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Millora i posada a punt 
d’escoles i equipaments 
durant l’estiu.  Les actuacions
suposen una inversió de més
de 834.000 euros. 

El parc d’habitatge públic 
de Montornès s’amplia amb 
5 pisos més. Amb la nova 
adquisició s’arriba als 17 
pisos de titularitat municipal 
destinats al lloguer social.

“Montornès aixeca el teló” amb 
més espectacles de qualitat. 
La programació es durà a terme 
d’octubre a desembre i inclou 
9 espectacles amb propostes 
musicals, familiars i també 
teatre adult. 
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Malauradament, l’extensió de 
la pandèmia ha tornat a empitjo-
rar i els indicadors de referència 
mostren que se n’ha interromput 
l’evolució positiva que semblava 
ja consolidada. Afortunadament, 
la vacunació avança i indica que 

anem pel bon camí, però de nou els fets demostren que no 
podem abaixar la guàrdia.

Pensàvem que no caldria tornar a insistir en els missatges 
més bàsics de prevenció que hem estat repetint durant tants 
mesos, però, en poques setmanes, tot s’ha complicat. Cal insistir 
de nou en la responsabilitat individual i comunitària que ens ha 
donat tanta força contra una malaltia que ens està fent molt 
mal. Es pot comprendre perfectament la fatiga acumulada i 
les ganes que tenim de recuperar al màxim les activitats i els 
hàbits quotidians, però no ens queda més remei que resistir i 

-
tàniament, l’hem de derrotar d’una vegada per totes. 

Discrepo dels que insisteixen a criminalitzar tots els joves en 
aquesta nova onada, com ja ha passat en altres moments. No és 
just. Cal assenyalar, però, que les dades demostren que hi ha hagut 
un augment dels contagis entre les persones menors de trenta 
anys i que, de nou, cal extremar les precaucions, ja que, a més, és 
la població menys vacunada. No podem ignorar que en aquests 
moments la situació torna a ser alarmant. És imprescindible reduir 

al màxim les interaccions socials, per rebaixar la pressió a l’atenció 
sanitària, tant a l’hospital com al centre de salut.

“Cal insistir en la responsabilitat 
individual i comunitària que ens ha 

donat tanta força.”
De nou el personal sanitari torna a estar en una situació 

crítica. Ara, molts d’ells no podran fer vacances per continuar 
al peu del canó i atendre els afectats. Això ens ha de fer 

retallades durant més de deu anys i s’ha empitjorat en molts 
aspectes de l’atenció. Però ha estat gràcies al compromís i 

no abaixen els braços i continuen al nostre costat. 
Voldria haver dedicat aquest escrit a les nombroses 

activitats d’estiu al poble, als nous projectes que s’inicien 
ara, a les obres d’estiu a les escoles, als programes socials 
que continuen i als preparatius de la Festa Major, que ens 
portarà moltes novetats. Però he volgut insistir de nou en 
la responsabilitat que tenim plegats de continuar lluitant 
contra la pandèmia, perquè no podem abaixar la guàrdia i 

de vacances, si podeu fer-ne.|

Editorial

Farmàcies de guàrdia

José A. Montero. Alcalde

2021 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
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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De nou hem de parlar de Covid
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-  millores en la pro-
tecció solar als patis, i manteniment i 
adequació de l’hort.

- : adequació de 
la instal·lació elèctrica i substitució de 

- : actuacions per 

menjador; millores de seguretat al cen-
tre; remodelació de banys i treballs de 
pintura a l’interior.

- : millora del 
-

jardineres als patis interiors i manteni-
ment de jardineria en general.

- : treballs de 
pintura interior i reparació puntual de 

- : 
manteniment.

-  reformes 
a l’espai jove.

Millora i posada a punt d’escoles i 
equipaments municipals
Les actuacions previstes a les escoles i a diversos equipaments suposen una inversió de més de 834.000 euros. Les 
intervencions més costoses són les que s’executaran a les escoles, a la Biblioteca i al CEM Les Vernedes. —————

-  -
: 

Piscines exteriors: manteniment; 
instal·lació de megafonia; substitució 
de portes i bancs dels vestidors.

Piscines interiors: manteniment; 
substitució de portes dels vestidors i 
renovació de les saunes. 

Instal·lació d’ascensors a: CEM, 
pavelló, i camp de futbol i pista 
d’atletisme.

-
: 

climatització.
- : manteniment.
- 

: impermeabilització de 
cobertes i terrats.|

Feines de pintura a l’Escola Can Parera

Instal·lació d’un dels ascensors a Les Vernedes



     JuliolMontornès4 2021Notícies

Un circuit per aprendre 
seguretat viària

Durant les darreres setmanes s’han 
iniciat les obres per instal·lar un circuit 
viari infantil a l’espai que hi ha a tocar 

pensat per a l’aprenentatge de normes 

s’ha desbrossat i anivellat el terreny, i 
s’han fet rases per passar-hi serveis, 
tubs de reg i enllumenat.|

Campanya “Donem pas 
a la diversitat”

En el marc de la commemoració el 
27 de juny del Dia de l’Orgull LGBTI+, es 
va promoure la campanya “Donem pas 
a la diversitat”. De forma simbòlica, es 
van pintar franges multicolors en alguns 
passos de vianants per expressar el com-
promís del municipi vers els drets de les 
persones LGBTI+ i la no-discriminació per 
raons d’orientació sexual o de gènere.| 

La plaça de la Pèrgola, porta d’accés 
a Montornès Nord
quedat obert a la ciutadania. —————————————————————

-

Els treballs, desenvolupats per la 
Brigada Municipal d’Obres, han implicat 

ocupa més de 2.500 m2, i té un desni-
vell de 8 metres positius en poc més 
de 60 metres de llargada. S’hi han creat 
itineraris segurs per poder fer a peu, 

amb escales i rampes, i s’han habilitat 
diversos punts d’estada amb mobiliari 

-
tes sobre el riu.

El projecte ha inclòs la renovació 
total de la pavimentació, l’eliminació 
d’arbres envellits i en mal estat, la 
plantació de noves espècies arbòries i 
arbustives, i l’adequada il·luminació de 
tota la zona.

Les línies de treball seguides prove-
nen del procés participatiu del Pla Estel 
desenvolupat amb el veïnat en el marc 
del Projecte d’Intervenció Integral de 
Montornès Nord.|

Vista des de la part més elevada de la plaça de la Pèrgola

Pas de vianants multicolor al carrer del Molí
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s’amplia amb 5 pisos més
Amb la nova adquisició s’arriba als 17 pisos de titularitat municipal, dels 

 ————————

-

Els nous habitatges han estat adqui-

ha exercit el dret de tanteig amb la medi-
ació de l’Agència Catalana de l’Habitatge. 
A l’import de l’adquisició, que se situa 
sobre els 138.000 €, s’afegiran algunes 
despeses de reforma i manteniment, 
que, donat el bon estat de conservació, 
s’estimen en uns 23.000 €. Les vivendes 

seran revisades i reformades pels ser-
veis municipals.

L’Ajuntament va iniciar la compra 
d’habitatges el 2015 per donar respos-

de persones que no poden accedir al 
lloguer de mercat lliure. Dels 17 pisos 
comprats, n’hi ha 5 de cedits en règim 
de lloguer social a menors 35 anys. La 
resta s’estan reformant i es destinaran a 
persones grans o amb mobilitat reduïda, 
així com a famílies en situació d’exclusió 

|

Signatura de la compra dels 5 pisos per al parc d’habitatge públic 

El DIL Barri Olímpia 
tanca el semestre amb 
73 incorporacions al 
mercat laboral

El dispositiu d’inserció laboral DIL 
Barri Olímpia ha fet recompte dels 
resultats del primer semestre de l’any. 
El projecte, que s’adreça a persones 

a les dones, ha aconseguit 73 incorpo-
racions al mercat laboral. Un total de 
244 persones han tingut contacte amb 
el servei i han realitzat alguna activitat 
relacionada amb la millora de l’ocupa-
bilitat. També s’han fet 125 entrevistes 
ocupacionals (47 homes i 78 dones). En 
total hi ha hagut 624 tutories individuals 
i 618 actuacions de seguiment. 

D’altra banda, s’han impartit un 
total de 740 hores de formació que, 

Les matèries han estat la gestió de resi-
dus, l’emprenedoria social, l’atenció al 
client, la neteja i desinfecció, i els serveis 
d’atenció a les persones, entre d’altres.|

Curs d’atenció al client 
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Endavant amb les 
extraescolars!

L’Ajuntament, amb les AMPA, entitats 

primera vegada, recull tota l’oferta d’ac-
tivitats extraescolars disponible durant 
el curs. N’hi ha més de 130.

algunes activitats obertes a qualsevol 
infant del municipi amb independència 

interactiu i es pot trobar a www.montor-
nes.cat/educacio.|

Juga al “Tres en ratlla” de l’EDE
En els darrers dies s’ha instal·lat a les 

places del Poble i de Pau Picasso un nou 
joc per gaudir en família. És una adap-
tació del “Tres en ratlla” que recull els 
missatges fruït del treball realitzat per 
l’Espai de Debat Educatiu (EDE) en rela-
ció al tema “Normes i límits”.

Per promocionar-lo s’ha organitzat 
un sorteig en què podran participar les 
persones que es facin una foto amb el joc 
i la pengin a Instagram etiquetant @edu-
caciomontornes i #MontornesEduca. Al 
setembre se sortejaran tres samarretes 
de la Festa Major 2021 entre totes les 
fotos publicades.|El “Tres en ratlla” de l’EDE a la pl. de Pau Picasso

La iniciativa va rebre una menció a la gala dels XI Premis Vallès Visió.|

Orientació acadèmica 
per decidir el futur

Més de 100 joves han rebut assessora-
ment a l’espai d’orientació acadèmica que 
dinamitza el dept. municipal de Joventut 
amb el suport dels instituts. L’objectiu 
és que el jovent tingui prou recursos per 
conduir el seu itinerari professional. 

+ Info: joventut.montornes.cat / WA 
673 532 609 / joventut@montornes.cat |

https://www.instagram.com/educaciomontornes/
http://joventut.montornes.cat/
mailto:joventut@montornes.cat
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Sí se puede

incansable día a día sumergidos hacia lo desconocido y luchando 

en el pueblo, que no es poco. Escritos, mails, llamadas, actuaciones, 

y fuera del pueblo.
Nuestro trabajo consiste primero en escuchar, acto necesario y 

miedo o por vergüenza, tardan en venir y en ese caso el tiempo cuenta 
y mucho. No podemos tenerle miedo al Banco y menos al fondo buitre 
porque esos solo quieren almas.

que los casos que hemos tenido 
han salido con éxito, bien sea con 
daciones, alquileres sociales, quitas, 
condonaciones, pero ninguno en desahucio. Estos últimos se han 
llegado a parar vía judicial treinta minutos antes de su ejecución. 
No hemos dudado en pedir ayuda cuando la hemos necesitado a 

hemos hecho una gran labor. Aunque parezca que todo está calmado, 

luchando. Pueden contactar por correo electrónico a pahmontornes@
gmail.com o a través de Servicios Sociales del Ayuntamiento.|

El balcó de l’entitat Plataforma PAH de Montornès

 està 

-

Les parts es van reunir fa uns dies 
per avaluar la situació del municipi i 
establir estratègies conjuntes de col·la-
boració. Entre les línies de treball, hi ha 

d’algunes conductes que poden alterar 
puntualment la convivència. Amb tot, els 
indicadors marquen una tendència a la 
baixa, especialment en delictes contra 

dels últims mesos també mostra una 
millora de la coordinació entre la Policia 
Local i els Mossos i l’increment de dispo-
sitius conjunts.

La Junta també va acordar impulsar 
la redacció del Pla Local de Seguretat.|

Col·laboració i coordinació entre 
cossos policials 

 

Revisió del protocol 
per a l’abordatge de la 
violència masclista

Una comissió interdisciplinar treba-
lla l’actualització del protocol municipal 
per a l’abordatge integral de la violència 
masclista per adaptar-lo als darrers can-
vis legislatius.

Un altre dels objectius de la revisió 
és la incorporació dels nous serveis en el 
circuit d’atenció i de derivació dels casos 
de violència de gènere.

-
fessionals dels Serveis Socials, del Servei 
d’Informació i Atenció a les Dones (SIAD), 
del Servei d’Intervenció Especialitzada, 

la Policia Local i del Grup d’Atenció a la 
Víctima dels Mossos d’Esquadra.|

Trobada de la Junta Local de Seguretat a Can Saurina

Sessió de treball
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-

L’Ajuntament enllesteix tot un 

-
des de la Llibertat i d’Ernest Lluch, per 
crear un espai segur davant el risc de 
contagi de la Covid-19.

Durant la Festa Major, no s’ocu-

parades ni amb atraccions. Les pre-
visions apunten que en aquesta via 

de vianants.

recinte la instal·lació de guinguetes 
de restauració, de bars o similars.

a totes les atraccions de control d’afo-
raments i d’accessos per evitar les 
aglomeracions de persones. També 

l’espai entre atraccions de manera 
que es  garanteixi el distanciament i 
la mobilitat a l’interior del recinte.

Mesures excepcionals per fer del recinte 

accessos a les atraccions. ————————————————————————————————————————

El sector de la restauració continua 
sent un dels més perjudicats per les 
restriccions de la Generalitat davant 
la pandèmia. Per tractar d’alleugerir la 

la possibilitat d’ampliar un 25% la super-
fície autoritzada de les terrasses de bars 
i restaurants, sempre i quan, l’emplaça-
ment i les característiques tècniques ho 
permetin.

de vehicles a l’entorn dels carrers de 
Palau d’Ametlla i de Jaume Balmes, a la 
zona on s’ubica el mercat setmanal de 
Montornès Centre.|
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D’aquí a uns dies es coneixeran 
els resultats de l’enquesta que l’Ajun-
tament ha realitzat, a través de la 
plataforma “Decidim”, per determinar 

fer una reducció del soroll i de llum a 

L’objectiu és que els nens i nenes 
o les persones adultes que tenen 
hipersensibilitat auditiva o amb un 
diagnòstic de Trastorn de l’Espectre 
Autista (TEA) també puguin gaudir de 

les atraccions amb tranquil·litat i sense 
un excés de soroll.

Montornès treballa activament per 
avançar en la promoció de polítiques 
que afavoreixin la integració de tota 
la ciutadania, sigui quina sigui la seva 
condició, en la vida sociocultural del 
poble. Des de fa anys, es desenvolupen 
activitats infantils i juvenils inclusives, 
i s’incentiva les entitats per a la inte-
gració de persones amb diversitat 
funcional.|

Trastorn de l’Espectre Autista (TEA) gaudeixin de la Festa Major. —————————————————————
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-

-

-

-

Casal de Vacances, una experiència vivencial

d’Ametlla i a la Zona Esportiva Municipal Les Vernedes. ———————————————————————————
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Arxiver Municipal

En diverses ocasions,
Montornès ha manifes-
tat el seu desig que els
trens de la línia ferrovi-

parin al municipi i que 
s’ubiqui un baixador o 
una estació de Renfe a la
plana del Raiguer, que és
on aquesta línia travessa
el terme.

Tot va començar amb 
el pla parcial del polígon

l’any 1962, que recollia la 
futura existència de «Estación y manio-
bra FFCC». Si bé el promotor d’aquest
tramat industrial i de la ciutat satèl·lit,

l’estació dos anys abans, també és cert 

promeses que no va complir.  
L’any 1971 va ser l’Ajuntament qui, 

el 28 d’abril, acordava instar la 5a zona 
de Renfe a Barcelona a concedir un bai-
xador. Van donar suport a la resolució
la Concentració Industrial Vallesana i la 
delegació sindical local de Montornès.

Un any després, se’n va presentar un
-

tació de Montmeló i l’equipament en
projecte seria només de 1,650 km de
línia fèrria.

Quines raons de pes avalaven la peti-
ció d’un baixador o una estació? Primer
de tot, el creixent nombre d’habitants
del poble, que aleshores era de 7.500
veïns. En segon lloc, el fet que a menys
de 350 metres de l’anhelat baixador hi
havia el nucli de Ciutat Satèl·lit Riera-

El tercer feia referèn-
cia a l’elevat nombre de 
viatgers que, a peu o 
en autobús, feien des-
plaçaments diaris de
Montornès a l’estació de
Montmeló i a l’inrevés.

Un nou baixador

-
res, comerciants, etc., i 
especialment respondria

a la demanda del nou complex industrial
de serveis per afavorir l’intercanvi i el
moviment de matèries primeres.

Per obtenir la concessió d’un baixa-
dor, l’Ajuntament hauria de pagar les
expropiacions, les obres de construcció
i els posteriors consums d’aigua i electri-
citat, cedir els terrenys i les instal·lacions
a Renfe i comprometre’s a pagar una
quota mínima de bitllets. Condicions
inassolibles, és clar, per a un modest
consistori que afrontava dubitatiu el
camí del progrés industrial.|

respecte al nucli de Ciutat 
Satèl·lit Riera-Marsà.
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“Montornès aixeca 
el teló” amb més 
espectacles de qualitat

2 d’octubre amb el Mag Lari que ofe-

Margarida Xirgu. Fins al desembre es 
representaran 9 espectacles. Es reedi-
ten algunes de les propostes que es van 
haver d’anul·lar la temporada passada 
com la premiada , de Flyhard 
Produccions i Rebota, rebota y en tu cara 
explota, un projecte escènic d’Agnés 
Mateus i Quim Tarrida,.

Entre els espectacles familiars hi ha 
 de la companyia 

Sim Salabim;  d’Ins-
pira Teatre; En patufet i els seus pares de 
la cia. Teatre Nu i JOJO, una proposta 
de poesia visual de la cia. Ytuquepintas  
sobre la fragilitat de l’ecosistema. 

Les entrades s’aniran posant a la ven-
da al portal entrades.montornes.cat.|

Foc, cultura i entreteniment en unes 
Festes de Sant Joan segures 
les actuacions de la colla de Geganters i del Ball de Diables, i la baixada de 
carretons.  —————————————————————————————

La 
Biblioteca compta amb noves pres-
tatgeries fetes per l’alumnat del Pla 
de Transició al Treball dins el projecte 
“Bookcrossing” del curs 2020-21.

Fins al 29 
d’agost, infants i joves de 8 a 16 anys 
poden participar en una nova edició 
del concurs. + info: llegirtepremi.cat/.| 

En 1 minut...

 ha impulsat la gravació 
del videoclip “Mirall de pau”, amb la participació de més de 200 alumnes de 3r, 
4t i 5è, per mantenir l’esperit de la tradicional cantata de les escoles del poble.|

https://www.entrapolis.com/organitzador/ajuntament-de-montornes-del-valles
https://llegirtepremi.cat/
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En 2 minuts...

Specials A: campions de la 2a 
divisió • Specials B: campions de 
la 4a divisió • Premini: campió

7 ors, 14 plates i 12 bronzes

Campions de lliga

Laia Bel, 2a Camp. BCN infantil G1

Montornès torna a saltar contra 

Al voltant de 40 persones van par-
ticipar en el salt col·lectiu realitzat l’11 
de juliol a les piscines d’estiu de Les 
Vernedes dins dels actes del “Mulla’t per 
l’Esclerosi Múltiple”. La iniciativa es va  
tornar a celebrar després d’un any en 
blanc a causa de la pandèmia. Durant 
el matí es van poder comprar els pro-
ductes de la campanya que també es 
poden adquirir al web www.mullat.cat. 

D’altra banda, l’Ajuntament té pre-
vist aprovar una subvenció de 600 
euros a favor de  la Fundació Esclerosi 
Múltiple.|

Prop de 70.000 euros de 
suport a l’esport

Recentment s’han fet les dues convo-
catòries d’ajuts anuals més destacades 
per al manteniment i promoció de l’es-
port local: subvencions per a les entitats 
esportives, i ajuts a infants i joves de 3 

Les subvencions a les entitats arriben 
als 57.400 €. Els ajuts segueixen la línia 
iniciada l’any passat amb aportacions 
per a equips sencers integrats per per-
sones amb discapacitat física, psíquica o 
sensorial. També es continua promocio-
nant els equips femenins i la presència 
de les dones a les juntes directives de 
les entitats.

Pel que fa als ajuts per a infants i 

-
cés a les activitats que organitzen les 
entitats a les famílies que tenen més 

|

A punt per fer el salt

 

 Aarón Ramírez, 
2n en llançament de javelina  

• Izan Ramírez, 1r 10.000 m. marxa

• Carla Gallardo, 2a en 80 m. llisos

Arnau Pérez, 1r infantil masc. • 
Laia Rodríguez, 4a infantil fem. • 
Júlia Villanúa, 2a benjamí fem. |
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A l’inici de curs hi havia un munt d’incerteses sobre l’evolució de 
tot plegat, però un ferm compromís de la comunitat educativa per 
fer funcionar l’escola.

però també l’alumnat i les AMPA, han donat una clara lliçó que 
marca un abans i un després. A tots, moltes gràcies. 
Amb determinació, organització i entenent l’escola pública com a
pilar bàsic i imprescindible de la societat, que garanteix l’equitat, 
que lluita contra la discriminació, que crea consciència i esperit 

Des del govern municipal hi hem posat tot allò que ha estat a les
nostres mans: pressupost per atendre les demandes, reforç de
neteja i desinfecció, suport a les AMPA i centres educatius, espais
i altres recursos materials...

de treball que impulsem (Pla Educatiu d’Entorn, Espai de Debat 
Educatiu...) i també els serveis d’Infància i Famílies, com ara el 

de Vacances i les Colònies d’Estiu. 
En els deu anys de govern hem posat l’educació al centre de les
polítiques, fent que sigui el més integral possible, de la màxima 
qualitat i a l’abast de tothom, i així seguirem.

¿Qué norma regula lo que se puede o no escribir en la revista 
municipal?

Para este número considerábamos justo poder ceder este espacio 
a un compañero concejal que se ha visto obligado a renunciar a
su grupo municipal porque éste ha desaparecido bajo otras siglas

si queréis leerlo, entrad en este enlace:
www.femmontornes.cat
Ahora bien, si le das la mayoría que le falta al alcalde para gobernar, 
les cambian hasta las siglas en el espacio de la revista municipal sin 
problema, aunque no se hubiera presentado con ellas a las últimas 
elecciones para engañar a los ciudadanos que les votaron y a las 
personas que le acompañaron en ella como “plataforma vecinal”…
Pobre Montornés, no nos dejan ser libres. 

Des del grup socialista hem presentat, al darrer ple, una moció per 
reclamar a la Generalitat el pagament del deute que al llarg dels
últims anys ha anat acumulant amb els ajuntaments.
Aquest “deute ciutadà”, en el cas del nostre municipi, suma al voltant 
del mig milió d’euros, segons les dades comptables de l’Ajuntament,
en les quals, encara no sabem per quina raó, no consten els deutes

com l’educació, la sanitat i les inversions socials, cosa que ha pro-
vocat que els ajuntaments hagin hagut de fer esforços i renúncies
per mantenir aquests serveis a la seva ciutadania.
A Montornès, els resultats més greus d’aquesta deixadesa ens han

han deixat sense urgències nocturnes o han impossibilitat la con-
certació de places per a la residència i centre de dia.
Exigim la cogovernança que tant demanen de portes enfora i que
mai han aplicat al territori; ben al contrari, han carregat sobre els
ajuntaments la responsabilitat de mantenir els serveis o atendre les
situacions d’emergència en el més absolut abandó i sense escoltar 
les seves necessitats.
Ara ens enfrontem a una situació extremament delicada en què
caldrà més que mai la cooperació i col·laboració entre administra-
cions, i per això els reclamem que s’ocupin de les necessitats reals
de la ciutadania amb inversions urgents en habitatge, seguretat o
serveis socials.

L’escola funciona: 
la lliçó de l’escola 

pública en temps de Covid

Censura

Deute de la 
Generalitat amb la 
ciutadania

en minoria i al qual  costava aprovar qüestions tan importants com 
els pressupostos municipals. En aquell moment vam decidir fer un
pas endavant i actuar amb responsabilitat iniciant el diàleg amb 
l’actual equip de govern per poder avançar com a poble i poder 

Des de la resta de l’oposició se’ns ha atacat de manera descarada 
i sense miraments pel fet de no seguir la seva estratègia del “com
pitjor, millor”, però aquesta no és ni ha estat mai la nostra manera 
de fer política.

gent que ens tria perquè fem justament el contrari, fer política i 
solucionar els problemes.
Fer política vol dir dialogar, arribar a acords, aportar idees que

propi o el poder pel poder.
Som conscients que molts dels grups municipals pensen més en les
properes eleccions i els possibles resultats que puguin treure que
no pas a intentar millorar el que tenim avui dia, però nosaltres 
apostem per fer una política en positiu que ajudi el nostre poble 
a avançar, i creiem que aquest és el camí que haurien de seguir la 
resta de grups municipals.

Montornès en 
positiu
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mitad de la actual legislatura y aunque la pan-
demia nos haya hecho perder la moción del tiempo en el último 
año, no debemos olvidar lo poco hecho a pesar de lo mucho vivido.
El balance se puede resumir en una sola palabra DEJADEZ de todas 
las administraciones que han obligado a los ayuntamientos a actuar 
más allá de sus competencias junto con la inacción del Gobierno 

Porque nuestra prioridad en el municipio es mejorar la calidad de 

vemos que los problemas de la ciudadanía, las quejas y propuestas 
que nos hacéis llegar, siguen siendo las mismas sumando los pro-

Podríamos enumerar las muchas propuestas que hemos hecho 
nosotros desde una oposición constructiva y las pocas que nos han 
escuchado (en principio, luego las realizan al cabo de un tiempo 
para no decir que aprueban las nuestras). En resumen, queda mucho 
por hacer.
Para conocer mejor las inquietudes de los ciudadanos, hemos puesto 
en marcha a nivel de Cataluña y a pie de calle, una campaña para 
escucharles de primera voz, esto no va de ideologias, sino de cues-
tiones locales donde no se depende de colores sinó de voluntades 
para llevar a cabo las soluciones. Es hora de empezar la cuenta atrás 

lecciones diarias de humildad, para un gobierno del pueblo, debería 
ser su meta aprender de sus errores.

Avancen els tràmits per a la construcció d’un mercat municipal a 
Montornès Nord prop del supermercat Mercadona, amb la intenció, 
diuen, de fomentar l’activitat comercial al barri seguint el model 
dels mercats rehabilitats de Barcelona i altres ciutats. 
El plantejament que promou l’equip de govern, però, és ben diferent, 
ja que el nou mercat no està integrat al supermercat, sinó a l’altra 
cantonada, en uns terrenys que són via pública.
Segons el projecte que ens han proporcionat, no hi ha magatzems 

Aquest projecte consta de bar i onze parades. Ara per ara, només 
tres dels botiguers instal·lats al mercat actual han manifestat interès 
per traslladar-s’hi. 
No n’hem vist el pla de viabilitat; per tant, desconeixem si s’ha fet 
un estudi que recomani aquesta construcció. D’altra banda, s’ha 

permeten construir-hi un mercat. També es preveu la construcció 
d’un ascensor en una zona propera per facilitar-hi l’accés. 

que algun dia s’haurà d’enderrocar. Esperem que no hi hagi gaires 
ampliacions que ens costin encara més diners.
Gaudiu de l’estiu amb cura.
Salut i República... catalana.

Entre lo poco hecho y lo 
mucho por hacer

Mercat municipal 
provisional a 
Montornès Nord
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