i donar a conèixer el nostre valuós patrimoni modernista, que té com a referent la
ﬁgura de l'arquitecte Joaquim Manuel Raspall.

Bo>ga al Carrer
La BoFga al Carrer s'organitza des de l'any 2012
a iniciaFva de l'àrea de
Comerç de l'Ajuntament,
amb la voluntat de dinamitzar el comerç local i fomentar la cohesió social
entre els veïns del poble.
Al llarg de tota la jornada, diverses boFgues i
negocis del municipi presentaran els seus productes o iniciaFves als carrers més cèntrics (Torregassa, Pompeu Fabra i
jardins de Can Muntanyola), que
seran peatonals, i tothom que ho
desitgi podrà comprar o tafanejar.
Els comerços parFcipants, al
marge de mostrar els seus productes, també oferiran tastets i d'altres
sorpreses!
Jornada Modernista
La Jornada Modernista consta de
tot un conglomerat d'acFvitats dinamitzadores que s'ubicaran als Jar-

dins de Can Muntanyola i als carrers
Torregassa i Pompeu Fabra, i que
tenen com a eix principal el modernisme en totes les seves vessants.

* Ambient de la BoFga al Carrer de l’any passat.

- "Vine a fer esport amb nosaltres", a càrrec del Club Voleibol l'Ametlla.
- Taller de caricatures, a càrrec de
Foto 10.
Ac>vitats infan>ls:
- Trobada de puntaires i patch- Dinamització infanFl a càrrec de work, a càrrec de l'Agrupació de
Salta.cat.
Puntaires de l'Ametlla.
- Passejada amb poni cortesia d'I- Desﬁlada dels parFcipants al talla AcFva Centre EsporFu Municipal. ller de costura modernista.
- Cursa d'orientació modernista, a
- Recorregut teatralitzat tot passecàrrec Illa AcFva Centre EsporFu jant pel recinte ﬁral. Un expert en
Municipal.
l'art d'enamorar de principis del
- Cantada de Caramelles a càrrec segle XX ens explicarà com es seduïa
dels alumnes de l'IES Eugeni Xam- en aquella època i quines eren les
mar.
normes i conseqüències, a càrrec de
Frec a Frec.
- Hora del vermut al
Cafè Bassa.
- Arrossada popular cortesia de RosFsseria Ca La
Consol, Bar Sant Jordi,
PasFsseria Can Moncau,
Naps i Cols, Caves i Vins
Rosa de Barcelona i de
Carrefour.
- Vine a prendre el te
amb AIT Language School.
* Pianola actuant la Joranda Modernista de l’any passat.
- Pianola modernista.
- Classe teatralitzada d'anglès a
- Concurs de tapes modernistes
càrrec d'AIT Language Schoool.
adults
- Aprèn a fer un trencadís, a càrrec
de la Biblioteca Municipal.
A la cerca de la portada del calen- Gimcana Illa AcFva.
dari 2017
- Concurs de tapes modernistes inAl llarg de la Jornada Modernista
fanFl.
els pintors i fotògrafs de l'Ametlla
cercaran les imatges que han
Ac>vitats per a tothom
d'il·lustrar el calendari oﬁcial de l'A- Vine vesFt amb estèFca moder- metlla del Vallès 2017.
nista i et regalem una fotograﬁa,
Totes les fotograﬁes d'exposaran
cortesia de l'AFA.
del 26 d'agost a l'11 de setembre
- Exhibició de motos clàssiques, a ﬁns que el jurat esculli les 13 millors.
càrrec de Viu la moto.

Patrimoni m

El patrimoni modernista de l'Ametlla del Vallès es
Raspall, el qual va ser arquitecte municipal del nost
dernistes de què disposem:

- Cal Barber (1904).
- Reformes a Can Bachs (1905).
- Cafè del Dr. Bassa (1906).
- Reforma de Can Moncau (1907).
- Reforma de Can Xammar de Dalt (1908).
- Escoles i Ajuntament (1910).
- Tanca de la Casa Ignasi Solà (1910).
- Escalinata d'accés a la l'església de Sant Genís (1
- Font pública (1932).
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Jornada Modernista

Arrossada Popular

El 21 de maig, en el marc de la Jornada Modernista, us convidem a parFcipar a l’Arrossada Popular gratuïta que Fndrà lloc a les 14.30h als Jardins de Can Muntanyola. Per a parFcipar-hi només hi ha dos requisits: inscriure’s prèviament trucant a l’Ajuntament i anar guarnit amb un element modernista.

Aquesta arrossada és cortesia de:

Bar Sant Jordi

Troba les 7 diferències

modernista

stà estretament lligat a la ﬁgura de Joaquim Manuel
tre poble i va projectar els principals tesFmonis mo-

911-1912).
* Manuel Joaquim Raspall.

Retalla els dibuixos, troba les 7 diferències, entrega-ho a la parada
de GOLOSSUS de La Bo<ga al Carrer i et donaran un regal!
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Cultura

3 cançons de la cantata “Viatge a la música”, premiades

Cultura

* MarG Carreras.

Carles Benavent Trio, tret de sor>da
del 5è Cicle de Jazz de l’Ametlla

Tres cançons de la cantata “Viatge a la música”, composada pel
compositor ametllatà MarG Carreras amb moFu de la celebració
dels vintè aniversari de l’Escola Municipal de Música de l’Ametlla
del Vallès, han estat guardonades al XXIV Premi Ciutat de Reus”
de composició per a corals infan<ls:
- 1r premi ex-aequo cat. d’11 a 14 anys: “El llenguatge musical”.
- Accèssit modalitat de 8 a 10 anys: “Vull tocar en una orquestra”.
- Accèssit modalitat de 5 a 7 anys: “Tango de la por”.

L’escriptora Teresa Sagrera
visita l’Ametlla del Vallès

El 27 de maig començarà el 5è Cicle de Jazz de l’Ametlla amb la inauguració de
les exposicions de Daniel Berdala i de l’AFA, i amb el concert de Carles Benavent.

* Trobada amb l’escriptora Teresa Sagrera.

En el marc de les Tertúlies Literàries que organitza l’àrea de
Cultura de l’Ajuntament de l’Ametlla del Vallès, el proppassat
dijous 28 d’abril l’escriptora Teresa Sagrera va visitar el nostre
poble per comentar amb els tertulians el seu llibre Ftulat “Conﬁdències d’una reina”.
A la pàgina següent podeu llegir l’anàlisi que fa d’aquesta
novel·la la tertuliana Maite Acuña.

Àrea de Cultura

En una jornada inaugural plena de
sorpreses, el músic català Carles Benavent, referent del que es va denominar Jazz Mediterrani, obrirà el 5è
Cicle de Jazz de l’Ametlla del Vallès.
La presentació del cicle es durà a
terme el divendres 27 de maig a la
Biblioteca Municipal Josep Badia i
Moret, a les 18.30h, on es podrà visitar l’exposició de Daniel Berdala,
pintor contemporani amb forts vincles al nostre municipi que ha il·lustrat el cartell de l’edició d’enguany
del Cicle de Jazz.
Acte seguit es passarà a la Sala Polivalent de la Biblioteca, on es podrà
contemplar l’exposició fotogràﬁca
AmetJazz 2016, realitzada per l’Associació de Fotògrafs de l’Ametlla
(AFA), i en què es podrà gaudir de
les millors instantànies captades pel
fotògrafs i fotògrafes de l’esmentada associació a la darrera edició
del Cicle de Jazz. La inauguració estarà amenitzada per la cantant de
jazz ametllatana Meritxell Chiva
quartet.
I com a plat fort de la jornada inaugural, a les 20:30h a la Sala Municipal de Teatre podrem gaudir del
concert de Carles Benavent, una
proposta amb la que ens acompa-

Llegim per saber que no estem sols
(C.S. Lewis, 1898 - 1963)

T’AGRADA LLEGIR?

Vols compar>r les teves lectures?

* A la primera fotograﬁa: Carles Benavent
Trio.

* A la segona fotograﬁa: Daniel Berdala al
seu estudi.

nyarà a través d’un fantàsFc viatge
per la seva manera d’entendre la
música.
Músic expressiu amb una personalíssima concepció musical dominada pel ﬂamenc i el jazz, Benavent
ens presentarà els seu darrer projecte, 1,2,3, en què es fa acompanyar del piano de Roger Mas i la bateria de Roger Blavia.
Com ja és tradicional, durant tots
els divendres del mes de juny les
places i carrers de l’Ametlla del Vallès sonaran a jazz i, en aquesta edició, podrem gaudir de la música de
Gabriel Amargant Quintet, Eva Fernàndez Grup, Laura Simó amb
Francesc Capella Trio, o Juan Antonio López Sextet.

Som un grup de lectors que ens trobem una vegada al mes
per dialogar al voltant d’un llibre i intercanviar opinions,
impressions i senFments.

Tertúlies Literàries de L’Ametlla del Vallès!

Consulta el nostre blog:
h@p://tertuliesliterarieslametlladelvalles.blogspot.com.es
+ info a la Biblioteca (93 843 19 66)
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Cultura

Bon balanç de la temporada dels
Concerts Internacionals de l’Ametlla

400 alumnes de l’escola Ber? exposen a la Sala d’Art Carles Sindreu

De la mà dels Amics de la Música, el darrer mes l’Ametlla del Vallès ha gaudit de
dos concerts amb arFstes de talla internacional que han fet les delícies del públic
Amics de la Música de l’Ametlla del Vallès

Els Amics de la Música de l'Ametlla del Vallès
hem organitzat darrerement dos concerts. Un
primer, el Divendres Sant, amb el Rèquiem de
Mozart en versió de piano a quatre mans que
va anar a càrrec de Carles Lama i Soﬁa Cabruja,
acompanyats de la rapsoda Mercè Puigdomènech. L'autor de la versió és Czering, alumne
de Beethoven. Cal dir que el piano és l'instrument que més se sembla al so de l'orquestra, i
que quan és tocat a 4 mans molt més encara.
Tothom quedà enormement saFsfet.
El segon concert va tenir lloc el dia 8 d'abril,
en què vam poder fruir del gran pianista Robert Lehrbaumer, virtuós del piano, vienès d'origen, que interpretà obres de Beethoven, Takács, Chopin, Schubert i Gershwin.
Cal destacar l'obra bitonal de Takács, que aixecà el públic de la cadira, i que consisteix en
que la mà esquerra sempre toca les tecles negres i la mà dreta sempre les tecles blanques,
esFl que no passa mai, doncs les dues mans
sempre barregen blanques i negres. Sonava di-

* Acte d’inauguració de l’exposició dels alumnes del BerG.

* Concert de Robert Leherbaumer.

ferent, però fantàsFc.
Tots els assistents, a l’acabar el concert,
aplaudien dempeus transportats per les meravelles que havien presenciat i escoltat. Feia
molt que no havíem senFt un pianista com Robert Lehrbaumer. De nou vam tornar a senFr
una persona que deia: "Com és que es pot fer
un concert d'aquest nivell a l'Ametlla ?"

El proppassat divendres 8 d'abril es va inaugurar a la Sala
d'Art Carles Sindreu de l'Ametlla del Vallès una exposició d'obres fetes per 400 alumnes de P3 a 3r de primària de l'escola
BerG, organitzada pel professorat del centre amb la col·laboració de l'Associació d'ArFstes de l'Ametlla i de l'Ajuntament.
Segons la directora de l'escola, Roser Gendra, aquesta exposició respon a un projecte interdisciplinar i intergeneracional
que el centre educaFu duu a terme amb els ArFstes de l'Ametlla, amb el que es pretén "fer poble". No debades el Gtol
de l'exposició és "El nostre poble: tradicions i entorn", i a les
obres s'hi plasma la visió que tenen nens i nenes d'aquests aspectes del nostre municipi.
L'exposició, que a la seva inauguració va comptar amb la intervenció de la directora de l'escola, Roser Gendra, del president dels ArFstes de l'Ametlla, Antonio Casares, de la regidora d'Ensenyament, Roser Ametller, i de l'alcalde, Andreu
González, es va poder visitar ﬁns el dia 17 d'abril.

Paraules dels tertulians

Confidències d’una reina, un viatge al vila Maior del segle XII

Una de les missions de la literatura és transportar-nos a un altre paratge, a un
altre temps, fer-nos transitar per camins que mai hem recorregut oblidant-nos per
uns instants que, en realitat, mai ens hem mogut del nostre lloc de lectura.
Amb la novel·la Confidències d'una reina, Teresa Sagrera ens ofereix un viatge al Vila
Maior del segle XII en una expedició pel món medieval de la mà de personatges històrics com Peronella, reina d'Aragó, qui, malgrat no haver conegut a la seva mare, Agnès
de PoiFers, senFria eternament la seva absència. Amb només catorze anys contrau
matrimoni amb Ramon Berenguer IV, comte de Barcelona, de quaranta. A la cerimònia
lluirà les arracades de perles de Berenguera, l'encarregada d'educar-la per ser reina i a
qui faria llum permanentment en el silenci de la seva cambra reial, per tal de mantenir
viu el seu esperit i els seus consells: "Val més el que es calla que el que es diu".
Una novel·la històrica excel·lentment documentada que ens il·lustra tan en la
forma -"Qualsevol dona s'hauria sen<t orgullosa de ser escollida per engendrar la
descendència que uniria el regne d'Aragó i els comtats de Catalunya"- com en el
conFngut -"El gran Guillem IX d'Aquitània, el més gran poeta en llengua occitana,
que deixà enrere el lla= i feu les seves composicions en la llengua que podia entendre el poble"-. Dotat d'una sensibilitat extraordinària per la poesia i reconegut com
el primer dels trobadors, l'avi matern de Peronella dormitava per l'ànima de la seva
néta ﬁns que un jove trobador, Guillem de Vila-rasa, acompanyat del seu llaüt, entona la melodia capaç de despertar l'essència del poeta capFvant-la ﬁns fer-la embogir d'amor. "El nostre amor va més enllà d'aquest món i ningú el podrà destruir".
Lliure tan en les temàFques com en el to, Sagrera va encaixant perfectament totes
les peces del puzle igual que el ritme intern al que sotmet el lector quan aquest
viatja al costat de personatges tan entranyables com en Grau, el cuiner de palau a
Vila Maior, un pou de saviesa, d'equilibri, amb una gran capacitat de paciència que
culmina en un permanent estat ﬁlosòﬁc: "És evident que per conèixer la gent el més
important és aprendre a escoltar-la".
Personatges com la Druida, una jueva que sap molt bé què vol a la vida. Malgrat
que la medicina està reservada als homes, la seva prioritat era curar a les persones
en un món on els xumets eren de drap farcits de mel.
Però és amb l'esplèndida deﬁnició de la personalitat de la Loreto, la dama de Pero-

nella, on l'escriptora instaura una connivència amb el lector capaç de converFr-la en
previsible, com si la coneguéssim de tota la vida: "Les violetes eren com ella, silvestres
però a la vegada delicades; fràgils, però al mateix temps s'alcen amb fermesa amb la
seva forta <ja, pe<tes, però alhora valentes per gosar alegrar amb el seu color els racons més ombrívols del bosc, pròpies dels boscos d'alzines com els que embolcallaven
Vila Maior. Realment n'estava convençuda: la Loreto era com les violetes de bosc, que
tenen les fulles en forma de cor, tan gran com el de la seva dama".
Bojament enamorada en silenci de l’espòs de la seva reina, la Loreto es converteix
en còmplice perquè Peronella pugui escapar-se una nit del palau per abraçar-se
amb el seu esFmat trobador. Aquella va ser la nit on les dues dones, que lluitaven
per sobreviure en un entorn hosFl, van viure com realment desitjaven.
Amb perfum de violetes i transformada en reina, la Loreto engendraria Guillem
Berenguer de Barcelona en la cambra reial que aquella nit visitaria el comte Ramon
Berenguer IV, qui ﬁns anys més tard no resoldria l'enigma de l'olor de violetes.
Amb perfum de llibertat i galopant pel mig del bosc abraçada al seu amor, Peronella i Guillem cavalcarien junts cap a la dolça felicitat.
L'estructura d'aquest llibre ens proporciona nombroses cites deliciosament seleccionades amb què Sagrera el dota d'una dimensió diàfana i ens transporta a un altre
temps i alhora aquí mateix:
"Sóc amor, i he fet de l'es<mació el meu estatge,
goig i alegria és la casa on m'es<c.
Sóc pau i benestar, quan parlo
duc el descans i trec el neguit."
Abraham Ben Hasday (jueu barceloní segle XII)

Una obra premiada de manera excepcional en la categoria de ﬁnalista del Premi
Néstor Luján 2013 (aquest guardó només té un guanyador), però tots els lectors de
Conﬁdències d'una reina sorFm guanyadors d'aquesta expedició en què Teresa Sagrera ens guia de manera magistral pel Vila Maior del segle XII.
Maite ACUÑA
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Amalgama d’ac>vitats per Sant Jordi

Sor>da fotogràﬁca de l’AFA a Beget

Llibres, roses, cinema, tertúlies, música, poesia i teatre han estat els ingredients
de la celebració d’una Diada de Sant Jordi diferent a l’Ametlla del Vallès

AFA

* Alumnes de 4t d’ESO de l’insFtut Eugeni Xammar
venent roses per pagar el viatge de ﬁnal de curs.

* Hora del conte, amb Eva González.

* Recital de poesia amb Núria Miramelsmots.

* Mercat de revistes de la Biblioteca.

* Taller de Ftelles de dit a la Biblioteca.

* Espectacle infanFl “Som pirates”.

* Integrants de l’AFA que anaren a Beget / AFA

La sorFda fotogràﬁca del mes d’abril dels socis i sòcies de
l’Associació de Fotògrafs de l’Ametlla (AFA) va ser molt proﬁtosa.
Vàrem visitar Beget, un poble de la comarca de l’Alta Garrotxa, situat molt a prop naixement del riu Llierca. Les seves
cases de pedra al voltant de la riera de Beget han estat el centre de la composició fotogràﬁca d’aquesta sorFda.
Es dóna el fet que Rocabruna es troba a l’iFnerari del recorregut per anar a Beget, i es va aproﬁtar per fotograﬁar l’església parroquial de Sant Feliu de Rocabruna. Es va gaudir de les
impressionats vistes des de les ruïnes del Castell de Rocabruna,
que domina una peFta muntanya, el Tossal del Castell.
Després de fer un merescut descans i omplir l’estomac, es va
visitar el monesFr de Santa Maria de Ripoll, espectacular monesFr benedicG.
Com podeu comprovar, els socis i sòcies de l’AFA, a part de
fer germanor i conèixer indrets espectaculars del nostre país,
intentem fer recerca d’espais amb molt recurs fotogràﬁc per
tal de poder treure proﬁt a la sorFda. Si esteu interessats en
fer-vos socis o sòcies poseu-vos en contacte al correu electrònic afametlla@gmail.com i rebreu informació.

Joan Blancher parla sobre astrologia
* Trobada musical Catalunya - Alemanya.

Aquest any l’Ametlla del Vallès ha celebrat
Sant Jordi al llarg de tot el mes d’abril, essent
el punt àlgid la Diada del dia 23.
La celebració va començar el dia 12 amb el
Concert de Proximitat que va tenir lloc a la
Sala Municipal de Teatre, on es va projectar la
pel·lícula muda “The Kid”, de Charles Chaplin,
amb la banda sonora obra de l’ametllatà
MarG Carreras interpretada en directe per
l’Orquestra de Cambra de la Garriga.
El dia 22 la Biblioteca va prendre el relleu
amb l’entrega de premis del concurs “Adopta
un animal de companyia”, amb una Hora del
Conte especial a càrrec d’Eva González, que
va explicar el conte “El drac del riu”, escrit per
Rosa Maria Corbinos, i amb el recital poèFc a
càrrec de Núria Miramelsmots Ftulat “Si vols
estar servit fes-te tu l’escrit”.
La Diada de Sant Jordi pròpiament va tenir
com a epicentre la Biblioteca i el seu entorn,

* Teatre: “La tempesta”, amb el Grup de Teatre Nyoca.

primer amb un mercat de revistes de segona
mà, que va anar seguit d’un taller de Ftelles
de dit, d’un esmorzar i de l’espectacle d’animació infanFl “Som pirates”, que va fer les delícies de grans i peFts amb el polifacèFc músic
ametllatà, Ferran Puig, dalt de l’escenari.
A la tarda, l’acFvitat es va traslladar a la Sala
Municipal de Teatre amb el Concert de les trobades musicals “Catalunya-Alemanya”, que
va omplir la sala de gom a gom.
La Sala també va acollir el darrer cap de setmana d’abril l’estrena de la darrera obra del
Grup de Teatre Nyoca de l’Ametlla, el qual
s’ha atrevit amb el Shakespeare “La tempesta”, sota la direcció d’en Joan Monells.
I com que Sant Jordi no seria Sant Jordi
sense una bona dosi de literatura, aquest mes
els grups de les Tertúlies literàries han pogut
gaudir de la presència de l’autora del darrer
llibre que han treballat, Teresa Sagrera.

* Xerrada “L’astrologia, un camí de coneixement”, a la Sala Polivalent.

El darrer dia del mes de març l’àrea de Cultura de l’Ajuntament i Mar Nua varen organitzar la conferència Ftulada “L’astrologia, un camí de coneixement”, que va reunir una trentena
de persones a la Sala Polivalent.
La xerrada va anar a càrrec del veí de l’Ametlla del Vallès Joan
Blancher, que va fer una aproximació a aquesta disciplina que
estudia les inﬂuències dels astres a l’hora de comprendre, interpretar i organitzar el coneixement sobre la realitat i l'existència humana sobre la terra.
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El Campionat de Catalunya de Raids, a l’Ametlla

200 atletes par>cipen al Quart
Duatló de Carretera de l’Ametlla

* Equip campió.

Aquesta és una prova organitzada pel BB Triatló l’Ametlla i la la Federació Catalana
de Duatló, que compta amb el suport de l’Ajuntament de l’Ametlla del Vallès

El Campionat de Catalunya de Raids de Muntanya de la Federació d’EnFtats Excursionistes de Catalunya (FEEC) es va
celebrar en el marc de la 4a edició del Raid Montseny, organitzat pel Club Ascensiones Guiadas, els dies 15, 16 i 17 d’abril. La meta del raid es va ubicar a l’Ametlla del Vallès, on
van començar a arribar equips a parFr de les 13.30 hores de
migdia del diumenge, després d’haver completat més de 30
hores en cursa.
L’equip Priorat Montsant Siurana es proclamà Campió de
Catalunya de Raids de Muntanya.

L’Ins>tut Eugeni Xammar, campió
femení d’ESO del 10è Campionat
Escolar de Tennis de Catalunya

* Equip de tennis de l’IES Eugeni Xammar, campió de Catalunya.

* La plaça de l’Ajuntament va ser el centre neuràlgic del IV Duatló de Carretera de l’Ametlla del Vallès.

Entorn 200 atletes varen parFcipar al IV Duatló de Carretera de l'Ametlla del Vallès el passat dissabte 9 d'abril, una prova organitzada pel BB Triatló l'Ametlla, la Federació Catalana de Duatló i l'Ajuntament.
La cursa va començar a les tres de la tarda, i va constar d'un primer circuit de 5 km. de cursa a
peu, un segon amb bicicleta de carretera de 24 km. que unia l'Ametlla i la Garriga i un tercer de 2,5
km. altra cop de cursa a peu.

Classiﬁcació general femenina:

1a Marta Sánchez (C.N. Vic-ETB) > 1:12:12.
2a Txell Jarque (Absolut Sport) > 1:13:18.
3a Paule Batlle (Cerdanyola CH) > 1:13:30.

Classiﬁcació general masculina:

1r Joan Ruvireta (C.N. VIC-ETB) > 1:02:04.
2n Manel Vaca (T-Bikes Club Triatló) > 1:02:08.
3r Isam Mounir (Prat Triatló 1994) > 1:2:23.

L’equip format per les jugadores Marta Alonso, Clàudia Ortega i Anna Pérez, i capitanejat pel professor Modest Palaudàries, es va proclamar campió a la ﬁnal del 10è Campionat Escolar de Tennis de Catalunya, que es va celebrar el dia 16
d’abril a les instal·lacions del Club Tennis Llafranc (Palafrugell), en vèncer a l’InsFtut Internacional del Camp de Tarragona en una intensa ﬁnal. Prèviament a aquesta fase ﬁnal es
va proclamar campió provincial de Barcelona.
Els premis van consisFr en una beca de la Universitat Abat
Oliva (valorada en 24.000 euros) per a un alumne de l’insFtut,
un ordinador personal i diversos obsequis per a cada alumne
membre de l’equip. El millor premi, però, va ser la diada tan
intensa i feliç que ens van permetre viure aquestes alumnes a
tots els que vam anar a Llafranc: alumnes, entrenadors, exalumnes, mares, pares i amics, que vam viure en primera persona l’esforç i la victòria que ens van dedicar les nostres campiones.
Cal destacar que és la quarta vegada que l’insFtut del nostre
poble es proclama campió d’aquest torneig, amb la qual cosa
encapçala el palmarès del campionat.
A tots ells, que tant suport ens han donat en la Final Four i
en les eliminatòries, moltes gràcies i força ànims, perquè l’any
que ve hi tornarem!
Modest Palaudàries, Capità

Ajuntament de l’Ametlla del Vallès

Horari d’atenció al públic:
Dilluns, dimarts, dimecres i divendres de les 8h a les 15h
Dijous, de les 8h a les 18h
Telèfon: 93 843 25 01 / Web: www.ametlla.cat
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Sergi Bosch Brillas, nou seleccionador
nacional masculí de menors de Vólei Platja

En Sergi Bosch Brillas, tècnic de vólei platja del CV l’Ametlla, és un entrenador amb
una llarga experiència en el món del voleibol de pista i de platja. Sota la seva direcció,
el FC Barcelona ha aconseguit l’ascens a divisió d'honor masculina, la SUPERLLIGA.
C.V. l’Ametlla

La seva aﬁció pel vólei neix
de ben peFt, quan va començar a jugar als pavellons ﬁns
que va decidir centrar-se amb
el vólei platja com a entrenador, començant com a tècnic
al Car de Sant Cugat. L’any
2002 ja era responsable del
departament i selecció de
vólei platja a la Federació Catalana, i a l’any 2003 entrenador d’Espanya al Mundial de
Berlín. Ha estat entrenant i
educant durant anys a parelles de nivell internacional a
vòlei platja.
La seva llarga trajectòria
professional al món del vólei
l’ha portat ﬁns on es troba
ara, nou seleccionador nacional masculí de vòlei platja
s21, s19 i s17. Fa més de 10
anys va ser seleccionador
d’Espanya de vólei platja,
però no ha pres la rellevància
de la que posseeix avui.

* Sergi Bosch Brillas.

A banda de ser el nou seleccionador nacional dirigeix i
parFcipa com a principal tècnic del vólei platja del Club
Voleibol l’Ametlla. Un nou
projecte iniciat per Sergi
Bosch, juntament amb Medhi
Mdaghri, el responsable tècnic del CVA, i Núria Bouza, entrenadora de dos equips femenins del CVA i una de les
jugadores de vólei platja més
reconegudes de l’estat espanyol. Tots tres formen un gran
equip esporFu del que molts
jugadors del club, i altres ju-

gadors externs, tenen el plaer
de comparFr amb ells aquest
projecte. Un projecte creat
amb l’objecFu de comparFr
l’experiència i l’esport amb
poble on estan més a gust,
fent arribar aquesta disciplina
a tothom i en totes les versions possibles. Plegats, treballaran tots els nivells.
Han desenvolupat aquest
projecte a l’Ametlla del Vallès
perquè hi ha una tradició de
voleibol molt arrelada, molta
gent darrera del CVA que ha
fet molta feina i gent nova
que apareix per seguir fent
créixer aquest ambient de voleibol al poble.
Sergi Bosh fa una gran recomanació a tots els que ho llegiu: “Jo recomano que no us
perdeu el Macro Torneig i altres acFvitats a Ca l’Arenys,
ﬁns i tot el torneig de Festa
Major és d’allò més diverFt,
encara que siguis de Dalt o de
Baix”.

C.B. l’Ametlla, un club amb il·lusió

Il·lusió és la paraula que millor deﬁneix els equips que volem presentar-vos en aquesta
edició del Diari de l'Ametlla.
Il·lusió i saFsfacció és la que tenim, els pares i membres del Club, quan veiem els nens i
nenes de l’Escoleta i de l’Escola jugant amb una pilota que sovint és més gran que ells. Són
els jugadors més joves del Club i, indiscuFblement, els que més gràcia fan.
Il·lusió també és el senFment que envolta els nostres equips Pre-minis, tant el Blanc com
el Blau. Han deixat de ser "els peFts" i passen a compeFr en lliga federada. És el primer pas
per senFr-se grans.
Els entrenadors vetllen perquè els nens i nenes gaudeixin jugant, però també perquè
aprenguin els valors personals i d'equip que els han de fer millors persones.
El Club Bàsquet l'Ametlla està viu i acFu, i aquests 4 equips de base que creixen dia a dia
en són la millor mostra. Gràcies a tots aquells que ho feu possible!
Si encara no coneixeu el C.B. l'Ametlla no perdeu l'oportunitat de portar els vostres ﬁlls a
provar el bàsquet. Animeu-vos a formar part de la nostra gran família.
Troba'ns a www.cbametlla.cat
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L’AEA guanya la lliga i puja de categoria
L’equip de futbol de l’Ametlla es va proclamar campió de lliga guanyant a domicili 1 gol a 2, el ﬁns llavors 2n classiﬁcat C.E. Bigues

L’Associació EsporFva l’Ametlla (A.E.A.) es va proclamar campiona de lliga del
grup 9 de Quarta Catalana a
falta de 2 parFts per ﬁnalitzar
la compeFció, al guanyar al
segon classiﬁcat, C.E. BIGUES,
al seu camp per 1 gol a 2.
L’AEA va començar perdent
1 a 0, però al minut 44 de la
primera part Miki Gómez va
fer l’empat. Gairebé al ﬁnal
del parFt, al minut 84, l'Ivan
Alerm va fer el deﬁniFu 1 a 2

tancant un matx molt espectacular, amb les grades plenes de les dues aﬁcions.
Amb aquest resultat, l’A.E.A.
aconsegueix el seu objecFu de
guanyar la lliga l'any del seu
desè aniversari, i ja en suma
dues ens el seu palmarès. A
més, l’equip ha estat convidat
a disputar la Copa Catalunya,
que es disputarà entre els
mesos de maig i juny.
L’A.E.A. vol agrair a tots els
aﬁcionats i família que els han
fet costat durant aquesta lliga,
així com al patrocinador “BARRIL” i a l'Ajuntament pel seu
suport. Sense cap d’ells això
no a hagués estat possible.
PlanFlla: ALEIX SALA, ALBERT CASAS, SERGIO ESPINAR, JORDI SOLA, ALBERT

* Equip de l’AEA celebrant el merescut ascens

BATLLES, IVAN ALERM,
PEDRO NEVADO, ARNAU
MALDONADO,
GUILLEM
GANDUIXER, MANEL CAMACHO, MARC CLIMENT,
MARC LACUEVA, LUCAS
AGUILAR, BERNAT RIUS,
ADRIA GANDUIXER, ENRIC
BOTELLA, MIGUEL BALGA-

ÑON, ALEJANDRO ARIAS,
MARC GIRBAU, SAUL GARCIA,
BETO MIRET, URI PEREZ, CARLOS AZAGRA Y MIKI GÓMEZ.
ENTRENADORS, AUXILIARS I
PRESIDENT: JORDI ESPINOSA,
RAFAEL SAYAS, CESAR VIZCAINO (PRESI), CULIUS I
FONSI.
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Les noies d'Eduvólei triomfen a la
primera prova del Campionat de platja

El I Torneig de Futbol Base del C. F.
Ametlla reuneix equips d’arreu del país

El debut de l'equip sots17 d'Eduvólei
Les jugadores Danella Gálvez (2001),
Júlia Gómez (2000) i Laia Salido (2000)
van parFcipar a la primera prova del
Campionat de Catalunya de Vòlei
Platja amb una meritòria segona posició, celebrada el passat diumenge 10
d'abril. Després de jugar tot el maG i
migdia i creuar-se amb tots els equips
a la sorra de Montgat, van aconseguir
vèncer a una de les fortes parelles de
CV Arenys i sumar punts.
Aquesta primera prova de Montgat
va ser una gran oportunitat per medir
les capacitats de les noies respecte les
seves parelles rivals. Les noies, dirigides per Mar Saló, només havien pogut
entrenar un dia a la sorra de Ca l'Arenys abans de la prova. Estem segurs
que, amb més entrenaments, el seu
joc serà bonic i seran encara més
compeFFves.

Els dies 25 i 26 de març es va celebrar el I Torneig de Fubol Base del
Club de Futbol l’Ametlla, amb la parFcipació de diferents clubs del nostre
país, així com dels nostres benjamins i
alevins.
Van ser dues Jornades dedicades a
la convivència, a la relació social, a
l'intercanvi i a fer més ric el nostre
projecte amb l'excusa de l'esport i,
concretament del futbol.
La nova junta del C.F. l’Ametlla ha dissenyat un Pla Estratègic de GesFó de la
nostra enFtat en què acFvitats com
aquest torneig i similars prenen una rellevància cabdal, ja que entenem que
complim els objecFus de difusió, promoció i consolidació d'uns valors que
per nosaltres són prioritaris.
Va ser un cap de setmana fantàsFc,
molt esport, molta gent, molta conversa i una excel·lent harmonia entre
tots els que van parFcipar. Ens felicitem tots plegats, organitzadors i parFcipants, per l'èxit de la convocatòria
i ja tenim ganes de realitzar la segona
edició.

Mar Saló i Carla Alocén
s'enduen la primera prova sots21
La jugadora sénior d'Eduvólei, Mar
Saló (1996) i la seva companya de Premià de Dalt, Carla Alocén (1996) es van
imposar sense complicacions a la cate-

* Parella Salido-Gómez, disputant un punt.

goria sots21, celebrada el diumenge 10
d'abril, també a Montgat. Aquesta parella ja va formar tàndem al Campionat
d'Espanya de Seleccions Autonòmiques el 2014 a Canàries sots19 i van
aconseguir la plata, representant Catalunya, davant la selecció amﬁtriona.
Saló-Alocén tenen un potencial important degut a la seva especialització
i al seu companyerisme. Alocén
aporta bloqueig a un sistema defensiu
completat per la velocitat i lluita de la
Mar Saló, a la part de darrera. Durant
tot l'any, han estat entrenant a les instal·lacions de BSC Premià. Tenen
molts números de reeditar la medalla
aconseguida el 2014 i potser, ﬁns i tot,
somiar amb l'or.
C.E. Eduvólei

C.F. l’Ametlla

* I Torneig de Futbol Base del C.F. l’Ametlla.

* I Torneig de Futbol Base del C.F. l’Ametlla.

* I Torneig de Futbol Base del C.F. l’Ametlla.
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El casal d’esFu GEPA va sorgir a parFr de l’esplai GEPA i està
format per joves de l’Ametlla del Vallès. Al casal volem oferir
als infants una opció atracFva i alternaFva per passar les primeres setmanes de les vacances escolars d’esFu.
Per aconseguir això, ens basem en un projecte educaFu en el
que el nostre objecFu és educar en i amb valors a través del
lleure.
Aquest any, el casal d’esFu GEPA té com a centre d’interès “La
volta al món en 25 dies”, en què totes les acFvitats, jocs exteriors, manualitats, cuina, piscina i excursions, entre d’altres,
estan relacionades amb la diversitat cultural arreu del món.
Per a més informació sobre preus, edats i horaris, consulteu la
nostra pàgina web:
h@p://esplaigepa07.wix.com/esplaigepa
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Setze joves ar>stes, protagonistes de la MAV
La Mostra d’Arts Visuals Jove de l’Ametlla del Vallès contribuir a difondre les creacions arGsFques de joves arFstes ametllatans

* Xavier Álvarez, Dolors Ferrer i Andreu González.

Fins el diumenge 8 de maig s'ha pogut visitar la
cinquena edició Mostra d'Arts Visuals Jove de l'Ametlla del Vallès (MAV 2016) a la Sala d'Art Carles
Sindreu, una mostra que es va inaugurar el proppassat divendres 22 d'abril amb la presència dels
joves arFstes de l'Ametlla, del coordinador de l'exposició, Xavier Álvarez, de la regidora de Joventut,
Dolors Ferrer, i de l'alcalde i regidor de Cultura, Andreu González.

* Sessió de hip hop a la MAV.

La MAV 2016, organitzada per les àrees de Joventut i Cultura de l'Ajuntament de l'Ametlla del Vallès,
respon a la voluntat amb què va néixer aquest esdeveniment cinc anys enrere: esdevenir una plataforma perquè joves ametllatans amb vocació arGsFca puguin difondre les seves creacions relacionades
amb el món de les arts visuals, com les arts plàsFques, l'art urbà o el vídeo art, entre d'altres.
Paral·lelament, diumenge 24 d’abril es va dinamit-

* La músic del DJ XXXX va sonar a la inauguració de la MAV.

zar l'espai amb una perfomance de rap i hip hop, a
càrrec dels ametllatans InternaFonal Cream i Damned Squad, amb la voluntat d'atreure un públic diferent per visitar l'exposició
Els arFstes que van exposar, són: Sònia Serra,
Núria Ishii, Sònia MarGn, Imma V, Quim Otero,
Gemma Saló, Albert Calbó, Sandra Rosique, Judith
Sólvez, Alba Fontanals, MarG Rodríguez, Xavi Álvarez, Lola Pérez i Anna Puig.

Projecte de recollida de mòbils vells “GEPA pel CONGO”

GEPA pel CONGO és un projecte de recollida de mòbils vells per ajudar a la
República DemocràFca del Congo en relació a la problemàFca del coltan.
El coltan és un mineral present als nostres mòbils i altres aparells electrònics i
que s’extreu, entre d’altres indrets, de la República DemocràFca del Congo
(RDC), on es calcula que cada kg de mineral costa la vida a dos infants que treballen a les mines sense cap protecció. A més, la venta del mineral s'ha relacionat amb el ﬁnançament de la guerra del Congo i dels enfrontaments que encara
conFnuen al país i que han causat 6 milions de morts. D’altra banda, la deforestació de la selva per a la mineria i la caça furFva estan posant en perill les poblacions de goril·les, ximpanzès i bonobos, entre d’altres espècies de la zona.
El grup de Camamics del GEPA volem posar el nostre granet de sorra per millorar aquesta situació i és per això que hem iniciat una campanya de recollida de mòbils vells per poder-los reparar, reuFlitzar o reciclar i, d’aquesta
manera, recuperar-ne els components, reduïnt la demanda de coltan i contribuint al ﬁnançament de projectes socioambientals a la RDC.
El projecte forma part de la campanya internacional “Mobilitza’t per la
Selva”, dirigida per l’InsFtut Jane Goodall, organització creada per la reconeguda primatòloga i que treballa per millorar la situació social i ambiental
a diversos països de l’Àfrica.
Podeu col·laborar amb el projecte portant mòbils vells sense targeta SIM a
l’esplai GEPA (dissabtes 16-18h a Can Muntanyola) o bé a diferents comerços i ediﬁcis municipals (Peipars, Moncau, la BoFga del Barri, la Lola, l’Hort
d’en Titoton, la Farmàcia Puigdollers, l’I.E.S Eugeni Xammar i la Biblioteca).
Si aconseguim prou mòbils obFndrem l’apadrinament anual d’un ximpanzè
del centre de rehabilització Tchimpounga!
Per a més informació sobre aquest i altres projectes, podeu consultar les
xarxes socials del GEPA i el blog (en construcció) hHp://gepacamamics.blogspot.es, creat amb la iniciaFva i parFcipació dels infants.
Persona de contacte: Itziar Müller
Telf. 609 958 732
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Joves, coneixeu els recuros públics d’ocupació?
A conFnuació trobareu els serveis públics d’ocupació pels i les joves de l’Ametlla que us podran ajudar a trobar feina i/o millorar-la
OFICINA JOVE VALLÈS ORIENTAL

Des del servei d’assessorament laboral juvenil de
l’Ametlla del Vallès ET PODEM AJUDAR. Ens pots fer
arribar la teva consulta a través de treball2.vallesoriental@oﬁcinajove.cat o a les sessions presencials
quinzenals, a El Pica els dimecres, de 16h-20h.:
Abril 6, 20
Maig 4, 18
Juny 1, 15, 29
Juliol 13
Setembre 14, 28
Octubre 26
Novembre 9, 23
Desembre 7, 21

- Demana cita prèvia a El Pica: 938 457 201, ametllaterritorijove@hotmail.com i/o adreçat directament al carrer SebasFà Bassa núm. 10, de dilluns a
divendres de 16h a 20h.
Què t'ofereix aquest servei?
- Orientació professional.

- Et podem ajudar a millorar el teu Currículum Vitae.
- Informació sobre processos de selecció, canals de
recerca de feina.
- Informació per anar a treballar a l'estranger.
- Assessorament en matèria de drets i deures laborals.
- Assessorament on-line.
- Borsa d’ofertes de treball. Consulta les ofertes a:
www.vallesjove.cat > Oﬁcina Jove > Ofertes

PROMOCIÓ ECONÒMICA DE L’AMETLLA DEL VALLÈS
La borsa de feina s'encarrega de fer la intermediació entre les empreses del poble i rodalia que tenen
la necessitat de contractar personal, i els demandants de feina donats d'alta a la mateixa. Des de la
regidoria de Promoció Econòmica es vol oferir la
possibilitat d'apropar a les persones que busquen
feina a les empreses que necessiten personal. Es garanteix la gesFó i difusió de les ofertes de feina en un
termini d'enter 24 i 48 hores.
Deixa el teu currículum a:
www.ametlla.cat > Àmbits > Promoció Econòmica >
Borsa de feina > Candidats.
Regidoria de Promoció Econòmica, Elena.
93 843 25 01 - Ext. 109 promocio@ametlla.cat.

SERVEI D’OCUPACIÓ DE CATALUNYA (SOC)
El SOC és el servei d’ocupació de Catalunya que
ofereix assessorament a tots aquells/es ciutadans/es
que busquin un nou lloc de treball, tant a través de
la xarxa d'oﬁcines de treball com a la web:
www.oﬁcinadetreball.gencat.cat.
Oﬁcina de treball: Carrer Primer Marquès de les
Franqueses, 146 GRANOLLERS.
Horari d’atenció: 8.30 ﬁns a les 14 hores.
Telèfon de contacte: 93 849 98 22.

Recordeu que podeu gaudir del programa GARANTIA JUVENIL, la iniciaFva europea d’ocupació juvenil per reduir l’atur i millorar la formació.
Us pot oferir accions de formació i/o de pràcFques
laborals, oferta de feina i iFneraris personalitzats
d’emprenedoria.
Consulteu els requisits de conFnuació, per tal de
saber si sou beneﬁciaris/es o no d’aquest programa:

- Tenir entre 16 i 29 anys.
- Empadronats a qualsevol municipi de Catalunya.
- Nacionalitat Espanyola; persones estrangeres residents amb permís de treball; ciutadans/es
dels Estats de la Unió Europea i Suïssa.
- No haver treballat en els úlFms 30 dies.
- No haver parFcipat en cap formació reglada de
més de 40 hores mensuals en els úlFms 3 mesos.
- No haver parFcipat en formacions no reglades de
més de 40 hores en els úlFms 30 dies.

Per inscriure’t al mateix moment demana cita prèvia amb la Tècnica Xarxa Impulsors del Programa GaranFa Juvenil Comarcal, també t’informarà dels
diferents programes disponibles. Aíxi doncs demana
cita prèvia a:
www.vallesjove.cat > Oﬁcina Jove > Recursos > GaranFa Juvenil.
Telèfon: 938 426 684
garanFajuvenil.vallesoriental@oﬁcinajove.cat
Horari d’atenció: De dimarts a divendres de 9 a
14h i dimecres de 16 a 19.30h a l’Oﬁcina Jove del Vallès Oriental, Plaça de l’Església, 8 Granollers.
RECORDA, ÉS IMPRESCINDIBLE DEMANAR CITA
PRÈVIA!
Per trobar més informació sobre la GaranFa Juvenil i els programes, o bé contactar amb les tècniques,
o consulta la web vallesjove.cat.

Serveis
TELÈFONS D’INTERÈS

Ajuntament
Biblioteca Municipal
PICA
Bombers
Camp de Futbol
CAP Ametlla
CAP La Garriga
Club Can Camp
Club EsporFu Vallès
Mossos d’Esquadra
Consell Comarcal del V.O.
Correus de l’Ametlla
Creu Roja Granollers
Escola BerG
Escola Bressol El Carrilet
Escola Bressol l’Ametller
Escola Els Cingles
Deixalleria
Escola Municipal de Música
Espai Municipal de Can Camp
Estabanell
Farmàcia Puigdollers
Farmàcia Valls
Farmàcia Viña Mata
Fecsa-Endesa (avaries)
Funerària Granollers
Hisenda Granollers
Hospital de Granollers
InsFtut Eugeni Xammar
Jutjat de Pau
Llar d’Infants l’Ametlla
Mossos Trànsit
Parròquia
Pavelló d’Esports
Piscines de Ca l’Arenys
Policia Local
Policia Nacional Granollers
Protecció Civil
Recollida de gossos (A.R.B.R.A.)
Repsol Butano - Vallès Oriental
Residència Millet Park
Residència Fsca. Roig
Residència l’Ametlla
Residencial Can Camp
Santuari de Puiggraciós
Sorea Ametlla
Taxi Júlio González
Taxis Beltran
Taxi Salvadora MarGnez
Urgències Mèdiques 24 hores
Veterinari
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93 843 25 01
93 843 19 66
93 845 72 01
93 849 60 80
93 845 70 94
93 845 72 46
93 860 58 97
93 843 11 50
93 843 28 27
93 860 85 00
93 879 14 44
93 843 26 04
93 861 12 40
93 843 27 78
93 843 02 50
93 845 79 59
93 845 70 39
93 744 50 68
93 843 28 82
93 843 11 50
93 860 91 09
93 843 25 46
93 843 19 07
93 870 40 18
900 15 44 44
93 861 82 30
93 870 76 00
93 842 50 00
93 843 01 25
93 843 28 08
93 843 00 20
088
93 843 00 23
93 843 28 65
93 843 21 10
93 843 29 92
93 870 75 99
93 843 24 26
665 90 57 27
93 870 36 99
93 843 00 71
93 843 29 84
93 843 22 56
93 845 79 74
93 744 50 30
93 843 22 56
670 89 48 10
670 79 72 79
619 07 76 01
061
607 62 26 77

Ametlla - Barcelona (bus- tren)

Horari i les connexions de l’autobús de l’Ametlla del Vallès, amb les estacions de tren de Granollers i de la Garriga

AMETLLA -GRANOLLERS (estació Centre) - BCN (De dilluns a divendres)
L’Ametlla
(Parc Joan Plumé)

BUS

8,00 h.

Granollers
(Estació Centre)

Granollers
(Estació Centre)

9,45 h.

Granollers
(Estació Centre)

Granollers
(Estació Centre)

9,59 h.

10,35 h.

7,46 h.

8,19 h.

08,34 h.

12,49 h.

12, 59 h.

13,34 h.

10,54 h.

11,26 h.

11,34 h.

16,49 h.
18,34 h.
20,19 h.

16,59 h.
18,45 h.
20,29 h.

17,31 h.
19,17 h.
21,05h.

14,54 h.
16,05 h.
17,54 h.

15,27 h.
16,37 h.
18,27 h.

15,40 h.
16,49 h.
18,34 h.

11,34 h.

14,00 h.

14,34 h.

16,15 h.
18 h.
19,45 h.

8,43 h.

9,20 h.

11,59 h.

12,36 h.

14,45 h.

15,22h.

AMETLLA -GRANOLLERS (estació Canovelles) - BCN (De dilluns a divendres)
L’Ametlla
(Parc Joan Plumé)

BUS

7,42 h.

TREN

Barcelona
(Passeig de Gràcia)

11,00 h.
12,15 h.

BCN - GRANOLLERS (estació Centre) - AMETLLA (De dilluns a divendres)

Barcelona
(Passeig de Gràcia)

8,34 h.

9,15 h.

TREN

TREN

6,35 h.
9,05 h.

12,05 h.

10,30 h.

12, 49h.

13,30 h.

12,15 h.
16,15 h.
17,30 h.
19,15 h.

BCN - GRANOLLERS (estació Canovelles) - AMETLLA - (De dilluns a divendres)
TREN

BUS

Barcelona
(Plaça de Catalunya)

Granollers
(Estació Canovelles)

Granollers
(Estació Canovelles)

L’Ametlla
(Parc Joan Plumé)

8,20 h.

8,47 h.

9,23 h.

6,27 h.

7,06 h.

7,39 h.

8,00 h.

8,04 h.

8,44 h.

5,16 h.

9,35 h.

10,02 h.

10,38 h.

10,03 h.

10,19 h.

10,32 h.

11,09 h.

12,15 h.

12,35 h.

12,41 h.

13,19 h.

11.08 h.

15,44 h.

12,08 h.

9,33 h.*

9,49 h.

11,00 h.

11,20 h.

12,27 h.

12,43 h.

14,00 h.

14,20 h.

15,03 h.

15,19 h.

15,48 h.

16,04 h.

16,15 h.

16,35 h.

16,33 h.

16,49 h.

19,03 h.

19,19 h.

18,00 h.

18,20 h.

19,45 h.

20,05 h.

21,45 h.

21,56 h.

10,02 h.

10,38 h.

11,57 h.

12,33 h.

13,15 h.

13,50 h.

15,24 h.
15,37 h.

16,16 h.

16,39 h.

17,18 h.

16,39 h.

17,18 h.

17,00 h.

17,37 h.

18,25 h.

19,32 h.

20,27 h.

21,08 h.

20,04 h.

20,39 h.

22,20 h.

22,57 h.

DISSABTES I FESTIUS

9,33 h.

9,49 h.

12,38 h. (fesFus)

10,04 h.

10,40 h.

12,43 h. (fesFus)

15,03 h. (també fesFus)

15, 19 h. (també fesFus)

15,57 h. (també fesFus)

19,18 h.

19,34 h.

20,28 h.

16,42 h. (també fesFus)

16,46 h. (també fesFus)

BUS

La Garriga

La Garriga
(Estació de tren)

10,15 h. (només lecFus)
10,40 h.
13,40 h.

10,20 h. (només lecFus)
10,50 h.
14,16 h.

19,15 h.

19,25 h.

19,55 h.

17,40 h.

18,16 h.

8,27 h.

9,07 h.

9,08 h.

11,54 h.

12,15 h.

13,55h.

14,10 h.

14,08 h.

14,44 h.

16,15 h.

16,54 h.

15,50 h.
17,42 h.

18,08 h.

18,46 h.

11,25 h.

11,40 h.
12,40 h.

13,09 h.

13,30 h.
14,25 h.

15,55 h.

15,10 h.

15,54 h.

16,15 h.

17,09 h.

17,30 h.

18,10 h.

18,25 h.

18,54 h.

19,15 h.

* Aquest servei només funciona els dijous dia de mercat

DISSABTES i FESTIUS

8,01 h.

8,38 h.

11,10 h.

13,21 h.

14,00 h.
18,16 h.

8,40 h.

8,55 h.

11,25 h.

11,40 h.

14,10 h.

14,23 h.

18,25 h.

18,40 h.

BCN - LA GARRIGA - AMETLLA (De dilluns a divendres)
TREN

Barcelona
(Plaça de Catalunya)

19,00 h.

16,15 h.

20,39 h.

11,47 h.
12,41h.

17,08 h.

9,25 h.

10,30 h.

12,25 h.*

Barcelona
(Plaça de Catalunya)

11,09 h. (només lecFus)
11,30 h.
15,02 h.

9,10 h.

10,09 h.

12,10 h.

15,15 h.

9,15 h.

9,45 h.

11,27 h.
13,08 h.

6,55 h.

8,54 h.

11,10 h.

17,41 h.

21,10 h.

6,40 h.

10,27 h.

17,22 h. (també fesFus)

TREN

10,05 h. (només lecFus)
10,30 h.
13,30 h.

8,37 h.

10,25 h.

16,31 h. (també fesFus)

05,55 h.

7,57 h.

13,22 h. (fesFus)

AMETLLA - LA GARRIGA - BCN (De dilluns a divendres)

17,30 h.

9,15 h.

9,49 h.

Barcelona
(Plaça de Catalunya)

9,15 h.

L’Ametlla
(Parc Joan Plumé)

12,37 h.

8,00 h.

Granollers
(Estació Canovelles)

7,58 h.

16,27 h. (també fesFus)

9,37 h.

7,25 h.

L’Ametlla
(Parc Joan Plumé)

Granollers
(Estació Canovelles)

8,00 h.

12,22 h. (fesFus)

7,07 h.

BUS

La Garriga
(Estació de tren)

La Garriga

BUS

L’Ametlla
(Parc Joan Plumé)

8,27 h. (només lecFus)
9,38 h.
12,38 h.

9,18 h. (només lecFus)
10,22 h.
13,29 h.

9,45 h. (només lecFus)
10,40 h.
13,40 h.

10,05 h. (només lecFus)
11,00 h.
14,00 h.

18,08 h.

18,58 h.

19,25 h.

19,45 h.

20,17 h. (tbdissabtesifesFus)

17,02 h.

21 h. (tbdissabtesifesFus)

17,40 h.
21,10 h.

18,00 h.
21,20 h.

La Rebotiga
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Entres al local i et trobes dins d’una cafeteria casolana, senzilla, però amb encant.
Està plena de colors, de peFts detalls simpàFcs que la doten d’un ambient acollidor,
amable. Un rellotge amb ﬁgura de mussol penja de la paret, taules de diferents mides
totes fetes per l’Eva Arranz, la Rosa Vila i la Laura Hurtado.
Les tres són les impulsores d’aquest negoci, que compta amb una amplia sala on hi
ha un espai per a infants de 3 a 12 anys.

Rebotiga

Centre Comercial Sant Jordi. Planta 1 Local 11
Telèfons: 93 845 73 04 / 609 978 789

Play & Cake
Pat Millet

Ara ha fet un any que es va
inaugurar el local. Com neix la
idea?
Eva: Neix de la Rosa i de la
Laura, i després m’hi vaig afegir
jo. Jo era amiga de la Rosa i ella
m’explicava tota la idea que
tenia i que volia dur a terme.
A la Rosa li agrada molt la rebosteria casolana, i també li surt
molt bona. Jo ja havia anat als
tallers que feia la Rosa de cupcakes i galetes. Amb ella vaig anar
al Cafè Club de Feina que organitzava l'Ajuntament, i allà vaig
conèixer a la Laura, que és educadora infanFl, i vam començar
a desenvolupar el projecte.
El local és molt gran...
Sí, en necessitàvem un de
gran, ample, i aquest té 280 m2.

Teniu una oferta molt àmplia,
festes d'aniversari, tallers de rebosteria i cuina per a nens, tallers de plàs>ca i manualitats
amb material de reciclatge,
etc... També teniu servei de cafeteria i espai lúdic per a grans i
pe>ts. Feu pas>ssos per encàrrec i taules dolces a domicili...
Anem a pams. Parleu-nos de les
festes d'aniversari.
Oferim un pack molt econòmic, que inclou: un berenar molt
complert, un pica pica amb crispetes, patates, etc., begudes variades, el pasGs, jocs i taller de
manualitats. Tot això està ambientat amb el tema que el nen
tria per la festa, la decoració, el
pasGs, els jocs, el taller, etc. Tot
plegat té una durada de dues
hores que, naturalment, es
poden allargar si els pares així
ho demanen
Laura, tu ets educadora infan>l. Com enfoques aquesta part
lúdica?
Des del Play and Cake intentem que els nens i nenes passin

una bona estona junts, col·laborant entre ells i diverFnt-se. Pensem que s'està perdent una
mica l'essència del joc col·lecFu
i que els jocs individuals i la tecnologia no hi estan ajudant
gaire, i és per això que intentem
esFmular-los a través de la imaginació i del joc per tal que
aprenguin a relacionar-se entre
ells, gesFonar conﬂictes i ajudarse, en deﬁniFva. Fer un taller,
ballar o jugar en grup és molt
més diverFt que fer-ho sol!
I què ens dieu sobre els tallers? En feu uns de rebosteria i
cuina. Als nens els agrada...
Sí, els encanta. Els ensenyem a
fer minipizzes, cupcakes, galetes
i a treballar la fruita. Així aprenen a uFlitzar els diferents estris
de cuina com el corró, els talladors, com es fa una massa i es
treballa, etc. Després s'emporten el que han fet a casa si és
que no s'ho mengen abans, i els
nens se senten molt orgullosos

de la seva feina.
S'ho passen d'allò més bé!

*LaRosa, la Laura i l’Eva, darrera del taulell del seu negoci. / Fotograﬁa: Rafael Sánchez.

Què ofereix de diferent
aquest espai?
Oferim un concepte d'oci familiar en què tothom pot gaudir
de la cafeteria, amb les nostres
especialitats en cafè, te, pasFsseria casolana i xocolata desfeta, crêpes, sucs naturals, i una
gran varietat d'entrepans de
qualitat.
La nostra carta varia segons
l'època de l'any: a l'hivern oferim xocolata desfeta amb xurros
i a l'esFu tenim una de les millors orxates artesanes de la comarca i gelats fets amb llet de
km 0 i batuts amb fruites naturals.
Tot plegat amb la parFcularitat que l'espai està dividit i els
adults poden estar gaudint de la
cafeteria mentre els nens s'ho
passen d'allò més bé a la zona
lúdica. Els infants disposen d'un
ampli espai on tenen al seu

abast un gran ventall de joguines, llibres i contes, jocs educaFus, disfresses i material de dibuix
i
pintura
per
a
desenvolupar la seva imaginació
i creaFvitat, on també poden
jugar als jocs clàssics del paF de
tota la vida: xarranca, joc de les
cadires, la gallina cega, etc.
També organitzeu festes per
a gent adulta?
Sí, el nostre espai és polivalent, s'adapta a tot Fpus de celebració i d'edat. De fet, vàrem
celebrar un sopar amb ball per la
gent gran de l'Ametlla que fan
l'acFvitat al pavelló i va tenir
molt d'èxit.
Nosaltres cobrim una necessitat a l'oferir la possibilitat de fer
la celebració fora de casa, ja que
així les famílies s'estalvien l'enrenou de muntar i desmuntar i
poden gaudir de tota la festa
tranquil·lament.
Moltes dones de la nostra generació ens estan suggerint ce-

lebrar les seves festes i reunions
aquí també.

També feu pas>ssos per encàrrec. Teniu en compte la gent
amb intol·leràncies?
Sí, al ser pasFssos totalment
casolans ens adaptem a tot el
que ens demani el client, sempre i quan esFgui dins les nostres possibilitats. Fem decoracions personalitzades per a
empreses, esdeveniments, comunions, casaments, aniversaris, etc.
La nostra especialitat és pasGs
de formatge, que té molt èxit, i
el de poma amb canyella.
I els cupcakes, que encara que
aquí no és un producte molt habitual, les clientes vénen expressament a buscar-los al nostre
local. Els cupcakes són mini pasFssets decorats i els que més
ens demanen són el Red Velvet i
el de xocolata amb cervesa. Als
nens els encanta el de xocolata.

