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Dones amb Talent. Vuit veïnes
del poble han participat en la
tercera edició del programa
Dones amb Talent. Han rebut 
formació sobre Economia
Social i Solidària i han 
preparat el seu propi projecte 
d’emprenedoria social. 

”Com eduquem en la 
diversitat?” L’Espai de Debat 
Educatiu ha editat un vídeo amb 
el resum de les principals línies 

les seves trobades. Es pot 

d’Infància i Educació.

La gent gran recupera una part 
de les activitats presencials. 
S’han tornat a realitzar tallers 
de memòria, intercanvis 
generacionals amb infants 
i joves del projecte “Fem 
els deures”, i s’ha reprès el 
menjador social presencial. 
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Un estiu 
per viure i retrobar-nos

3 Millores als semàfors 
per facilitar 
l’accessibilitat 
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L’estiu ha arribat volant, des-
prés d’un curs ple d’incerteses. 
Gràcies a l’enorme esforç que 
han fet els i les alumnes, els i les 
mestres i professores, a les esco-
les i instituts, a les nostres escoles 
bressol i de música, dansa i teatre, 

s’han mantingut les condicions d’higiene i seguretat per garan-
tir la docència en les millors condicions. La societat en general 
hem d’estar molt agraïts d’aquest èxit col·lectiu.

Mica en mica s’ha anat reactivant l’activitat social i cultural 
de manera presencial i, tot i les limitacions, es recupera el caliu 
humà que caracteritza Montornès i que tant ens agrada i ens 
fa gaudir. Els equipaments i serveis municipals també han 
sabut adaptar-se per atendre de la millor manera possible els 
infants i joves, i les famílies.

arran de les incerteses i els canvis continuats de normes, que 
han afectat els entrenaments, les competicions i l’acompan-
yament de les famílies. Sense els equips humans que tenen al 
capdavant i la seva dedicació no hauria estat possible i els ho 
hem d’agrair enormement.

L’oferta d’activitats per aquest estiu al poble és de mol-
ta qualitat i pensada per a totes les edats. Per descomptat, 
el Casal de Vacances per als infants centra bona part dels 
esforços, amb una fórmula que sintetitza esport, lleure i 

educació i que ha sigut un èxit d’inscripcions, amb més de 

i amb una programació molt engrescadora.
Com fem també durant el curs escolar, hem programat el 

suport i acompanyament per a aquelles famílies que tenen més 
-

par en les activitats proposades per motius econòmics, físics o 
socials. És la nostra responsabilitat ajudar a mantenir la cohesió 
social i l’equitat en els serveis públics, així com garantir activitats 
inclusives, en què tota la diversitat de nens i nenes sigui atesa.

“És la nostra responsabilitat 
ajudar a mantenir la cohesió social 

i l’equitat en els serveis públics.”
Estan programades també les colònies de l’Esplai Panda, 

a qui donem les gràcies per l’esforç i els engresquem un 
estiu més. També s’han programat activitats per als joves 
durant tot el juliol a partir de les propostes del Kosmos.
Animem el públic adult també a consultar la programació 
i reservar plaça en totes les activitats que li interessin per 

també recupera de mica en mica activitats programades 
amb la mirada posada en l’obertura dels casals d’avis.

Gaudiu al màxim aquest estiu de retrobament.|

Editorial

Farmàcies de guàrdia

José A. Montero. Alcalde

2021

Juny Juliol

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

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

Farmàcia Valledepaz
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Farmàcia Pardos
C. de Palau d’Ametlla, 17
Telèfon 93 572 08 14

Crèdits

EDITA: 
Ajuntament  de Montornès del Vallès
REDACCIÓ, FOTOGRAFIA I MAQUETACIÓ: 
Departament de Mitjans de Comunicació

ASSESSORAMENT LINGÜÍSTIC: 

Montornès del Vallès 
CNL del Vallès Oriental

PUBLICITAT: 
Laura Catalán (625 601 107)
IMPRESSIÓ: Zukoy5
D.L.: B-43.007-1991

IMPRÈS EN PAPER ECOLÒGIC
7.000 exemplars
Distribució gratuïta 

Un estiu per a tothom i per gaudir plegats
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Nou punt de recàrrega 
per a vehicles elèctrics 
al CEM Les Vernedes

Ja està operatiu el punt de recàrrega 
per a vehicles elèctrics a l’aparcament 
del CEM Les Vernedes. És el segon que 
s’ubica a Montornès. El primer està 
situat al pàrking de la Casa Consistorial. 

El nou punt té les mateixes caracte-
rístiques que el primer: pot ser utilitzat 
per dos vehicles de forma simultània 
i és compatible amb els dos formats 
d’endoll més freqüents (l’estàndard 
tipus 2 segons EN 62196-1 i el connec-
tor Schuko).

Les persones que ja disposin d’una 
targeta lliurada per l’Ajuntament podran 
fer-ne ús directament; les que no, la 
podran sol·licitar al Consistori. Les per-
sones usuàries d’altres municipis que 
utilitzin targeta de recàrrega compatible 
també en podran fer ús. |

Millores als semàfors per facilitar 
l’accessibilitat
L’Ajuntament ha substituït les òptiques dels semàfors de totes les cruïlles i hi 
ha afegit dispositius amb senyals acústics per a persones invidents.  ———

Les noves optiques, que substi-
tueixen les analògiques antigues,  
tenen tecnologia LED i incorporen 
el sistema PasBlue desenvolupat 
per la ONCE. 

Recentment, l’Ajuntament ha renovat 
les òptiques dels 23 semàfors que hi ha 
a les principals cruïlles de Montornès.

Les noves òptiques, 95 en total, són 
LED i integren el sistema PasBlue de 
suport per a persones invidents. Aquest 
sistema, desenvolupat per la ONCE, fa 
que el semàfor emeti un senyal sonor 
que adverteix quan el semàfor està en 

verd per als vianants. El sistema funciona 
a demanda a través d’un comandament 
a distància o de forma automàtica per 
mitjà de la connexió Bluetooth dels dis-
positius mòbils. El cost de l’actuació ha 
estat de 22.899,35 €.

Renovació de la pintura viària
Darrerament també s’ha fet mante-

niment de la senyalització viària a les av. 
del Riu Mogent i Mare de Dèu del Carme, 
i de la pl. dels Països Catalans, i s’han 
millorat els passos de vianants dels 
accessos als centres escolars, així com 
a altres punts del centre del municipi.|

Un dels semàfors de l’avinguda de la Llibertat
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Can Sala: compromís continuat amb 
la sostenibilitat turística

El Consell Comarcal del Vallès 
Oriental ha lliurat el distintiu del cer-

Can Sala per la seva tasca en el turisme 
sostenible. L’acte, celebrat fa uns dies, 
va comptar amb la presència de l’alcal-
de, José A. Montero, i del conseller de 
Turisme de la comarca, Àlex Valiente. 
Ha estat el quart any consecutiu que 
la Masia Granja Escola Can Sala de 
Montornès ha estat reconeguda amb el 

entitats públiques i privades del sector 
turístic del Vallès Oriental.|

50 anys entre diaris, “bolis” i llibretes. La llibreria i papereria Enric ha celebrat 
mig segle d’història al poble. La família Molina Monteis ha rebut una escultura 
del Terminus Augustalis de mans de l’alcalde per commemorar l’efemèride.|

Dubtes sobre el nou 
sistema de tarifació 
elèctrica?

Consumidor (OMIC) ofereix assesso-
rament sobre la tarifació elèctrica que 
s’ha implantat aquest mes de juny. Per 
a qualsevol dubte sobre aquest o altres 
temes relacionats amb consum, podeu 
contactar amb l’OMIC al telèfon 93 572 
11 70 o a l’adreça omic@montornes.cat|

Ajuts per al menjador 
escolar del curs 2021-22

Fins al 12 de juliol es poden presentar 
les sol·licituds per optar als ajuts de men-
jador del curs vinent. El dept. de Serveis 
Socials dona suport a la ciutadania per a 
la presentació de la documentació. Cal 
demanar cita prèvia al telèfon 93 572 11 
70 Ext. 3. Les sol·licituds també es poden 
presentar telemàticament, al web mon-
tornes.cat/ajutsmenjador| 

Activitats amb animals a la granja de Can Sala

mailto:omic@montornes.cat
https://www.montornes.cat/ajutsmenjador
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Els departaments de Joventut i d’Igual-
tat mantenen trobades periòdiques 
per millorar la intervenció als espais 
juvenils en matèria LGBTI+. L’objectiu 
és que el Satèl·lit i l’Sputnik siguin veri-
tables espais “LGBTIfriendly”, és a dir, 
respectuosos amb la diversitat sexual 
i segurs per a les persones LGBTI+.|

Trobada de treball a l’Sputnik

BREUS

20.000 € en ajuts per 
fomentar la igualtat  

Per quart any, l’Ajuntament ator-
garà ajuts a les entitats sense ànim 
de lucre que desenvolupin projectes 
que potenciïn la igualtat de gènere i 
la integració de la diversitat funcio-
nal. Es destinaran 10.000 € a cada 
àmbit. |

El Satèl·lit i 
l’Sputnik, espais 
“LGBTIfriendly” 

Més projectes d’emprenedoria a la vista 
amb el programa “Dones amb Talent”
La iniciativa s’ha desenvolupat per tercera vegada amb l’impuls del 
departament municipal d’Ocupació, Promoció Econòmica i Comerç.  ———

Vuit dones del poble han par-
ticipat en la tercera edició del 
programa “Dones amb Talent” que 
s’ha dut a terme a Montornès. 

Les participants han rebut forma-
ció sobre Economia Social i Solidària i 
la relació que té amb el món laboral. 
També han après a detectar necessitats 
socials i a elaborar projectes que poden 
ajudar a millorar el seu entorn.

Elles mateixes els van donar a conèi-
xer durant l’acte telemàtic de cloenda 

trobada també va comptar amb les 

intervencions del regidor d’Ocupació, 
Promoció Econòmica i Comerç (OPEC), 
Jordi Delgado, i de les emprenedo-
res vallesanes Anna Parera Valls (La 
Circular Garriguenca) i Rocío Ahumada 
(Baubolove). La sessió ha quedat 
disponible al canal de YouTube de 
l’Ajuntament.

Preparant una nova edició 
L’OPEC ja treballa en la quarta edició 

del projecte “Dones amb Talent”, de nou 
adreçat a dones interessades en l’em-
prenedoria social (+Info: 93 566 70 04 /  
ocupacio@montornes.cat).|

Un moment de la cloenda, disponible a YouTube

mailto:ocupacio@montornes.cat
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Canvi en la composició 
del Ple municipal

Detencions. 
Policia Local va detenir tres indivi-
dus per un presumpte robatori de 
mercaderies a un camió en el Polí-
gon Industrial El Congost. També va 
intervenir una furgoneta, eines i 78 
ventiladors, presumptament sostrets.

Control de motos. Durant la 
darrera campanya la Policia Local va 
controlar 74 vehicles i es van denunciar 
9 infraccions (8 per ITV i 1 per casc).| 

En 1 minut...

de la formació Més per Montornès, al Ple 
del 3 de maig es va formalitzar el canvi de 
nom del grup municipal, que va passar a 
dir-se ERC-Acord Municipal. A la sessió del 
6 de juny, es va prendre coneixement de la 
sortida del grup de Luis Ramos Dorado, que 
ara té la consideració de regidor no adscrit. 

Integrants del Ple: 
•  Montornès en Comú: 8
•  PSC: 4
•  ERC-Acord Municipal: 1 
•  Ciutadans: 1 
•  Partit Popular: 1
•  Montornès per la República: 1
•  Regidor no adscrit: 1|

Repensant l’oferta d’oci per a nois i 
noies a través del Consell d’Infants

El Consell d’Infants ha promogut una 
enquesta entre nois i noies de 10 a 13 
anys per conèixer els seus interessos en 
l’àmbit de l’oci. Després de valorar les 
350 respostes rebudes, s’han proposat 
quatre activitats que ja s’han programat.

La primera és una excursió a Aire 
Natura que tindrà lloc durant el Casal de 
Vacances. El 23 de juliol, hi haurà cinema 
a la fresca al pati de Can Xerracan; per 
Tots Sants, un túnel del terror a Pintor 

espectacles per celebrar el Dia Universal 
dels Drets dels Infants (DUDI).|Darrera trobada del curs del Consell d’Infants

L’Espai de Debat Educatiu edita un 

Fa uns dies es va presentar el vídeo 
“Com eduquem en la diversitat?”, resultat 
del treball de l’Espai de Debat Educatiu 
(EDE) dels cursos 2018-19 i 2019-20. 
En poc més d’un minut, resumeix les 

durant les trobades de l’EDE. La conclu-
sió és una visió positiva i enriquidora de 
la diversitat, entesa en un sentit ampli: 
diversitat de gènere, d’edats, de pro-
cedència, d’habilitats... S’ha publicat al 
canal de YouTube de l’Ajuntament i a 
les xarxes socials d’Infància i Educació.|
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Els nostres petits valents
La nostra associació neix de persones de

càncer, i coneixen de ben a prop el treball que
realitza l’Hospital Sant Joan de Déu, els recursos que necessita i la 
manca d’investigació que hi ha.

La investigació del càncer infantil prové de fons privats,  perquè
encara que la incidència és de 1.200 nens diagnosticats a l’any, el 
percentatge és molt petit respecte al càncer d’adults (1 infant per 
cada 200 adults). Aquesta baixa incidència fa que se’l consideri una 
malaltia rara  que no resulta rendible ni per als governs ni per a les

Des de la pandèmia no hem pogut fer la nostra 
festa, però no ens hem quedat amb els braços
plegats. Hem fet petites accions (com les boles
de decoració de Nadal, les llibretes i els “bolis” de 
Sant Jordi o una masterzumba en línia), així com 
col·laboracions amb diferents entitats i centres

L’última, amb la Comissió de Festes de Montornès Nord, que ens ha
brindat l’oportunitat de fer el pregó de les festes de Sant Joan i ens 

seguir-nos a les xarxes socials Facebook i Instagram! 
Moltes gràcies per tot, Montornès!|

El balcó de l’entitat

ASSOCIACIÓ

L’avanç de la vacunació -
bilització de les mesures Covid-19 
han permès començar a recuperar 
més activitats per a la gent gran.

El primer que es va poder reprendre
fa uns mesos van ser les classes de gim-
nàstica al pavelló. Ara, una quinzena de 
persones grans han pogut tornar a com-
partir taula al menjador social habilitat al 

Casal de la Gent Gran Nord. Des de l’inici
de la pandèmia, rebien els àpats a domi-
cili, igual que ho continuen fent altres 10
persones que no es poden desplaçar. 

També s’ha iniciat una versió reduïda
dels tallers de memòria, i els infants i
joves del projecte “Fem els deures” han
recuperat l’intercanvi generacional amb
la gent gran que segueix els tallers d’in-
formàtica dels casals.|

La gent gran recupera una part de
les activitats presencials 
S’han tornat a realitzar tallers de memòria, intercanvis generacionals amb 
infants i joves, i s’ha reprès el menjador social presencial.  ———————

El teatre, eina de 
transformació social
per a infants i joves

Tot i la situació derivada de la 
pandèmia, aquest curs els projectes 
comunitaris de l’Escola Municipal de 
Música, Dansa i Aula de Teatre han con-
tinuat de manera presencial, potenciant
encara més la tasca social, emocional i
educativa que es fa al Centre Infantil La
Peixera i al Centre Juvenil Satèl·lit.

L’Espai Cultural Montbarri va acollir 
fa unes setmanes la presentació dels
treballs realitzats durant el curs, entre 
els quals hi ha el curtmetratge Ninxs de 
Barrio del grup de grans de La Peixera
i l’obra de teatre La família ideal, que el 
grup del Satèl·lit ha representat també
a la mostra de teatre social Deslimita’m.|

Menjador social al Casal de la Gent Gran Nord
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iure i retrobar-nos
nem recuperant, mica en mica, la vida quotidiana. Les
ns a l’obra i han preparat tot un juliol d’activitats per a 

vibrarem, reivindicarem, sentirem, descobrirem...

Tallers a l’ombra dels plàtans del patí del Casal de
Cultura
Propostes per aprendre a fer manualitats i sobre l’aprofi-
tament de les coses (estampació de roba, decoració de 
vidre i patchwork) .
+ info entrades.montornes.cat

Aires de marinada al pati de La Lira
Veus i guitarres avesades a la cançó de taverna i a les havaneres 
+ info entrades.montornes.cat 

Teló amunt a la sala fresqueta del Teatre Margarida Xirgu
Per reivindicar la revolució LGBTI+ de “Ocaña, reina de las Ramblas”
i descobrir Stamitz i Mozart amb l’Orquestra Barroca de Barcelona.
+ info entrades.montornes.cat

Vetllades d’inspiració romana a l’enlairat vestigi de 
Mons Observans
Fragments d’òpera en directe, un singular espectacle infan-
til i una tertúlia literària amb un convidat de luxe.
+ info monsobservans.cat

Visites a espais singulars amb molta història
Refugi antiaeri de Ca l’Arnau i l’Aeròdrom 329
+ info montornes.cat

Espectacles infantils
La Biblioteca organitza dos espectacles de música i titelles
per a la mainada, al pati de l’Escola Can Parera.
+ info entrades.montornes.cat
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Un estiu ple per vi
Després de mesos d’incertesa a causa de la Covid-19, an
entitats i els departaments municipals s’han posat man
totes les edats.

Viurem, visitarem, onejarem, aprendrem, sortirem, 
Concerts, sortides i terror
Per als JOVES hi ha una agenda de concerts solidaris a 
l’Sputnik, un show stars, un túnel del terror d’estiu, acam-
pades i sortides refrescants, i l’Urban Art Festival.
Els matins dels dimarts i dijous de juliol, s’obrirà un espai 
d’activitats dinamitzades de lleure per a joves de 12 a 16 
anys, a l’Sputnik .
+ info joventut.montornes.cat

Casal de Vacances
Amb un format unificat que aglutina el millor
dels antics casals d’estiu i esportiu, més de 600
INFANTS de 3 a 12 anys participen en el Casal de
Vacances que es desenvolupa del 28 de juny al 30 
de juliol. Una proposta inclusiva, oberta també a 
infants amb necessitats específiques i amb diver-
sitat funcional. Un any més, compta amb el suport  
la Fundació Probitas.

Tornen les Colònies d’Estiu
Del 25 de juliol a l’1 d’agost a Cal Mata-Saifores, 
a Tarragona.
Les colònies s’adrecen a infants de P5 fins a 
2n d’ESO acabat i, un any més, estan coor-
dinades per l’Esplai Panda amb el suport de
l’Ajuntament.

Cinema a la fresca
El Consell d’Infants i la Comissió de Festes de 
Montornès Nord proposen dues sessions de cine-
ma a la fresca.
+ info entrades.montornes.cat

Autocine amb pantalla gegant i a l’aire lliure
organitzat per la Penya Els Bartomeus
+ info entrades.montornes.cat

http://joventut.montornes.cat
https://entrades.montornes.cat
https://entrades.montornes.cat
https://entrades.montornes.cat
http://www.monsobservans.cat
https://www.montornes.cat
https://entrades.montornes.cat
https://entrades.montornes.cat
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Una de català, si us plau!

El català és clau per donar un servei de qualitat per
això el Consorci per a la Normalització Lingüística (CPNL) 
compta amb el SAL: Servei d’Assessorament Lingüístic.
L’objectiu és ajudar a incrementar la presència del català 
i millorar-ne la qualitat en les organitzacions i empreses.

usuaris perquè esdevinguin autònoms amb les reco-
manacions i els recursos lingüístics més adients.  El SAL 
ofereix correcció de textos en català, traducció del castellà
al català, entrenament lingüístic per augmentar la capaci-
tat comunicativa, sessions formatives... Si voleu saber-ne
més, consulteu:
Catàleg de serveis per a empreses: 

https://www.cpnl.cat/serveis/empreses/index/  
Servei d’Assessorament Lingüístic (SAL): 

https://www.cpnl.cat/serveis/sal/ 

Av. del Riu Mogent, 2  Tel. 93 572 17 19 / 677 25 54 78  · montornes@cpnl.cat · www.cpnl.cat.  
Atenció telefònica de dilluns a divendres de 10 a 13 h. Atenció presencial amb cita prèvia.

Us presento el SAL MILLOREM EL CATALÀ:
Recuperem mots! 
Tornem a fer-los servir!
Avui: AFANYAR-SE, RUMIAR i ESTIRABOT.

Afanyar-se: ets una persona que ho fa tot amb
rapidesa i sense perdre temps? Doncs ets dels que s’afa-
nyen. Sovint fem sevir expressions com “corre; va, ràpid,
que fem tard!”. Pensa que també pots «afanyar-te»: «Au, 
afanya’t, que fem tard!».

Rumiar: acostumes a donar moltes voltes a una
-

ca  «pensar o considerar detingudament un assumpte»,
per exemple: «La proposta és bona, però m’ho rumiaré
uns dies». Cada cop rumiem menys, ara tothom pensa

aquest verb!
Estirabot: de vegades se t’escapa algun comentari

poc oportú o inconvenient? Doncs sàpigues que has dei-
xat anar un estirabot, ja que també s’anomenem així les
paraules o frases poc adequades o ofensives.

“Havia passat molta estona rumiant sobre l’assumpte
que havia de tractar amb el director; les hores li havien 
passat volant i ara, si no s’afanyava, arribaria tard a la
reunió. Estava nerviós. El coneixia prou com per saber 
que, en veure’l, li deixaria anar qualsevol estirabot sobre
l’americana que portava o sobre la corbata que s’havia
posat».|
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Imatge de la Festa 
Major 2021

La proposta d’Albert Porcar Ibáñez ha 
estat la més votada de les cinc que van 

-
cat per l’Ajuntament. Recrea l’estirada de 
corda entre Bartomeus i Pere Antons. El 
disseny serà la imatge de les samarretes 
i del programa de les festes d’enguany.| 

El musical “La Remençada” posa 
dempeus el Margarida Xirgu 
En format reduït però amb tota la intensitat ,“La Remençada” va tornar a fer 
vibrar el veïnat, en dues sessions i a l’espai del teatre.   —————————

Dues funcions. Dos dies. I totes 
les entrades exhaurides. La ciu-
tadania esperava amb ganes La 
Remençada. El Gran Musical Històric 
del Vallès després que l’any passat 
no es representés per la pandèmia. 

 El Teatre Margarida Xirgu va substi-
tuïr els carrers i places com a escenari 
de l’obra, adaptada al petit format. Una 

trentena d’actors i actrius van represen-
tar una tria d’escenes centrades en la 
història del protagonista, Bartomeu Sala, 
i la seva lluita contra l’opressió feudal.

Ara, l’associació La Remençada ja 
treballa en el proper projecte, impulsat 
també per l’autor local Xavier Bertran. És 
una adaptació dels tradicionals Pastorets, 
en què les protagonistes seran dones i la 
història es traslladarà al segle XV.|

Punt i seguit a una nova edició 
del Lecxit. Enguany el projecte 
de suport a la lectura s’ha desen-
volupat telemàticament. Hi han 
participat 8 alumnes de 4t, 5è i 6è 
de primària i 14 joves dels instituts 
que els han fet de mentors.

El documental “Amb ulls de dona”, 
accessible a la xarxa. Se’n va 
fer la difusió el 9 de juny, Dia 
Internacional del Arxius, pel canal 
de YouTube de l’Ajuntament. El 
documental, promogut pel dept. 
d’Igualtat, parla del pes del masclis-
me i de l’evolució del feminisme des 
de la mirada d’11 veïnes del poble.

Distinció per al cant coral del 
L’institut ha rebut 

una menció especial als Premis 
Josep Anselm Clavé 2020 del cant 
coral a Catalunya.|

En 2 minuts...

L’alcalde visita les escoles.  La pandèmia va obligar a suspendre les visites edu-
catives que l’alumnat de primària feia a l’Ajuntament i és l’alcalde qui es desplaça 
a les escoles. El 20 de maig va anar a veure la classe de 3r de Palau d’Ametlla.|
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La temporada de bany, que es va iniciar el 22 de juny, 

de 9.30 a 14 h i de 15.30 a 20 h, de dimarts a diumenge. Al 
migdia es fa tasques de neteja i desinfecció. L’aforament és 
del 70 % i per entrar caldrà demanar cita prèvia amb dos dies 
d’antelació. Les entrades es poden comprar a la recepció del 
recinte o al web cemlesvernedes.cat|

Piscines d’estiu obertes amb totes 
les garanties

Club Atletisme Montornès 
Campionat de Catalunya Absolut : Ariadna Domínguez, 
3a en llançament de pes
Campionat de Catalunya Màster: • Sandra Cortés, 2a 
en 5.000 m. marxa i en llançament de javelina Sub40  • 
Maite Juárez i Francisco Abellán, 3rs en 5.000 m marxa 
Sub45
Campionat de Catalunya Sub23: • Ariadna Domínguez, 
1a en llançament de pes • Israel Ferrón, 2n en llança-
ment de pes • Miquel Corbera, 2n 5.000 m. llisos

Club Karate Montornès 
Campionat de Catalunya Kyus:  4 ors, 1 plata i 2 
bronzes
Campionat de Catalunya equips:  6 ors i 2 plates
Lliga Nacional Júnior – Sub21: • Terésa López, 2a en 
kata • Laura Naud, 2a en kumite
Lliga Nacional Aleví, Infantil i Juvenil: • Usama Karach, 
1r en Kata juvenil • Pol Menéndez, 3r en Kumite aleví • 
Iker Caminada, 3r en Kumite juvenil • Judith Anguera, 
3a en Kata juvenil 
Campionat d’Espanya de Clubs: Equip kata sènior feme-
ní. 3r lloc

Laia Rodríguez (La Torreta Bike i Club Triatló 
Montornès):  1a femenina i 5a general a la Copa Catalunya 
de BTT a Fornells de la Selva – Girona •1a femenina i 4a gene-
ral al Campionat de Catalunya de Ciclisme de carretera a 
Terrassa • Campiona de Catalunya BTT 2021.

Yago Domínguez: 1r provisional Campionat de Catalunya 
Enduret • 2n provisional Campionat d’Espanya infantil |

Resultats...

A

BREUS

Torneig comarcal de petanca  
Un total de 20 equips catalans van participar en el 

-
brat a començaments de juny. L’equip local en va ser el 
guanyador. |

Els Specials, campions de lliga  
Els dos equips dels Specials del Club Bàsquet Vila de 

Montornès s’han proclamat campions de la seva divisió 
a la lliga sense perdre cap partit. Al setembre es decidirà 
si els del “B” passen a 3a divisió i els de l’”A” pugen a 1a. |

A

http://www.cemlesvernedes.cat
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Adahara Carrasco i Núria Linaresasco i Núria Linares
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Recentment han sortit a la premsa i a les xarxes diverses notícies
sobre la judicialització d’acords d’ajuntaments i consells comarcals 
catalans que han optat per fer una gestió directa de l’abastament 
d’aigua. Fa uns dies ens vam trobar més de quaranta ajuntaments 
a Terrassa per fer una denúncia pública d’aquesta situació.
Cada vegada més ajuntaments de tots els colors polítics estan 
optant per garantir que un bé essencial per a la vida de les per-rr
sones tingui un control públic i no sigui objecte de mercat. Els 
grans grups gestors d’aigua, majoritàriament de capital estran-
ger, estan veient com aquesta gestió pública i directa fa que les

control d’un mercat que han explotat durant dècades. D’aquí ve
aquesta judicialització.
Aquests processos, que afecten directament alguns ajunta-
ments integrants del Consorci per a la Gestió Integral d’Aigües de
Catalunya (Congiac), del qual també  forma part Montornès, no 
afecten de cap forma la gestió de l’aigua que estem fent aquí, però 
diversos mitjans n’han fet un tractament informatiu lamentable.
Manifestem com a posició política que Montornès està al costat del 
Congiac i de tots els ajuntaments afectats per aquests processos 
judicials, per fer front comú. És una pugna de models, un atac a
l’autonomia local per gestionar els serveis públics amb garanties
i qualitat. Amb els serveis essencials per a la vida no farem cap
pas enrere i defensarem sempre una gestió cent per cent pública.

Todos sabemos que montar un negocio no es 
fácil y requiere una inversión económica importante en muchos 
casos.

es regentando uno de los bares de las entidades públicas que el 
Ayuntamiento saca a concurso, lo cual puede suponer un buen 
trabajo y de calidad para el adjudicatario.

de 797.998,99 € y de momento es famoso en Montornés por su
bar. Lo más curioso del asunto es que no ha habido un concurso, 

centro juvenil que ha costado alrededor de un millón de euros en
el que se ha adjudicado a dedo un bar en el que se venden bebidas
alcohólicas. ¿Qué educación les queremos dar a nuestros jóvenes? 
Se podría haber montado un vivero de empresas, un coworking,
pero no, han montado un bar. Y mientras tanto se han ensaña-
do con el Centro Cultural Andaluz cerrando su bar que llevaba 
toda una vida funcionando al amparo de que “falta la licencia”... 
Ciudadanos de Montornés, tomen nota.

Los plenos en nuestro ayuntamiento cada vez resultan más decep-
cionantes. La cosa va de mal en peor desde la ruptura del grupo
Més x Montornes que ha dejado claras las intenciones del regidor 
que hoy representa a Esquerra Republicana, un partido que ocultó
deliberadamente su nombre y su proyecto en las pasadas eleccio-
nes municipales. Este regidor practica de manera bochornosa el 

de nuestro estimado alcalde.
Teniendo como escudo el apoyo incondicional de ERC, este gobier-rr
no, que nunca fue muy receptivo, ahora se dedica a ningunear al 
resto de la oposición sin complejos.
Con esta nueva “amistad”, se niegan a retirar el acuerdo que recor-rr
ta los derechos de su ex-compañero a la participación en medios
municipales como este boletín, aunque así lo pidieran el resto de
grupos con la intención de buscar una solución menos lesiva para
ese concejal.
Resulta curioso que, aunque presumen de transparencia, el 
gobierno y su aliado votaron en contra de la moción que pedía la
participación de público en el pleno o que se hagan debates en la
radio municipal.
Pero lo peor es que mientras en pueblos más pequeños que el 
nuestro, sus gobiernos tratan de buscar alternativas a la elimina-

mociones que afean la actitud del BBVA y de las que eliminaron
las propuestas del grupo socialista para recuperar un cajero tan
necesario en el barrio de Montornès Nord.

L’aigua, un bé per 
a la vida, no un 
negoci

Centro Cultural Andaluz 

De mal en peor

Al passat ple de juny es va aprovar per unanimitat una moció 
presentada pel nostre grup que volia debatre la idoneïtat d’incor-r
porar a la negociació col·lectiva un permís retribuït de menstruació
i climateri. És a dir, plantejar si és pertinent que les persones treba-
lladores del nostre ajuntament disposin d’un dia de permís mensual 
per dolor menstrual, com es fa en algunes empreses d’alguns països
occidentals o tal com es va aprovar recentment a l’Ajuntament de 
Girona, en forma de permís no retribuït.
La menstruació no ha de ser dolorosa, però puntualment pot cau-
sar molèsties, i és en aquest supòsit que se centra aquest permís,
per permetre disposar d’unes hores en moments concrets sense 
haver de triar entre la salut i la vida laboral. La menstruació o

estigmatitzats que no tenien cabuda en el nostre entorn laboral, ja
que no estaven recollits ni a la legislació ni als convenis col·lectius.
Aquest fet genera una desigualtat laboral més per a les dones, ja
que és evident que el marc laboral vigent, com la nostra societat, 
malauradament, encara té una perspectiva androcèntrica que hem
de repensar des d’una òptica feminista per aconseguir una igualtat 
efectiva.
Si els homes parissin i menstruessin, l’embaràs seria un tema cen-
tral en la nostra societat i els permisos menstruals ja existirien. 
Ens cal incorporar la perspectiva de gènere per repensar la nostra 
societat i garantir la igualtat total entre dones i homes.

El permís 
menstrual, a debat
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El autoritarismo en política es la mayor amenaza 
a la democracia. Pues bien, mes tras mes, vemos como la izquierda 
que gobierna nos lo demuestra, ahora dejando fuera de los órga-
nos de gobierno a una parte díscola de la coalición formada en 
Montornés para las pasadas elecciones. Y lo peor es que la parte 
que les interesa (ERC) como socio de gobierno no se presentó como 
tal engañando a toda esas personas que votaron creyendo que lo 
hacían por una plataforma popular. Sabemos que ha sido por interés 
particular y tener mayoría para controlar el Ayuntamiento como las 
dos últimas mayorías absolutas (2011-2019) siendo desleales con 
la ciudadanía. Nosotros ya habíamos avisado que esto sucedería.
Con total impunidad, crean “chiringuitos” para el adoctrinamiento 
de los jóvenes, haciendo un centro juvenil con un local de comidas 
y copas, con discriminación para locales de alrededor, ya que ni 
pagan canon ni gastos derivados de la actividad. La explicación que 
nos dan es que están en un consorcio que ni es del pueblo, pero lo 
peor es que mientras les pegan una subida (+10%) de impuestos al 
resto de comercios (terrazas, locales, etc.) en su “chiringuito” no se 
paga nada, siendo una competencia desleal.
Montornés no se merece esta tropelía por la institución que pagamos 
entre todos.
Nosotros apostamos por una bajada de impuestos masiva, por una 
ciudad más segura y limpia, por una creación de apoyo a los comer-
cios y autónomos con incremento de puestos de trabajo para paliar 
el paro (el más alto de la comarca).

Nosaltres volem transparència i informació en la manera de fer 
de l’Ajuntament. Per això hem presentat una moció al ple de juny 
perquè els veïns estigueu més informats i tingueu més possibilitats 
de dir-hi la vostra.
Fa ja més d’un any que els plens es retransmeten per YouTube, 

eren presencials. Hi ha maneres de solucionar-ho, però sembla 
que no interessa.
Volem que Ràdio Montornès i Vallès Visió, que són nostres, que les 
paguem entre tots, emetin els plens i donin més presència a totes 
les forces polítiques de l’Ajuntament.
Volem programes en què els veïns pugueu preguntar als vostres 
representants o donar la vostra opinió.
És un tema en el qual tots hauríem d’estar d’acord. Però no ha 
estat així. Forces tan dispars com Comunistes, PP, Ciutadans i PSC 
ens han donat suport.
No ha estat el cas de Montornès en Comú i el rebatejat grup d’Esque-
rra Republicana de Catalunya. S’excusen dient que s’està elaborant 
un nou ROM (reglament orgànic municipal) que abordarà aquests 
temes. 
Aquest nou ROM fa tres anys que és al calaix i no se sap quan 
s’aprovarà. L’actual és de l’any 2002.
Algunes de les nostres propostes es poden aplicar de manera imme-
diata o en un temps molt breu.
Per què se us vol privar a vosaltres, els veïns, de la possibilitat 
d’intervenir en la política municipal?
Salut i república... catalana.

Deslealtad institucional Transparència
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28 DE JUNY
DIA INTERNACIONAL DE L’ORGULL LGBTI

MontornèsLGBTI+
+info montornes.cat/igualtat




