Àrea de Ciutadania
Àrea de Seguretat Ciutadana i Convivència
Document de treball PAM 2016-19
Tallers participatius

PLA D’ACCIÓ MUNICIPAL 2016-2019
INFORMACIÓ DE L’ÀMBIT DE CULTURA
Equipaments culturals
Casal de Cultura
Setmanalment, passen pel Casal de Cultura més de 500 persones per participar en els
40 tallers que oferim (80% d’ocupació). El Casal de Cultura acull una oferta variada
d’activitats on trobem 7 tipologies de diferents disciplines: arts i manualitats (per a
infants i per a adults), danses, salut, tasta (cuina i tast de vins), costura i tecnologia.
L’aposta des de Cultura se centra en mantenir tot allò que ja funciona (fa més de 25
anys que oferim els tallers de cuina i tenen tant d’èxit com a l’inici; i ens passa el
mateix amb tallers com pintura o ioga) i ampliar l’oferta tenint en compte allò que ens
demana la ciutadania i potenciant el criteri del “Fes-t’ho tu mateix” (DIY).
En aquest sentit, mantenim des de fa anys (i hem hagut d’ampliar l’oferta) el taller de
restauració i fa dos anys que promovem un taller de costura creativa, juntament amb
els tallers de patchwork. Altres novetats que estem consolidant a causa de la bona
acollida de les persones usuàries són el taller de tast de vins i el de gimnàstica
hipopressiva de reforçament del sòl pelvià.
A part, l’equipament també és utilitzat tant per altres departaments de l’Ajuntament,
com per entitats del municipi, per a fer reunions o formacions de tota mena (l’any 2015
es van rebre 56 sol·licituds d’ús del Casal de Cultura).
Biblioteca
La Biblioteca (amb 33.955 visites l’any 2015) és un espai que acull una oferta variada
d’activitats encaminades fonamentalment a la promoció de la lectura però en un sentit
més ampli, és un centre d’accés al coneixement. A part dels préstecs de material
(46.598 l’any 2015, augmentant lleugerament la xifra de l’any anterior), s’incideix en
aspectes tant fonamentals pel desenvolupament humà com la socialització (tertúlies
literàries i clubs de lectura, hora del conte, tàndem, apunta’t a fer punt, meditació en
família, etc.).
Teatre
El Teatre municipal és molt més que un equipament d’arts escèniques. A causa de la
seva centralitat i polivalència, acull activitats de tot tipus durant tot l’any. És un espai
molt sol·licitat (any 2015, 508 usos, 108 més que al 2014) on tenen cabuda activitats
de tot tipus: des de les més estrictament ‘culturals’ (representacions teatrals per a les
escoles del municipi, assajos i representacions de l’Escola municipal de Música,
Dansa i Aula de Teatre, espectacles puntuals per commemoracions o de Festa Major,
etc.), fins als balls de la gent gran dels diumenges a la tarda, les reunions
d’associacions de veïns, sopars de germanor d’entitats del municipi, activitats de
l’àmbit de l’esport (pantalles Barça Madrid, entrega de premis ‘Nit de l’Esport’...).
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Espai Cultural Montbarri
Des de la seva inauguració, el maig de 2013, ha donat cabuda a activitats culturals,
educatives, lúdiques i socials. Des de gener de 2015 ofereix una programació estable
d’arts escèniques Montbarri aixeca el teló que potencia artistes locals i companyies
tant amateurs com professionals.
Es tracta d’una programació trimestral que combina cinema, ball, teatre i música, i en
què predominen les propostes de caire familiar per donar resposta a la demanda de
famílies. Els objectius del programa són apropar la cultura a la població garantint la
igualtat d’oportunitats d’accés, especialment de la població amb més dificultats, crear
públic local interessat en les arts escèniques i les seves diverses disciplines i educar
en sensibilitat artística, articular programacions artístiques de qualitat, combinant
companyies professionals i companyies amateurs, donar resposta a la demanda
ciutadana d’espectacles culturals infantils i familiars en horari de cap de setmana i
afavorir la connexió entre Montornès Nord i Montornès centre a través d’un
equipament atractiu per a tota la població.
A més d’aquesta programació Montbarri té usos diversos per part d’entitats, escola i
l’Escola de teatre, música i dansa.
Sales d’exposicions
Actualment disposem de diferents espais expositius al municipi. El Departament de
Cultura, Festes i Patrimoni gestiona principalment la Sala Riu Mogent del Casal de
Cultura, la galeria d’exposicions de Can Xerracan i els espais destinats per fer
exposicions a la Biblioteca (el projecte Escales d’Art). Tot i no tenir un programa
estable d’exposicions, des del Departament s’aposta per donar visibilitat a la capacitat
artística de la ciutadania, acollint exposicions d’artistes del municipi o exposicions de
les persones usuàries del Casal de Cultura. També, però, es programen exposicions
que complementen projectes, com per exemple les exposicions que promou l’Oficina
de Català i que s’enllacen amb diverses activitats per donar a conèixer als alumnes de
les classes de català la figura de persones il·lustres o rellevants per la seva petjada a
la cultura catalana (Salvador Espriu, Miquel Martí i Pol i altres commemoracions
literàries).
Altres espais expositius que podem trobar al municipi són el vestíbul de l’Espai Cultural
Montbarri o l’espai expositiu del Centre Juvenil Satèl·lit.
Programació festiva
El cicle festiu d’aquest municipi és bastant intents. Cultura, Festes i Patrimoni
organitza (directa o conjuntament amb altres departaments) les següents festivitats:
- Cavalcada de reis (any 2015: participació de 5 entitats, més un gran nombre de
persones a títol individual que donen suport a l’organització).
- Carnaval (any 2015: participació de 6 entitats).
- Sant Jordi (any 2015: participació de 24 entitats).
- Sant Joan (festa major de Montornès Nord) (any 2015: participació de 8 entitats).
- Festa Major (any 2015: participació de 43 entitats).
- Sant Sadurní (any 2015: participació de 27 entitats).
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- Cap d’any (fonamentalment es gestiona des de Festes)
En totes les festivitats es compta amb la participació de diverses entitats. Cal destacar
la creació de la Comissió Municipal de Festes l’any 2014. Actualment 16 entitats i un
col·lectiu de joves DJ formen part de la Comissió, tot i que el total d’entitats que han
participat en l’organització de la passada Festa Major és de 43. S’aposta en tot
moment per donar cabuda a les iniciatives de les entitats que tenen per objectiu
promoure el sentiment de pertinença al municipi.
Així, any rere any s’han consolidat i han esdevingut tradició actes com el toc d’inici i el
seguici popular on participen principalment les diferents figures del municipi, la
cremada de l’Ajuntament, els correfocs (infantil i d’adults) i els versots satírics de la
Colla de Diables, la cercavila i la Dansa de la Batalla de la Colla de Geganters i les
activitats que promouen les penyes Pere Anton i Bartomeus com per exemple la
guerra de globus d’aigua posterior a la Dansa de la Batalla o la programació musical
que ofereixen en coordinació amb el Casal de Músics de Masferrer, entre altres.
Programacions i suport a iniciatives culturals
El Departament de Cultura, Festes i Patrimoni treballa també per programar activitats
de caire cultural i lúdic i per donar visibilitat a les activitats d’aquest tipus que
s’organitzen al municipi. En aquest sentit, s’editen diverses agendes d’activitats, com
són les de primavera (aquest any 2016 no ha sortit però des del 2013 editem les
agendes de la Primavera Cultural), les d’estiu i les de tardor (que recullen les festes de
Sant Sadurní i Santa Cecília i altres propostes programades durant la tardor).
A part d’aquest objectiu de donar visibilitat a la programació cultural a través de les
agendes, donem suport a les iniciatives de les entitats mitjançant la concessió de
subvencions encaminades a mantenir llurs activitats. Fruit d’aquestes subvencions es
dóna suport a projectes tant diversos com la representació de la Remençada, que en
aquest tercer any ja va camí, no només de consolidar-se, sinó d’evolucionar cap a
quelcom més que una única representació anual, o com les sortides de la Colla
Gegantera, els concerts de la Penya dels Bartomeus, la tradicional trobada de vehicles
clàssics de la penya Barcelonista, els projectes del Centre d’Estudis de Montornès (la
revista Dalmanla, els calendaris o l’àlbum de postals),...
En total, el Departament de Cultura i Festes va destinar l’any 2015 65.000 € a
subvencions concedides a 15 entitats. Això representa un 25,33 % del pressupost total
de Cultura i un 8,71 % del pressupost de Festes.
Les entitats de l’àmbit cultural que reben suport tècnic o econòmic del Departament de
Cultura, Festes i Patrimoni són:
-

Societat coral La Lira
Colla de Drac i Diables de Montornès
Colla de Geganters de Montornès
Centro Cultural Andaluz
Centre d’Estudis de Montornès del Vallès
Associació d’Art Venus
Associació La Remençada de Montornès del Vallès
Associació Fotogràfica de Montornès
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-

Penya ludicocultural Pere Anton
Penya Els Bartomeus
Associació excursionista Lleure Montornès
Penya Barcelonista de Montornès
Penya Madridista de Montornès
Hermandad Nuestra Señora del Carmen
Associació 14 d’abril: recuperem memòria per recuperar drets

També cal fer esment dels concursos promoguts pel Departament de Cultura, Festes
i Patrimoni, com a eines de foment de la pràctica artística en diferents disciplines:
Disseny
Cartells de Carnaval (17 participants el 2015)
Punts de llibre de Sant Jordi (25 participants el 2015)
Imatge de la Festa Major (29 participants el 2015)
Escriptura:
Concurs Font de Santa Caterina de microcontes (bianual, 125 participants el 2015)
Recerca Històrica:
Beca de recerca històrica (bianual, 1 candidatura l’any 2015)
Fotografia:
Concurs de fotografia d’aficionats de Sant Sadurní (9 participants l’any 2015)
Concurs de la samarreta viatgera (55 participants l’any 2015)
Disfresses:
Concurs de disfresses de Carnaval (623 participants l’any 2015)
Promoció del Patrimoni
Des de l’Ajuntament realitzem diferents actuacions de promoció de patrimoni:
- Visites i activitats a Mons Observans, Torre del telègraf i refugi antiaeri de ca l’Arnau
- Activitats en el marc de les Jornades Europees de Patrimoni
- Publicació del llibre Montornès a la Vista
- Itineraris guiats, alguna vegada teatralitzats, per a la gent gran, per conèixer els
elements patrimonials del poble.
Recull de la memòria històrica
Actuacions de recull de la memòria històrica oral i escrita:
- Arxiu històric: recull de documentació textual, fotogràfica i fílmica.
- Gravació d’entrevistes a gent gran.
- Documentals Parlem de Montornès (4 en total).
- Convocatòria bianual, des de 2002, del Premi de Recerca Històrica.
- Publicació d’articles a la revista Montornès Viu. Secció Arxiu Obert.
- Elaboració (entrevistes, redacció i dibuixos) de la publicació del dietari “El Montornès
que ja no hi és”.
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- Col·laboració amb el CEMV, en l’edició de calendaris, d’àlbums de postals, la revista
Dalmanla.
- Col·laboració amb els IES en l’assessorament a alumnes de batxillerat pels treballs
de recerca.
- Col·locació d’una placa al cementiri en reconeixement i record dels montornesencs
morts o desapareguts en la Guerra Civil o en camps de concentració del Nazisme.
Coneixement de la llengua catalana
La promoció del coneixement i l’ús de la llengua catalana al municipi també és un àrea
clau dins el Departament. Principalment treballem aquest objectiu des de l’Oficina de
Català (OC), depenent del Consorci per a la Normalització Lingüística. L’any 2015 el
nombre de cursos de català organitzats per l’OC va ser de 6 (igual que al 2014). El
nombre de persones inscrites va ser 108 (14 menys que al 2014). I el nombre
d’activitats de sensibilització i de dinamització lingüística realitzades durant l’any, 28 (3
més que al 2014).

INFORMACIÓ DE L’ÀMBIT D’ESPORTS
Entitats i pràctica esportives
-

Club Futbol Montornès
Club Karate Montornès
Club Tennis Montornès
E. Montornès Futbol Sala
Club Ciclista Montornès
Club Esportiu Montornès Atletisme
Club Deportivo Montornès Norte
Club Petanca Sant Sadurní
Club Bàsquet Vila de Montornès
Club Triatló Montornès
Club Escacs Montornès

Esportistes federades femenines: 343 esportistes aprox.
Esportistes federats masculins: 1.417 esportistes aprox.
Total: 1.760
Esportistes amb ajut per beca per la pràctica de l’esport: 60 esportistes
Equipaments
Camp de Futbol/Pistes d’Atletisme Municipals:
1 camp de futbol-11
1 camp de futbol-7
1 camp de futbol-5
1 pista d’atletisme
1 Zona de salts
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2 zones de llançaments
Graderies
3 pistes de tennis
1 frontó
1 pista poliesportiva
10 vestuaris per equips
2 vestuaris per àrbitres
4 oficines entitats
5 magatzems
Complex esportiu les Vernedes:
1 camp central de Bàsquet
1 camp central de Futbol Sala i Handbol
3 camps de mini-Bàsquet/Futbol Sala
1 camp de Voleibol
Graderies (400 seients)
8 vestuaris per equips
2 vestuaris per àrbitres
4 oficines entitats
6 magatzems
Espai polivalent El Sorralet:
1 camp central de Bàsquet
1 camp central de Futbol Sala i Handbol
3 camps de mini-Bàsquet/Futbol Sala
1 camp de Voleibol
Zona marcatge per patinatge artístic
graderies (700 seients)
4 vestuaris per equips
2 vestuaris per àrbitres
2 magatzems

Sala Polivalent esportiva de la zona municipal Les Vernedes:
1 zona de tatami per activitat del Karate
4 vestuaris per equips
3 oficines entitats
1 magatzem
Programes esportius
Activitats esportives de competició (31)
Torneig Vila Montornès de Bàsquet
Torneig de Futbol Aleví Festa Major
Torneig de Tennis Festa Major
Cursa de BTT
½ Marató Montornès
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Mini solidària
Cross Comarcal/Escolar
Campionat de Karate Sant Sadurní
Torneig de Petanca Festa Major
6 hores de Petanca d’Estiu
6 hores de Petanca Festa Major
Open de Tennis Sant Sadurní
Torneig de Petanca Sant Sadurní
Milla Urbana Montornès Nord
Lliga Popular de Futbol-7
Copa Popular de Futbol-7
Vila Montornès de Karate
Campionat de futbol sala al carrer
Memorial Ciclisme Luís Cámara
Torneig “Joc Net” de Futbol Sala
8 Hores de Futbol-7
Torneig de petanca Festa de Sant Joan
Quadrangular de futbol sala
Campionats de karate Extraescolars
Campionats de Futbol Sala Extraescolars
Melé de petanca Oberta al Poble
Campionat Escacs partides semiràpides
Triatló Popular per parelles
Triatló Infantil
Duatló de Muntanya
Gran Premi de Marxa Atlètica
Activitats esportives de lleure (20)
Diada d’Esport al Carrer Festa Major
Marxa Popular de Montornès
Casal Esportiu de Bàsquet
Casal Esportiu de Tennis
Casal Esportiu de Futbol
Casal Esportiu de karate
Festa de l’Esport
Diada d’acrobàcies amb patinet, monopatí i bicicleta IES Vinyes Velles
Diada d’acrobàcies amb patinet, monopatí i bicicleta IES Vinyes Velles
Entrenaments de la selecció comarcal de futbol Sala
Cloendes Fi de Temporada de les entitats
Esportives Locals (futbol, futbol sala, bàsquet, ciclisme, petanca, karate, tennis, atletisme,
escacs, triatló)
Activitats esportives de promoció (10)
Activitats Esportives Extraescolars
Cloenda Activitats Esportives Extraescolars
Bicicletada Popular d’Estiu
Bicicletada Popular Sant Sadurní
Clínic d’Especialització de Bàsquet
Activitat excursionista de la sortida al Telègraf
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Nit de l’Esport
Sortida Atlètica al Castell de Sant Miquel
Diada del Soci del Club de Futbol
Diada del Soci del Club Petanca Sant Sadurní
INFORMACIÓ DE L’ÀMBIT DE PROMOCIÓ DE LA SALUT
El Departament de Promoció de la Salut ha encetat el seu camí en solitari fa
relativament poc. Fins l’any 2014 formava part del Departament de Salut Pública que
englobava: la protecció, la prevenció i la promoció de la salut.
L’any 2012 es va iniciar un procés per a l’elaboració del Pla Estratègic Municipal per a
la millora interna de l’organització. Durant l’any 2013 es va treballar en la modificació
de l’organigrama municipal que culmina el 2014 amb un acord de Ple, amb data 3
d’abril de 2014, amb una nova organització.
Amb l’aprovació del nou organigrama, el Departament de Salut Pública desapareix, es
crea el Departament de Promoció de la Salut, que també engloba la part de prevenció,
dins de l’Àrea de Ciutadania, i la part de protecció de la salut passa a formar part
d’altres departaments de l’ajuntament.
Actualment, les polítiques de promoció de la salut són impulsades en col·laboració
amb diferents departaments de l’ajuntament com ara: Igualtat, Joventut, Medi Ambient,
Serveis Socials, Esports, Cultura... i es desenvolupen en tres blocs:
ACTIVITATS EDUCATIVES. Als instituts, a les escoles, als casals de gent
gran...
Programa de salut escolar: revisions, calendari de vacunacions i salut
bucodental.
Programa de salut jove: xerrades, exposicions i tallers sobre: sexualitat,
addiccions (drogues, alcohol, tabac), alimentació saludable, seguretat vial,
primers auxilis i hàbits posturals.
Programa d’educació sanitària per a la gent gran, promogut pel CatSalut amb la
col·laboració del col·legi de Farmacèutics de Catalunya.
Aquestes activitats es realitzen amb la col·laboració del CAP, de la Diputació de
Barcelona i de la Generalitat de Catalunya, i, en ocasions puntuals, amb la
col·laboració de l’Associació ONCOVALLÈS.

ACTIVITATS DE SENSIBILITZACIÓ:
o

Donacions de sang. Donem suport al Banc de Sang i Teixits, facilitant
un espai per a la recollida de sang i col·laborem en la difusió de les
campanyes. La recollida es fa trimestralment a la Biblioteca i
puntualment, a Montornès Nord en una unitat mòbil.
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o

Marató de TV3. Es col·labora en la difusió de l’acte penjant pancartes
al municipi

o

Dia Mundial sense tabac-- 31 de maig Fem difusió penjant pancartes al
municipi i amb activitats organitzades pel departament de Joventut i de
Promoció de la Salut.

En la “Setmana sense fum”, del 24 al 31 de maig, es posarà en marxa el projecte
“Entorn sense fum”, en col·laboració amb l’Agència de Salut Pública, els centres
educatius i les associacions esportives del municipi.
L’objectiu d’aquest projecte és que l’entorn familiar, educatiu i esportiu, models a imitar
pels infants, siguin un model saludable. Per aconseguir aquest objectiu s’establiran
com a entorns lliures de fum les entrades a les escoles i als espais esportius. Aquest
espai es delimitarà amb cartells i senyalització al terra. El model de senyalització serà
escollit en col·laboració amb les escoles del municipi.
o

Dia Mundial Esclerosi Múltiple—10 de juliol Col·laboració econòmica
mitjançant una subvenció directa i, aquest any, hi ha prevista la
col·laboració del CEM per participar al projecte de l’associació: “Mulla’t
per l’Esclerosi Múltiple”.

o

Col·laboració amb Oncovallès i AFIBROMON Associacions amb les
quals l’Ajuntament té signat un conveni de col·laboració.

o

Pla Estratègic de Prevenció d’Addiccions. Campanyes vinculades, com
el Jo no venc de prevenció i reducció del consum d’alcohol.

ATENCIÓ COMUNITÀRIA (CAC)
El Centre d'Atenció Comunitària és un equipament municipal per a la prestació de
serveis comunitaris a persones derivades des del Centre d'Atenció Primària (CAP) i
des del Departament de Benestar Social de l'Ajuntament de Montornès del Vallès
(vacunació antigripal, vacunació antipneumocóccica, extracció de mostres de sang per
a analítiques, realització de cures programades i administració d’injectables prèvia
programació...)
ALTRES DADES D’INTERÈS:
o

DONACIONS DE SANG

Any
2011
2012
2013
2014
2015

Especial
Empreses (festes
majors,…)
122
0
191
0
126
0
76
62
119
78

Poble

Total
donacions

252
232
187
164
172

374
423
313
302
369
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o

ENQUESTA- Hàbits relacionats amb la salut 4t D’ESO

L’Ajuntament de Montornès del Vallès va sol·licitar suport tècnic a la Diputació de
Barcelona per realitzar una enquesta per conèixer els hàbits relacionats amb la salut
dels adolescents de 4t d’ESO del nostre municipi.
La finalitat era obtenir informació sobre els estils de vida dels adolescents per poder
dissenyar i avaluar polítiques locals de salut, especialment les relatives a la promoció i
l’educació.
L’enquesta es va realitzar a 109 alumnes dels Instituts Vinyes Velles i Marta Mata,
durant el 3r trimestre del curs escolar 2014-2015.
INFORMACIÓ DE L’ÀMBIT DE CONVIVÈNCIA I CIVISME
Actuacions en l’àmbit del civisme
Campanyes puntuals de convivència
Una de les campanyes realitzades en els últims anys, concretament l’any 2014, ha
estat Fem net amb l’objectiu de comunicar i informar de les obligacions que tenien els
propietaris de gossos i sensibilitzar entorn el cost i les conseqüències dels actes
incívics. La campanya va consistir en:
- Disseny d’ una imatge gràfica amb el lema Fem net.
- Informació al carrer mitjançant agents de civisme.
- Realització d’una audiència pública per tal de generar debat i sensibilitzar la
ciutadania.
- Creació del banc de bones pràctiques per recollir de forma gràfica experiències
positives de convivència i civisme.
- Realització d’una enquesta a 268 persones sobre la percepció entorn el civisme de la
població.
El principal problema quan al civisme detectat entre tots els enquestats són els
excrements d'animals, seguit del mal ús de les papereres i dels contenidors i d'
estacionaments incorrectes de vehicles
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Agents de civisme
Mitjançant plans d’ocupació locals l’Ajuntament disposa d’agents de civisme que tenen
les següents funcions:
•
•
•
•
•

Vigilància i informació ciutadana sobre el compliment de les normes
municipals.
Vigilància i informació ciutadana sobre l’ocupació i la realització
d’activitats a la via pública.
Tasques operatives i d’informació ciutadana sobre senyalització
extraordinària.
Traspàs d’informació a les àrees de Seguretat Ciutadana i Territori,
d’acord amb l’àmbit funcional de les actuacions.
Qualsevol altra relacionada amb la logística i el suport necessaris per
desenvolupar el projecte, d’acord amb la categoria laboral establerta per
als llocs de treball.

Projecte d’intervenció integral de Montornès Nord
L’Ajuntament de Montornès Nord està duent a terme el Projecte d’Intervenció integral
de Montornès Nord des de l’any 2009 amb el suport del fons de foment del programa
de barris i àrees urbanes d’atenció especial de la Generalitat de Catalunya.
L’objectiu del Projecte és millorar la qualitat de vida dels veïns intervenint de forma
integral en tot allò que afecta el desenvolupament del barri. Per això s’han fet
actuacions tant per que fa a l’ urbanisme i de millora dels habitatges com per allò que
té a veure amb l’àmbit social i comunitari. Durant l’últim any s’han posat en marxa
diferents serveis com: Suport a les comunitats de propietaris, Suport a la rehabilitació
dels edificis, Informació i atenció a la dona (SIAD), Mediació ciutadana, Oficina
Municipal d’Acollida, Participació ciutadana i Acció sociocultural, orientació i Inserció
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laboral, Emprenedoria i Empreses, Dinamització Comercial i Oficina municipal
d’informació al consumidor (OMIC).
En aquest marc, un dels eixos estratègics és la millora del civisme i la convivència. Tot
i que al barri no existeixen greus conflictes, en els últims temps s’ha eixamplat la
distància entre els diferents col·lectius que viuen al barri: persones immigrades del sud
d’Espanya als anys 60, persones d’origen extracomunitari arribades als anys 90,
persones grans, gent jove... Ens trobem amb poca convivència entre comunitats, pocs
espais comuns, usos diferenciats de l’espai públic i un discurs creixent de rebuig a la
població marroquí. També ens trobem amb una imatge estigmatitzada del barri per
part de la resta de veïns de Montornès.
Demogràficament, el barri de Montornès Nord concentra la major part de la població
immigrant que hi ha al municipi. Prop d’un 40% dels habitants de Montornès Nord són
immigrants, la major part d’origen africà, i en un percentatge molt alt població
marroquí. A més estan concentrats en determinats carrers i places, en els primers
pisos que es van construir al barri, que a més són molts petits i, per tot això, es
visualitzen molt i hi ha aquest rebuig.
Hi ha determinats espais col·lectius en què hi ha certa interrelació però manca cohesió
social i comprensió entre uns i altres.
Campanya “Un estiu en convivència als carrers i places de Montornès Nord”
Davant les dificultats de convivència produïdes l’estiu del 2012 amb la coincidència del
Ramadà, l’estiu del 2013 es va impulsar la signatura d’un manifest per la convivència
signat amb l’Ajuntament, l’Associació de Veïns i Veïnes de Montornès Nord i els
representants de les Comunitats Islàmica, Musulmana Africana i Gitana que conviuen
al barri per a la promoció de la convivència i el civisme a l’estiu.
Aquesta iniciativa va donar peu a una campanya de sensibilització. Es va publicar el
manifest en català, castellà i àrab al butlletí MN Informa, es va fer difusió en mitjans de
comunicació: Montornès Viu, web municipal, Ràdio Montornès, diari El9nou,
Contrapunt, Digital Vallès, entre d’altres, es va editar el manifest en versió reduïda per
ser repartit a l’oratori i al veïnat. Policia local va reforçar els efectius policials.
L’estiu 2014 i 2015 es va donar continuïtat a aquest pacte, però introduint canvis. Es
va avançar la sensibilització a mitjans del mes de juny, es va donar un enfocament
més ampli incorporant a altres entitats i associacions del barri.
L’objectiu és sensibilitzar en una doble direcció, d’una banda, de cara a ser flexibles
davant la celebració d’actes festius importants per al barri (es convidava els veïns a la
festa donant a conèixer què és St. Joan i el Ramadà) i d’una altra, es van incloure
recomanacions per tal de respectar el descans dels veïns.
Diagnosi sobre convivència al barri de Montornès Nord
Fruit del treball iniciat amb les campanyes d’estiu es va veure la necessitat de tenir una
diagnosi sobre la convivència al barri. Aquesta s’ha elaborat entre l’octubre de 2014 i
el març de 2015 amb el suport de la Diputació de Barcelona i l’empresa D- Cas
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La diagnosi té com objectius:
•
•
•
•
•
•

Afavorir el bon veïnatge a les comunitats de veïns i a l’espai públic.
Afavorir el coneixement entre veïns de diferents procedències.
Trencar els estereotips cap als immigrants d’origen marroquí, perquè són la
majoria, però també cap altres orígens o cultures: com els subsaharians o
llatinoamericans.
Reforçar l’arrelament de la població nouvinguda.
Afavorir un acord entorn els usos i els comportaments als espais públics.
Identificar indicadors que ens permetin avaluar de forma contínua la
convivència.

Viu i conviu al barri
L’objectiu general del projecte ha estat afavorir la convivència veïnal a través
d’activitats lúdiques, esportives, socioculturals i festives a l’espai públic que poguessin
permetre l’apropament de diferents col·lectius d’edat i de procedència i la seva
implicació en la gestió dels espais col·lectius. A través del joc, l’esport i la cultura hem
intentar generar activitats de cohesió que facilitin el diàleg intercultural i
intergeneracional, enforteixin la comunitat i permetin la inclusió dels col·lectius més
vulnerables.
Objectius específics:
• Generar dinàmiques que facilitin la integració i el coneixement mutu. Promoure
els valors de la interculturalitat, prevenir i reduir actituds racistes i xenòfobes.
• Sensibilitzar la població de les necessitats d’expressió cultural dels diferents
col·lectius que conviuen en un mateix territori.
• Potenciar el sentiment de comunitat i de convivència de la població a través de
la utilització dels espais públics i els equipaments.
• Reduir el nombre i el grau de conflictes que es generen a l’espai públic,
conscienciant a la ciutadania.
• Facilitar la gestió dels conflictes que es generen a l’espai públic redistribuint
determinats usos com el joc a pilota dels infants.
• Apoderar la comunitat en la gestió i l’ús dels espais públics.
• Millorar i potenciar el treball intergeneracional.
• Incorporar la perspectiva de gènere, potenciant el paper de la dona atès que
l'espai públic és un espai fortament masculinitzat on, sovint, el seu paper és
secundari.
• Promoure l’establiment d’uns hàbits saludables a través de diferents nivells
d’actuació, destacant l’esportiu evitant el sedentarisme i la poca pràctica
esportiva i dinamitzant els espais esportius públics del barri.
• Millorar la qualitat de vida dels habitants del barri des de la participació social i
la relació amb l’entorn més proper.
• Impulsar projectes compartits entre serveis i entitats que treballen en l’àmbit
comunitari amb diferents col·lectius d’edat.
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Aquest 2016 s’inicia una segona edició del projecte gràcies a la subvenció del SOC
“Treball als barris”. La voluntat és donar continuïtat a la feina feta al llarg de l’estiu
2015 però incorporant i treballant l’àmbit de la convivència a les comunitats de veïns.
Infància i Joventut
Com a programes que potencien la convivència podem destacar:
-

Divendres en família: és un espai educatiu i de lleure de trobada familiar
ubicat al Centre infantil la Peixera.
La comissió cívica de joves on es treballen temes com afectacions de soroll,
respecte a la mobilitat dels vianants i al mobiliari urbà, als hàbits saludables i
de compliment de la normativa de centre.

Mediació ciutadana i suport a comunitats de veïns
El servei de mediació ciutadana és un servei gratuït, confidencial, ràpid i constructiu
que ajuda a millorar les relacions ciutadanes, en moltes ocasions evita denúncies i un
empitjorament de la situació. Es pot fer mediació en conflictes de comunitats de veïns,
família, escoles, associacions i espai públic.
Funciona des del 2013 i des de llavors ha anat augmentant el nombre de casos.

El tipus de conflicte atesos que més predominen són els veïnals.
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Els conflictes veïnals que més predominen estan vinculats a la gestió de la comunitat,
en molts casos situacions de morositat.

La major part dels usuaris són d’origen espanyol (90,27 %) mentre que la resta
(9,73%) són d’altres països.
D’altra banda, s’ha posat en marxa la 3a fase del Programa de mediació entre iguals
per a la gestió i resolució de conflictes que té lloc al institut Marta Mata sota els
paraigües del Departament d’Educació i Joventut.
Informació de l’àmbit de la seguretat ciutadana
Principals actuacions realitzades per la policia local a Montornès. Evolució 20122015

ANIMALS DE COMPANYIA
CONFLICTES VEÏNALS
DANYS
INCIDÈNCIES VIA PÚBLICA

2012
341
650
144
592

2013
406
521
128
617

2014
408
541
124
577

2015
429
543
150
542

-

Animals de companyia: recollida d'animals, infraccions i molèsties.

-

Conflictes veïnals: bàsicament queixes entre veïns.
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-

Incidències via pública: qualsevol actuació derivada d'activitats a via pública
o desperfectes lleus detectats en mobiliari i serveis.

-

Danys: desperfectes greus

Principals actuacions realitzades per la policia local a Montornès 2015

Principals actuacions realitzades per la policia local a Montornès. Evolució 20122015
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