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6 #MontornèsFeminista:
totes les dones, tots 
els drets, tots els dies  

4 Nou itinerari de 

Bosquerons 

A Joventut 
Montornès, 
tenim un pla!

L’Ajuntament i la Fundació 

El projecte,
d’un marcat caire social,
està pensat per a la pràctica
esportiva infantil. 

El Ple 
Municipal ha expressat el 
seu suport als treballadors i 
treballadores i la preocupació 
pel dany que el tancament de 
la factoria de Lliçà d’Amunt pot 
causar. 

Amb l’acord, 
signat entre l’Ajuntament 
i la Generalitat, Montornès 
s’incorpora a la Xarxa Pública de 
Serveis d’Atenció Integral LGBTI 
de Catalunya.

3 3 5

www.montornes.cat ajmontornes
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Us presentem la tercera edi-
ció del Pla Jove de Montornès 
amb el qual refermem de nou 
la voluntat d’oferir oportuni-
tats, recursos i serveis perquè 
la joventut del poble pugui viure 
plenament i promoure la seva 

emancipació i l’exercici de la lliure ciutadania. Pretenem 
atendre de manera integral les necessitats i demandes del 
jovent, que resulten d’un estudi realitzat anteriorment. Per 

-

la salut. Un cop més, el Pla és el fruit de la feina conjunta 
entre el jovent, els professionals i tècnics, i els represen-

compromís de dur a terme les accions. 
Cal continuar garantint les polítiques de joventut, i per 

-
mem l’aposta clara que fem a Montornès. Tant la Diputació 

equipament juvenil Sputnik.

“Cal continuar garantint les 

i professionals”
pel que fa a aspectes importants de les seves vides. Els cos-

pateixen condicions molt precàries a les feines, no poden 
-

de resistència i la seva fortalesa per tirar endavant.

suport, reconèixer-los permanentment com una part 
important de la comunitat del poble. Aquest suport també 
és percebut per les seves famílies, que comparteixen els 
seus neguits i angoixes.

Volem reconèixer i agrair la tasca de l’equip de pro-
fessionals que integra el Departament de Joventut de 

el seu entusiasme i compromís estan desenvolupant 
els objectius proposats, fent partícips els i les joves del 
poble, als quals podreu descobrir en aquesta Galàxia 
que us presentem.|

Editorial

Farmàcies de guàrdia

José A. Montero. Alcalde

2021

Març Abril

Farmàcia Balcells
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Farmàcia Fontcuberta

Farmàcia Valledepaz
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Farmàcia Moreno
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Galàxia Jove, el nou Pla Jove Local
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Suport institucional a 
la plantilla de Bosch

|

Court en un espai de l’antic camp de futbol de Montornès Nord. —————

tenen un marcat 
caràcter social i estan pensats per 
a la pràctica esportiva infantil en 
un entorn segur a l’aire lliure, i la 
promoció de valors com la respon-
sabilitat, la integració, el joc en 
equip i la superació personal. 

i 

p

Nous espais comunitaris amb usos 
adaptables

nitari i esportiu a Montornès Nord es va 

|

Vista aèria del futur projecte d’equipaments d’oci comunitari a Montornès Nord
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Més coordinació i 
accions preventives de 
Policia Local i Mossos 

|

Trobada de coordinació dels cossos policials 

Iniciades les obres del nou itinerari 
de vianants de Can Bosquerons
El nou itinerari permetrà l’accessibilitat a peu entre el centre de Montornès i 
la parada d’autobús, ubicada a Can Bosquerons.  ————————————

paral·lel a la carre-
tera BV-5001 per la banda del riu 
i així s’evitarà la coincidència de 
trànsit rodat i vianants a la calçada 
i es millorarà la seguretat viària. 

|

Àmbit d’actuació de les obres de l’itinerari de Can Bosquerons de Dalt
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i la 
Direcció General d’Igualtat de la 
Generalitat han signat un acord 
per al desenvolupament del Servei 
d’Atenció Integral per defensar els 
drets de les persones LGBTI del 
municipi. 

ons desenvolupades a Montornès des 

del 

|

Nou impuls a l’atenció integral de 
les persones LGBTI
Montornès s’ha incorporat a la Xarxa Pública de Serveis d’Atenció Integral 
LGBTI de Catalunya.  ————————————————————————

L’alcalde, José A. Montero, la Directora General d’Igualtat, Mireia Mata, i 
la regidora de Polítiques d’Igualtat, Ana Madrona

|

Curs d’Emprenedoria Social 

BREUS

Programa QualifíSAD

|

Formació per 
empoderar les dones 
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Pressupost 2021:  
accions socials i Pla Covid 

#MontornèsFeminista: totes les 
dones, tots els drets, tots els dies
La campanya del 8M ha estat marcada enguany per la situació derivada de la 
Covid-19 i per l’impacte que ha tingut en la vida de les dones.  —————

Internacional de les 
Dones, no s’ha pogut visualitzar 
enguany amb mobilitzacions al 
carrer a causa de la pandèmia, 
però sí amb activitats virtuals i de 
petit format. 

Totes 
les dones, tots els drets, tots els dies 

Vivint el 8M a escoles i instituts

|

Lectura del manifest del 8M

|
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La cooperativa Els 15 Mosqueters/es 
ajuda en la lluita contra el càncer

Els nens i nenes de 5è B de l’Escola Palau d’Ametlla, durant el 
primer trimestre, vam crear la cooperativa “Els 15 Mosqueters/es” a 
partir del projecte CuEmE (Cultura Emprenedora a l’Escola).

los a l’associació Globus pels Valents que ajuda en la lluita contra el 

com tota cooperativa, fem votacions quan no estem d’acord en algun 

marketing/publicitat (cartells i pàgina web), continguts (decidir de quin 

i les compres). Diferents botigues del poble ens van ajudar a vendre’ls 

Toni que va venir a l’escola de part de Globus pels Valents. En total li 
vam entregar 358 euros, juntament amb un calendari. Finalment, va 

|

El balcó de l’Entitat Els 15 mosqueters/es

Subvencions al lloguer 
per a la gent gran

|

l’any passat l’OMIC va 
atendre 647 casos, dels quals 464 
van ser consultes. També hi va 
haver 181 sol·licituds de mediació 
i es van tramitar 2 queixes. 

|

L’OMIC incrementa un 10% el 
volum de casos atesos
atendre 647 casos, 62 més que l’any anterior.  —————————————

El poble Sahrauí, 45 
anys més tard  

| 
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Planetes, estacions
espacials i observatoris, 
en la Galaxia Jove
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de musica,
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cENTRE JUVENiL satèl·Lit labs

mediació jove

mase

sadip

Premis exel·ència

xarxa tet

Esplai panda

catàleg act. educatives

Capsules form. Edu. Lleure

eduquem i gaudim

fem els deures

en femení
siad

ess-jove

joves en pràctiques

brigadilla jove

endavant jove

c. f. montornès

c. b. vila de m

c. f. sala mont

c. karate Mont

c. handbol mon

c. tennis monto

c. atletisme m

club escacs

walhalla - rol

Músics de 
masferrrer

pidces

joventut.montornes.cat

radio montornès

cENTRE infantil

La Galàxia Jove és un plànol sideral amb tots els serveis 
del Departament de Joventut i dels equipaments 
associats a activitats del jovent a Montornès. 
El Pla Local de Joventut, que es desenvoluparà 
fins al 2024, inclou una diagnosi acurada
sobre la realitat juvenil de Montornès
i més de 40 accions i projectes.
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Edificis públicsProjectes - serveis per a joves
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Nicolau Guanyabens

La transformació del paisatge agrari a

|

Arxiu Obert
Posem-hi xifres  



     
     Març Montornès 11Notícies2021

Visites guiades per conèixer el patrimoni històric de Montornès. 

|

“Fastbook”, un nou 
servei a la Biblioteca

Fastbook

| 

Alumnat de l’Escola Mogent a Mons Observans

Mons Observans torna a obrir al públic 
Aquest mes hi ha tornat a haver visites guiades a Mons Observans amb cita 
prèvia i grups reduïts.   ———————————————————————

de Mons 
Observans han tornat a rebre visi-
tants. L’obertura s’ha fet seguint 
tots els protocols de seguretat 
dictats pel PROCICAT pel que fa a 
mesures i aforaments, i amb cita 
prèvia. 

|

Visita de l’Institut Marta Mata al Castell de Sant Miquel
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Campanya de donació de sang.  

| 

En 1 minut...
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En 2 minuts...

|

Recuperació de l’activitat a 
les instal·lacions esportives
Les entitats esportives continuen fent un gran esforç 
per mantenir l’activitat davant les restriccions.  ———

Grades senyalitzades al pavelló municipal

amb el suport de l’Ajunta-
ment, han fet un esforç important per aplicar els 

de les mesures sanitàries per contenir la propagació 
de la Covid-19. 

|

Club Atletisme Montornès 
Campionat de Catalunya en pista 
• 
•
Campionat de Catalunya d’Hivern

Campionat d’Espanya d’Hivern 

Club Karate Montornès 
Campionat de Catalunya Sènior

• 
|
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L’equip d’escacs de Can Parera, entre 
els 120 millors del món
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necessita continuar apostant per polítiques socials que atenguin les

social. Serveis socials de l’Ajuntament veu dia a dia com augmenta

aquestes necessitats.
L’única manera que tenim com a societat de poder ajudar-nos és 

personal com de materials.
Montornès mereix que continuem apostant per serveis públics de 

benestar de les famílies. Aquest pressupost aposta per l’acció social 
al poble, cap tram de la vida queda enrere i pretén a més aportar 

Desde este grupo municipal avisamos de que la burocracia solici-

aperturas de sus negocios, pero siguen pagando el total de los
impuestos rigurosamente.
La administración pública debería ponerse en la piel de estas fami-

todos los autónomos de Montornès por mantener el pueblo con

Montornès. 

sumado a aceptar la propuesta, porque eran unos presupuestos 
correctos sobre los que no teníamos discrepancias importantes.

para ejecutarlo. 

En vivienda, los números de la liquidación de los presupuestos 

-

en coalició a les darreres eleccions municipals sota la marca Més 
per Montornès – Acord Municipal.

-

la coalició d’una forma amistosa i fer camins separats. A aques-

desenvolupar la plataforma Més per Montornès.
Arran d’aquest acord cap de les dues organitzacions polítiques 

del seu càrrec al ple ordinari de desembre.

Més per
Montornès
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-

de las necesidades que están pasando nuestros ciudadanos, viendo 

para su tramitación.

pusimos nuestro grano de arena para su implantación. Aunque estas 

llegarán, pese a tantos trámites burocráticos que la administración 
produce.

más de un millón de euros en sueldos debido al incremento descon-

servicios, otros no, incremento por una empresa pública en fallida 

oportunidad para todos los ciudadanos de poder presentarse a las 

méritos. Creemos que no es lo mejor para la administración que 
trabaja con dinero de los impuestos de todos los ciudadanos. 
El Partido Popular de Montornés quiere felicitar a las mujeres en su 

-
minación de nadie por sexo ni ideología, juntos lo conseguiremos.

en la zona lúdico-esportiva de Montornès Nord, estàvem disposats 
a votar a favor a canvi d’uns compromisos per part de l’equip de 
govern.
No demanàvem gaire. Volíem passes endavant en el projecte de 

comencés a parlar amb la Generalitat. També volíem un calendari 

“taula de diàleg”. Algunes formacions polítiques també semblen 

va semblar bé aquesta taula de diàleg. Pel bé de la nostra gent 

i Montornès tirin endavant.
L’últim ple també va ser curiós. Veure la incongruència dels qui 
s’omplen la boca demanant un referèndum d’autodeterminació per 

per als presos i represaliats de la nostra causa independentista, es 
tanquen en banda i troben bé perpetuar la repressió. 
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