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7 El nou Centre Juvenil 
Sputnik s’enlairaNo abaixem 

la guàrdia
Mascareta, distància, presa 
de temperatura, rentat de 
mans i neteja de les soles de 
les sabates. El protocol de 
seguretat per accedir a les 
escoles i instituts és així cada 
dia per prevenir contagis de 
Covid-19..

La Policia Local renova part 
Els 

dos cotxes adquirits, un furgó 
professional equipat i un 
vehicle SUV compacte tot camí, 
son més sostenibles i adequats 
a les tasques policials.

La seguretat, prioritària en 
l’accés a les instal·lacions 
esportives. Els entrenaments 
de les entitats esportives 
han tornat a tenir públic. 
L’Ajuntament i els clubs han 
acordat les pautes que regulen 
l’assistència d’espectadors.

3 5 12

www.montornes.cat @ajmontornes ajmontornes



     OctubreMontornès2 2020

Hem superat l’estiu i s’ha reprès 
el curs escolar. Tot seguit ha tocat 
fer un balanç d’aquests darrers 
mesos de feina intensa per ava-
luar com han anat les coses i, 
sobretot, per posar les condicions 
necessàries per continuar enda-

vant. Malauradament la pandèmia de la Covid-19 continuarà 
durant uns mesos i hem de seguir treballant per fer-li front.  

recuperar al màxim l’activitat educativa, cultural i de lleure i per 
tant reobrir els equipaments. I ho van fer sabent que els conta-
gis es produeixen sobretot en les relacions familiars i d’amistat. 
Sabent, per tant, que és possible oferir a la població activitats 
segures si complim les mesures bàsiques de seguretat: masca-
reta, higiene, distàncies... a més d’una organització acurada 
de cita prèvia i estricta pel que fa als accessos i les sortides.

L’experiència ha estat positiva al Casal d’estiu infantil, a 
les festes especials de Sant Joan i Festa Major, així com a les 
activitats culturals de juliol i agost per a tots els públics. També 
ha anat molt bé la piscina d’estiu, el nou funcionament del 
Complex esportiu i la represa de l’activitat a la Biblioteca. Des 
del setembre hem col·laborat en l’obertura de les escoles d’in-
fantil, primària i secundària, i hem engegat el curs a l’Escola 
Bressol municipal i l’Escola de Música, Dansa i Aula de Teatre. 
També s’han reobert totes les instal·lacions esportives perquè 

tots els clubs iniciïn la temporada, i, a poc a poc anem reobrint 
els diversos equipaments.

Per poder tirar endavant d’aquesta manera és imprescin-
dible la feina intensa que estan fent tots els professionals dels 
serveis municipals i de les escoles i instituts i, per descomptat, 
les entitats que hi col·laboren, com les AMPA, els clubs esportius, 
les entitats culturals i socials. Sense elles no seria possible i cal 
insistir molt en això. A tots ells i elles, professionals i entitats, els  
hem d’agrair molt l’esforç i animar-los a continuar endavant. 

“És possible oferir activitats 
segures si complim les mesures 

bàsiques de seguretat”
veïns i veïnes del poble en les mesures preses. Sou vosaltres els 
que podeu gaudir d’aquestes activitats segures i ho esteu fent 
bé, respectant les indicacions. Us demanem que també sigueu 
estrictes en la vostra vida personal, que no abaixeu la guàrdia. 
Ens hi juguem molt i no oblideu que hem patit molt. A Montornès 
hi ha hagut víctimes mortals de la Covid-19 i moltes persones 
malaltes. Per elles i pel patiment que han hagut de passar les 
seves famílies tenim l’obligació de no oblidar i de prendre cons-
ciència de la gravetat de la situació. Només junts i juntes podrem 
superar aquesta situació. Gràcies a tothom i endavant.|

Editorial

Farmàcies de guàrdia

José A. Montero. Alcalde

Octubre - Novembre 2020

Octubre Novembre

Farmàcia Balcells
C. del Riu Mogent, 7
Telèfon 93 568 09 14

Farmàcia Fontcuberta
Av. de l’Onze de Setembre, 7
Telèfon 93 568 17 48

Farmàcia Valledepaz
C. Major, 55
Telèfon 93 568 83 30

Farmàcia Moreno
Av. de l’Onze de Setembre, 38
Telèfon 93 544 41 80

Farmàcia Sempere
C. de Federico G. Lorca, 3-4
Telèfon 93 568 08 99

Farmàcia Pardos
C. de Palau d’Ametlla, 17
Telèfon 93 572 08 14
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Continuar endavant malgrat la Covid
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Un total de 1.620 alumnes han ini-
ciat el curs a Infantil i Primària, i 
907 a ESO i Batxillerat. També hi 
ha a l’entorn d’una seixantena 
d’alumnes als cicles formatius de 
grau mitjà i 24 al Pla de Transició 
al Treball. 

-
peratura, rentat de mans i neteja de les 
soles de les sabates. El protocol de segu-
retat per accedir a les escoles i instituts 
és així cada dia per prevenir contagis de 
Covid-19. 

Tots els centres educatius van 
aprovar un pla d’obertura que recull l’or-
ganització dels grups estables, l’atenció 

de suport educatiu, l’organització de les 
entrades i sortides, de l’espai d’esbarjo, 
del servei de menjador, el pla de neteja, 
el transport, les extraescolars i l’acollida, 
el protocol d’actuació davant de casos 
Covid, etc. També recull el pla de treball 

S’han pres mesures de mobilitat 

la Justada que ha de servir per evitar 
aglomeracions de vehicles i persones als 
accessos de l’Escola Mogent i de l’Institut 
Marta Mata. 

L’Ajuntament també ha reforçat els 
dispositius policials a les entrades i sor-
tides dels centres educatius així com 

Actualitat

Tornada a l’escola amb totes les garanties
Les mesures de prevenció de contagis de la Covid-19 marquen el curs. Els centres educatius apliquen un pla 
d’obertura que té en compte tots els aspectes relacionats amb la seguretat comunitària. ————————————

el servei de neteja de les escoles de 

Mesures especials també al 
Lledoner i a l’Escola de Música

La Llar d’Infants Pública El Lledoner, 
amb 69 alumnes, ha implementat un 
important paquet de mesures addi-
cionals per garantir la seguretat de 
l’alumnat. A més s’han adaptat i dividit 
els espais i establert torns.

L’Escola Municipal de Música, 
Dansa i Aula de Teatre ha començat 
el curs amb 227 alumnes de música, 
38 de dansa i 67 de teatre. El centre 

traslladat les classes de teatre, dansa 
i grups de música al Teatre Margarida 
Xirgu per poder disposar d’espais més 
amplis. 

També s’han traslladat les classes 
teòriques del PTT al nou equipament 
juvenil Sputnik, que permet complir les 

|

Control de temperatura abans d’accedir al recinte escolar

Distància dins les aules
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L’ORGT de la Diputació torna a fer atenció presencial al carrer de la Pau. 
Cal demanar cita prèvia a l’adreça orgt.cat/cites o per telèfon 93 202 98 02; 93 
472 91 02. 

DNI a Montornès. 

de l’OAC Centre. És imprescindible sol·licitar cita prèvia al telèfon 93 572 11 70.

Els Plens a YouTube. -
te al canal de YouTube de l’Ajuntament on hi ha també un històric de les sessions.| 

Notícies

#CuidemnosMontornès i Globus 
pels Valents, fent pinya

En 1 minut...

Eli Carrillo i Raquel Peña, de Globus pels Valents, amb les mascaretes del #CuidemnosMontornès

El pressupost de 2020 
destinarà 510.000 € al 
Pla Covid-19

Després que la proposta de pres-
supost de 2020 no prosperés en el Ple 
extraordinari de juliol, l’acord entre el 
govern i Més per Montornès ha permès 
que el Plenari hagi aprovat inicialment 
aquest octubre el document.

El pressupost, amb un import de 
-

tinuar desenvolupant el Pla Covid-19 
que aplega un centenar de mesures 
per afrontar les conseqüències socials 
i econòmiques causades per la crisi 

Es destinaran 510.000 euros per a pro-
grames prioritaris, entre els quals hi ha  
millores a les escoles i als equipaments 

la pandèmia; el suport al comerç local, 
i accions socials (ampliació dels pro-
grames d’alimentació, beques i ajuts 
d’emergència, reforç del Servei d’Atenció 

Els 510.000 euros se sumaran als 
342.000 euros que 
ja s’han dedicat a 
accions per paliar 
els efectes de la 
Covid-19.|

Les persones que van visitar la mos-
tra “Teixint Solidaritat” durant la Festa 
Major es van endur algunes de les 
mascaretes artístiques, úniques i origi-
nals, elaborades per les cosidores de la 

xarxa #CuidemnosMontornès, a canvi 
d’un donatiu. La recaptació íntegra, 421 
euros, s’ha donat a l’entitat Globus pels 

|
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La Policia Local de Montornès ha 
incorporat dos nous cotxes seguint 
el pla de renovació progressiva del 
seu parc de vehicles. Els automò-
bils són més sostenibles i adequats 
a les tasques policials. 

En les darreres setmanes l’Ajunta-
ment ha rebut dos nous vehicles per 
a la Policia Local. Es tracta d’un furgó 
professional equipat i d’un vehicle SUV 

-
litat a les zones del municipi amb una 

Les incorporacions formen part del 
pla de renovació progressiva del parc 

de vehicles policials. Els dos cotxes, 
equipats amb el kit d’homologació poli-
cial, han estat adquirits en propietat. La 
inversió ha estat de 80.297,14 euros.

En aquests moments el parc mòbil 

vehicles retolats, un vehicle no logotipat 
i tres motocicletes.|

La Policia Local renova part de la 

Els nous cotxes, homologats i equipats, en substitueixen altres de més antics 
i menys aptes per a l’actuació policial  ————————————————

Més ajuts per a les AMPA 
i els centres educatius

Les AMPA del poble rebran enguany 
48.000 € (12.000 més que l’any passat) 
de l’Ajuntament. Un total de 40.000 
€ aniran a les AMPA dels centres de 

entre les AMPA de la LLIP El Lledoner i 
de l’Escola Municipal de Música, Dansa 
i Aula de Teatre. Pel que fa als ajuts per 
als centres d’educació, la dotació és de 
60.000 € que es dividiran en 48.000 € 

Les aportacions de l’Ajuntament 
a les AMPA i als centres són una part 
important del programa d’acompanya-
ment a l’escolaritat. L’objectiu és ajudar 
a fer realitat els eixos del Pla Educatiu 
d’Entorn per a la promoció de l’equitat 
en l’accés a l’educació com a camí per 
reduir les desigualtats, afavorir l’èxit 
acadèmic i garantir la cohesió social.|

Nous vehicles de la Policia Local de Montornès

Detall de l’equipament
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El departament municipal de Parti-
cipació Ciutadana ha posat en marxa un 
nou cicle d’activitats formatives incloses 
en la programació “Les entitats al dia”, 

L’objectiu del projecte, nascut el 2016, 
és contribuir a l’enfortiment i la consoli-
dació de l’associacionisme del municipi. 
Els cursos aporten coneixements i eines 
útils per al desenvolupament i la gestió 
de les entitats.

Enguany l’oferta es divideix en tres 
tallers que combinen el mode presen-
cial amb el virtual. Tenint en compte la 

-
macions en noves tecnologies.

El primer taller, celebrat el 8 d’octubre, 

amb l’administració. Properament, es 
dedicaran diverses sessions a les eines 
digitals i a les reunions virtuals. També se 

de les subvencions municipals que reben 
les entitats.|

Un dels documents més antics, datat el 1870

L’Arxiu treballa sobre el fons històric 
del Jutjat de Pau

Des de mitjans de setembre, l’Arxiu 
Històric de Montornès duu a terme el 
tractament del fons històric del Jutjat de 
Pau del poble. 

La documentació, abasta el perío-
de comprès entre els anys 1860 i 2000. 
Es tracta de documents de gran valor 
històric i informatiu que per la seva 
singularitat i complexitat requereix un 

-
ten amb el suport del programa de 
tractament arxivístic de la Diputació de 
Barcelona.|

La nova normalitat dels òrgans de govern. Després de mesos de reunions 

dels òrgans municipals de govern (Junta de Govern, Comissions Informatives, 
Junta de Portaveus i Comissió Especial de Comptes).| 

Junta de Portaveus del 28 de setembre de 2020

“Les entitats al dia” 
torna amb més cursos

Sessió formativa a les entitats
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Defensant els animals i la natura
Som un grup de joves amb moltes ganes de treballar i donar veu 

als éssers vius que no la tenen. Creiem en un món vegà, que respecti 
els drets de tots els animals i que sigui més respectuós amb el medi 
ambient. El nostre principal objectiu és informar i conscienciar la 
ciutadania. Volem dotar el veïnat d’informació perquè decideixi amb 
plens coneixements com viure i sigui conscient de les conseqüències 
de les seves accions. Especialment volem centrar-nos en activitats 
quotidianes com anar a sopar fora o passejar per la vora del riu 
perquè el veïnat s’adoni que no és complicat canviar certs hàbits.

Considerem que l’educació és bàsica. Per això, una de les nostres 

línies de treball passa per visitar els 
centres educatius i oferir informació 
d’interès a l’alumnat. També volem 
reunir-nos amb els bars i restaurants 
per ampliar l’oferta vegana i vegetariana 
al municipi, així com introduir la 
perspectiva animalista als actes que 
tinguin lloc al poble. No volem deixar de banda el medi ambient, així 
que també pretenem recuperar activitats per a la protecció de l’entorn 
natural, com ara recollides de brossa periòdiques. Res d’això no serà 
possible sense la col·laboració de veïnat, associacions, empreses, 
institucions… hem de crear una xarxa integral que passi per millorar 
la relació entre els humans, els animals i la natura. Us hi sumeu? |

El balcó de l’Entitat Montornès Animal

Ubicat al barri de La Bòbila, l’Sput-
nik neix amb l’objectiu d’esdevenir 
un veritable pol de la vida comuni-
tària del jovent montornesenc. El 
centre també acollirà el Gastrobar, 
una iniciativa del departament 
d’Ocupació, Promoció Econòmica 
i Comerç (OPEC) per a projectes 
cooperatius d’economia social i 
solidària. 

Les mesures de seguretat i d’hi-
giene van condicionar la inauguració 

del Centre Juvenil Sputnik. L’acte ins-
titucional, celebrat el 8 d’octubre, va 
comptar amb la presència de l’alcalde, 
José A. Montero; del regidor de Joventut, 
Sergio Carrillo; de representants de la 
Generalitat i de la Diputació, i de diver-
sos regidors de l’Ajuntament.

desenvolupa des de fa anys al CJ Satel·lit. 
Les instal·lacions inclouen espais de 

gestió, una sala polivalent amb terrassa, 
sales d’estudi i taller, i espais exteriors 

Acte institucional d’inauguració

per a  activitats artístiques. L’equipament 
-

va de l’OPEC per a projectes cooperatius 

La sostenibilitat: base del projecte 
constructiu

-
but com una infraestructura ecològica 

en aspectes sostenibles pel que fa als 

energètic. Disposa de plaques solars 
fotovoltaiques i d’un sistema informatit-
zat de control de consums (aigua i llum) 
i de nivells de CO2.|

El nou Centre Juvenil Sputnik s’enlaira
El tercer equipament juvenil -comptant el Satèl·lit i Masferrer- ha obert les portes aquest mes d’octubre —————
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Equipaments SEGURS

Gent gran:
• Els Casals de la Gent Gran roma-

nen tancats, però s'ha recuperat
de manera presencial i amb totes
les mesures de seguretat les ses-

la zona esportiva municipal Les
Vernedes

• També s'han recuperat els

d'alfabetització.

Esports:
• Reobertura i adaptació a les 

del pavelló de la zona esportiva
Les Vernedes, El Sorralet, les pis-
tes de petanca, camp de futbol i 
altres espais de la zona esportiva 
municipal.

• Acord entre les entitats espor-
tives i l’Ajuntament per regular 
l’assistència de públic als espais
esportius.

Socioculturals:
• Centres Infantils Pintor Mir i la

Peixera: Activitats amb afora-
ments marcats pels protocols 
sanitaris, amb inscripció prèvia.

• Biblioteca: S’ha de demanar cita 
prèvia per a l’ús de les instal·la-
cions de manera presencial.

• Teatre Margarida Xirgu i Espai
Cultural Montbarri: Els equipa-
ments aniran desenvolupant els
seus programes en funció de la 
situació de la pandèmia.

Escola SEGURA

• Aprovat un pla d’obertura al Consell Escolar de cada centre.
• Campanya informativa a les famílies en el marc del #CuidemnosMontornès 

sobre l’inici de curs amb els condicionaments de la pandèmia.
• Reforç dels dispositius policials a les entrades i sortides dels centres

educatius.
• Mesures especials de mobilitat al Camí de la Justada per millorar les entra-

des i sortides a l’Escola Mogent i a l’Institut Marta Mata.
• Reforç de la neteja, ventilació i desinfecció dels centres. Hi ha una persona,

durant els matins per fer neteges dels espais comuns.
• L’Escola Municipal de Música, Dansa i Aula de Teatre ha traslladat les classes

de teatre, dansa i grups de música al Teatre Margarida Xirgu.
• A la Llar d’infants El Lledoner, s’han habilitat tres portes d’entrada i el pati

s'ha dividit  en tres jardins amb una tanca divisòria per evitar el contacte
entre grups estables.

• Trasllat de l’aula de formació del Pla de Transició al Treball al nou equipa-
|
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A Montornès, no abaixem la guàrdia
Espai públic SEGUR

• 
i els dimecres).

• 
de correus, OAC, etc.) es desinfecten dos cops per setmana (els dilluns i els 
dimecres).

• Es desinfecten les zones dels  mercats setmanals, la zona comercial i la seva 

d’Ametlla i Major).
• Els accessos als centres escolars i la llar d’infants El Lledoner es netegen 

• 
i els dissabtes.

• També es desinfecten els banys i magatzem dels horts urbans, pista i apar-
cament de l’INS Vinyes Velles, banys de les pistes de petanca, etc.

L’emergència de salut pública 
provocada per la Covid-19 genera 
inquietuds totalment raonables ja 
que està en joc un dels béns més 
valuosos: la salut.

Tots i totes som responsables 
de la nostra pròpia salut i prote-
gir-la depèn dels nostres actes. Els 
pilars bàsics, davant la Covid-19, 
són la distància social, la higie-
ne de  mans i la protecció amb 
mascareta.

És important que la consulta 
sobre les dades de l’estat del 

establerts i es valorin amb criteri 
i rigor. Utilitzar uns altres canals 
pot comportar un neguit inneces-
sari i desinformació. Les autoritats 
sanitàries són les que establiran, 
si la situació ho exigeix, mesures 
restrictives. 



     OctubreMontornès10 2020Seccions

Vivim en una època en què el consum audiovisual, sobretot
entre els més joves, s’ha desplaçat cap a les xarxes socials.

-
mar-se o descobrir el món no s’adreça a la televisió, on tot
es fa de manera més «seriosa» i/o amb un llenguatge verbal

especialment a YouTube i a Instagram.
Les xarxes són una gran jungla plena d’animals voraços on

-
ga», amb un llenguatge planer, sovint espigolat de parauletes
com boomer, radom, bro o crush (prometo parlar d’aquest
tema en la propera col·laboració),  per acabar-ho d’arrodonir 
riuen i gesticulen molt, senyal de joventut i d’energia vital. De 
moment n’hi ha poquets, tenim els precursors com Sir Joan 
(Joan Grivé) o Juliana Canet, però a més trobem l’Ofèlia, el Bru 

Shaimi, en Marc Lesan, en Long Li Xue, l’Antonio Iau... que ens 

ofereixen a més un bonic ventall de variants de la llengua.
El mes de juliol va néixer el Canal Malaia, un canal de

YouTube promogut per alguns d’aquests joves per donar 

d’aquí m’adreço als joves de Montornès en primer lloc perquè
donin un cop d’ull als canals d’aquests nois i noies; i en segon 

descobrir, aprendre i estimar la llengua. |

MILLOREM EL CATALÀ

El 2011 el Centre de Normalització Lingüística del Vallès 
Oriental va començar a publicar mensualment el butlletí 

apunts de precisió lèxica, comentaris gramaticals, consells...

-
gua amb un funcionament molt senzill: després de respondre
totes les preguntes, es clica “Envia” i, a la pantalla que s’obre, 
cal fer clic a “Mostra els resultats”, així es poden veure les 
solucions. També apareixen petits comentaris i enllaços a 

ajudar a saber-ne més. Els podeu trobar a:  https://www.
cpnl.cat/xarxa/cnlvallesoriental/publicacions/

Una de català si us plau!

RECOMANACIONS:  Youtubers i instagramers 

Av. del Riu Mogent, 2  08170 Montornès · Tel. 93 572 17 19  · montornes@cpnl.cat · www.cpnl.cat.
Atenció al públic: dimarts i dijous d’11.30 a 13 h i de 17 a 19 h (amb cita prèvia)
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El Punt Coop reactiva 
l’assessorament sobre 
emprenedoria social

El servei d’assessorament, Punt 
Coop, ha activat les sessions d’orientació 
a persones emprenedores en projectes 

Es fan els dijous, de manera quinzenal, 

del carrer de Sant Isidre. 
El Punt Coop, que compta amb 

l’equip tècnic de l’Ateneu Cooperatiu 
del Vallès Oriental, té programades 

matèries relacionades amb els valors de 

Les persones interessades s’han 
d’adreçar a ocupació@montornes.cat | 

Montornès i Vallromanes 
col·laboren per recuperar el Castell 

Els ajuntaments de Montornès i de 
Vallromanes han signat un conveni per 
a l’execució del Pla director del Castell 

-
porcional al número d’habitants de cada 
poble, de manera que Montornès apor-

El conveni també estipula la consti-
tució d’una comissió de seguiment que 

Entre octubre de 2019 i març de 
2020 es van dur a terme els treballs de 
la primera fase del Pla Director, centrada 
en l’estudi i recuperació de la Torre de 

-
na campanya, corresponent encara a la 
primera fase del Pla i centrada en l’exca-
vació dels entorns de la torre, comenci 
el novembre.|

Festa Major diferent. La pandèmia va obligar a reduir la Festa Major d’enguany a 
una vintena d’actes desenvolupats amb totes les mesures de seguretat. L’emotiu 

|

Els alcaldes de Montornès i Vallromanes durant la signatura del conveni 

Reforma de la cruïlla del carrer 
Major i la rambla de Sant Sadurní. 
S’hi fa un pas elevat. Les obres 
inclouen la reubicació de mobilia-

recollida de les aigües pluvials. El cost 
inicial és de 27.816,93 euros.

Aprovat el Pla Jove Local per al 
període 2020-2024. El projecte inclou 
49 accions que es desenvoluparan 
de forma transversal i que es distri-
bueixen en quatre eixos de treball: 
emancipació i autonomia; cohesió 
social i territorial; participació i dina-
mització, i promoció de la salut.|

En 1 minut...
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Els entrenaments de les entitats 
esportives han tornat a tenir públic. 
Seguint les directrius de la Generalitat, 
l’Ajuntament i els clubs han acordat les 
pautes que regulen l’assistència d’es-
pectadors al camp de futbol, les pistes 
d’atletisme, el pavelló poliesportiu i la 
carpa polivalent El Sorralet.

D’acord amb això, els clubs han d’ha-
bilitar un punt de control previ a l’accés 
on es pren la temperatura i es registren 
les dades de les persones assistents. A 
l’interior, el públic ha de continuar duent 

seguretat, marcada amb adhesius de la 
campanya #CuidemnosMontornès als 
seients. La normativa també indica que 

i, que a les instal·lacions amb servei de 

m. i l’aforament.
L’incompliment greu o reiterat de les 

normes pot suposar el tancament de les 
grades i la prohibició d’accés de públic.|

La seguretat, prioritària en l’accés a 
les instal·lacions esportives 

Gran inici de curs per 
a la pedrera del Club 
d’Escacs Montornès.  
Núria Linares, de 
només 6 anys, s’ha 
proclamat Campiona 
de Catalunya femeni-
na en el Campionat 
de Catalunya Sub-8. El 

’ha 
fet amb el bronze en 
la categoria absoluta.| Núria i Jordi Linares amb els seus trofeus 

Club Karate Montornès: 1a fase 
de la Lliga Nacional de Karate 

en kata femenina.
Club Atletisme Montornès: 
Campionat de Catalunya Sub-14  

-
ple salt masculí.
Campionat de Catalunya Sub-18 

-
cat en triple salt Sub-20 masculí; 

en llançament de javelina Sub-20 
femenina; Izan Ramírez, 3r classi-

en salt d’alçada Sub-18 femenina.
Petanca: 
El president del Club Petanca Sant 
Sadurní, Sebastián Pérez, s’ha 
proclamat subcampió de la sego-
na categoria del Campionat de 
Catalunya de Clubs per Dupletes. 
Pèrez també ha obtingut la tercera 
plaça en Tripletes.
Club de Tennis Montornès: 
Open de Festa Major
• Patricia Badea, 1a benjamina
• Marco Cepeda, 1r infantil
• Óscar Martínez, 1r cadet
• Alex Jurado, 1r individual sènior
• J. Lorenzo Padilla i Valeriano 
Porras, 1rs dobles sènior.| 

En 2 minuts...
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Recentment hem arribat a un acord polític per tirar endavant els 
pressupostos municipals de 2020 amb el grup  Més per Montornès. 
Uns pressupostos que pel que fa al contingut i al calendari han estat 
molt marcats per la situació de pandèmia.
Aquest pressupost conté l’actualització dels compromisos de ges-
tió de l’any en curs, l’adequació a la situació actual amb més de 
500.000 € destinats a accions per frenar els efectes de la Covid-19,
i també dona sortida als compromisos amb els treballadors i tre-
balladores municipals i els de l’empresa pública.
És d’obligació, per responsabilitat, que davant el repte que tenim 
entre mans, ens dotem de més i millors eines que donin resposta a 
les necessitats del veïnat, i l’eina principal és el pressupost.
L’acord parteix d’un diàleg sincer, de coincidir en la gravetat del 
moment i d’una diagnosi compartida. Aquest acord ha permès
dotar el pressupost amb 67.900 € extres per garantir el funcio-
nament de les escoles i poder  intervenir-hi segons les necessitats
que es presentin durant aquest curs. A més  hem aclarit altres 

d’un projecte social, d’esport escolar no federat i carregat de valors
imprescindibles per als nostres infants.
La ciutadania, i especialment aquelles persones que s’han trobat sense 
feina  i sense ingressos; els treballadors del comerç i la restauració i els
treballadors  autònoms, ens demanden que fem un front comú perquè
ningú es quedi enrere. Amb aquest esperit vam afrontar el Pla Covid i 
en aquesta línia continuarem treballant posant al centre les persones.

Nuestras vidas han cambiado radicalmente en 
unos meses y ahora vamos todos con mascarilla y gel para las 
manos, seguro que todos limpian sus casas con más intensidad. 
Pero las calles de nuestro municipio, sus bancos, los parques infan-
tiles, así como las entradas de los colegios y centro de salud, o
lugares como accesos y la zona comercial deben ser limpiados a
diario de forma exhaustiva.
La lógica le diría a cualquier persona que mantiene limpia su casa 
que los accesos y las zonas por donde pasamos deberían ser lim-
piados con esmero, pero resulta que aquí no hace falta, igual en 
otros pueblos sí, pero en el nuestro se ve que no, que está todo bien 
según el gobierno municipal.
Hemos reclamado al gobierno municipal que se hagan estas labo-
res de limpieza y la respuesta ha sido que “la Generalitat no lo
ha ordenado”. ¿Tiene que decirnos alguien que limpiemos nuestro 
pueblo o lo hacemos por sentido común como llevamos gel para
limpiarnos las manos?
Y ya no es solo que estamos ante una pandemia, resulta que el 
pueblo está padeciendo una plaga de cucarachas y ratas, algo
tendrá que ver la falta de limpieza.
Señores del Gobierno, hagan el favor de poner medidas de limpieza
más efectiva, esto es un problema de salud pública y pagamos 

-
can. Tomen nota.

Avui ens retrobem i no volem deixar passar l’oportunitat de donar 
les gràcies. Volem tenir un record cap els veïns i veïnes que ens han
deixat i donar el condol a les seves famílies i amics, que han perdut 
algú estimat en una situació tan complicada.
Ens ha commogut la solidaritat i germanor entre el veïnat, que
un cop més demostra que està a l’alçada de qualsevol problema.
I cal donar les gràcies també als treballadors públics que ens han 
atès i tranquil·litzat des de qualsevol servei del nostre l’Ajuntament.
Durant aquests mesos hem treballat intensament per tal de con-
vertir aquesta difícil situació en noves oportunitats que impulsin
i facin créixer la vida al municipi sense que ningú quedi enrere. 

als petits comerciants del nostre poble, un sector que pateix com
cap altre en moments difícils. Són persones que sempre tenen un
bon consell, que ens reben amb un somriure quan entrem als seus
comerços. La situació els ha obligat a abaixar les  persianes i a recó-
rrer de nou als seus estalvis, tan minvats ja per la crisi econòmica.
Treballem perquè rebin el suport necessari per remuntar aques-
ta situació i us demanem que torneu a omplir les seves botigues,

de proximitat és la millor opció per satisfer les nostres necessitats
i que són un element cabdal per mantenir la vida al nostre poble.
El nostre agraïment i reconeixement a tots i totes! Fem el millor 
Montornès! 

Al Ple d’octubre es van aprovar els pressupostos 2020, amb el suport 
de Més per Montornès. Des de principis de juny, la nostra proposta
era clara: donaríem suport als pressupostos si el seu objectiu era la 
lluita contra la Covid i si tenien una partida d’inversió per adaptar 
les nostres escoles de primària i bressol davant la pandèmia.
Durant la tramitació dels pressupostos el passat juliol, el govern 
va decidir negociar amb tota la resta de grups municipals tret del 

a dir el nostre parer que es va considerar al darrer minut. Va ser 
massa tard i no vam aconseguir arribar a una postura comuna per 
la manca de desconeixement del projecte associat a la Fundació

Al Ple de setembre vam fer un prec per intentar aprovar els pressu-
postos i vam treballar per arribar a un acord que els fes possibles.
Per què és tan important tenir uns pressupostos per aquest any? 
Nosaltres creiem que la  ciutadania no es mereix que, en la pitjor 
crisi sanitària, econòmica i social que hem viscut, es deixi perdre

diferents grups municipals.
És evident que continuem tenint discrepàncies amb el govern, però
la nostra obligació com a regidors o regidores és sempre cercar 
solucions i fer més pel nostre municipi. Aprovar aquests pressu-
postos és una qüestió de responsabilitat política: fer tot allò que
està a les nostres mans per ajudar els veïns i veïnes que pitjor ho
estan passant en aquesta pandèmia.

Un pressupost molt 
necessari

Limpieza y coronavirusUna eina més 
contra la pandèmia

Més per
Montornès
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Nuestra “responsabilidad” ha sido desde el minu-
to 1 después del decreto de alarma sanitaria en España, preparar 
una batería de propuestas al equipo de gobierno municipal para 
que, durante el tiempo que dure esta pandemia, podamos apoyar 
a comerciantes y autónomos, personas que están en ERTE y ERES, y 
estas propuestas están en el cajón, pues ha sido una decisión unila-
teral tomada por los comunes poniendo por excusa la no aprobación 
de los presupuestos.
Desde hace ya años, no apoyamos presupuestos que no tengan reper-
cusión en mejorar la vida de los ciudadanos cuando se gestiona con 
tanto autoritarismo. Siempre hemos antepuesto las necesidades de 
la población, un ejemplo claro es la empresa pública creada para 
dar servicios a todos, dando sólo servicios a unos pocos. Pero lo 
más grave es que hemos estado pagando a unos gestores que nos 
han provocado, año tras año, desequilibrio en las cuentas, por ello 
se debe disolver salvaguardando, en la medida de lo posible, los 
puestos de trabajo.  La “irresponsabilidad” en Montornés ha venido 

salud, inseguridad a seguridad y sin encontrar explicación a dicha 
actuación, cuando los pueblos de nuestro alrededor anulan todos los 

necesidades de sus poblaciones acondicionando colegios, ampliando 
servicios de apoyo a los CAP, invirtiendo en PCR para la población, 

un alto coste para las arcas públicas.

Ara fa tres anys, l’1 d’Octubre del 2017, 3.008 ciutadans de 
Montornès del Vallès vàrem anar a l’Institut Vinyes Velles a votar 
en el referèndum per la independència convocat pel Govern de 
Catalunya.
El dia va començar abans de les 5 de la matinada, quan ja hi havia 
gent a la porta del col·legi electoral per protegir-lo i fer possible el 
referèndum. Quan es feia de dia van arribar les urnes i les paperetes 
sense saber ben bé d’on havien sortit.
Després va caure el sistema informàtic i amb els mòbils s’intentava 
trobar a quina mesa havia de votar cadascú. Pels  mitjans comença-
ven a arribar les notícies de les càrregues policials a molts pobles 
de Catalunya. Imatges esfereïdores, increïbles, d’una violència des-

votar. Quina arma temible és una papereta. Per sort a Montornès 
ens en vàrem escapar. 

els del NO, perquè els que van votar NO, entenen que només el 
poble català pot decidir què vol ser. 
Tres anys després la repressió de l’Estat espanyol continua amb més 
de 2.850 persones represaliades per la “justícia” espanyola, mentre 
als tres partits independentistes al Parlament només els interessa 
convocar eleccions autonòmiques quan a ells els vagi millor.
Hem de tenir clar que MAI hi haurà un referèndum acordat. 
Llum als ulls i força al braç. Visca Catalunya lliure!

Responsabilidad e 
irresponsabilidad

Un altre 
1 d’Octubre sense 
llibertat
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Destaquem... L’agenda completa i actualitzada a www.montornes.cat

LES ENTITATS AL DIA
Sessions formatives. 
+ info: montornes.cat/entitatsaldia

EDUQUEM I GAUDIM EN FAMÍLIA 
Centre Infantil Pintor Mir

  6 de novembre

relació en el període de 0-3 anys 
A les 17.30 h

 13 de novembre
Taller Fusters Xics de creació de 
joguines. A les 17.30 h 

  20 de novembre
Espai de Debat Educatiu (EDE) 
A les 18 h

Festa del Dia Internacional dels 
Drets dels Infants 

  20 de novembre 
A les 17 h, a la plaça del Poble

  21 de novembre
A les 10 h, a la plaça de Pau Picasso

26 d’octubre i 2, 9 i 16 de nov.
Taller de ioga per a embarassades
A les 10 h, al Centre Infantil Pintor Mir

BIBLIOTECA
 20 i 27 d’oct.; 3, 10 i 17 de nov.

Tàndem converses en anglès. 
A les 19.15 h

 21 d’octubre
L’hora del conte menuda. 
A les 17 h
Fem tertúlia:  
A les 18 h

 22 d’octubre
Contes per a infants. J

. 
A les 17.30 h 

 22 i 29 d’oct.; 5, 12 i 19 de nov. 
Tàndem converses en francès. 
A les 19 h

 23 d’octubre
Club de lectura juvenil A les 17.30 h

 26 d’oct.; 2, 9 i 16 de nov. 
-

many. A les 18.30 h
 29 d’oct.; 5, 12 i 19 de nov.

Converses en català. 
A les 11 h

 3 de novembre
Parlem de llibres.  
A les 18 h

 14 de novembre
L’hora del conte menuda. 
A les 11 i a les 11.45 h

 18 de novembre
Fem tertúlia: 

 A les 18 h
 20 de novembre

Club de lectura juvenil. 
A les 17.30 h

La realització de les activitats 
queda condicionada per la situa-

ció de la pandèmia de la Covid-19.




