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La Unió de Botiguers, amb 
empenta i imatge renovades.  
L’entitat ha creat un nou
logotip modern i reconeixible, i 
ha incrementat l’activitat a les 
xarxes socials.

Montornès reclama a la 
Generalitat més atenció a les 
necessitats dels municipis. 
Ho ha fet durant la visita del 
delegat territorial del Govern. 
Demandes com el suport a la 
Residència Centre de Dia s’han 
posat de nou sobre la taula.

Els Casals de la Gent Gran 
reprenen l’activitat presencial. 
A més dels tallers habituals 
se’n posarà en marxa un de 
suport emocional contra la 
soledat no volguda agreujada 
per la pandèmia, i activitats amb 
motiu del Dia de la Gent Gran. 
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www.montornes.cat ajmontornes

Impuls a
un ecosistema
educatiu ric, 

vital i equitatiu

3 Continua la millora de 
la mobilitat al centre
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Acabem d’iniciar un nou 
curs escolar encara amb algu-
nes restriccions obligades per la 
pandèmia, per tant un cop més 
mestres, professorat, alumnes i 
també les famílies, hauran de fer 
un esforç i mantenir una organit-

zació especial a les escoles i els instituts, i també al Centre 
d’Adults. La comunitat educativa ha estat un exemple de 
responsabilitat i amb el seu gran esforç ha demostrat que 
es podia garantir la qualitat de l’educació al nostre poble.

Per a l’Ajuntament l’educació en general és una prioritat 
absoluta i des de fa molts anys dedica moltíssims recursos, 
tant econòmics com de personal, per acompanyar els cen-
tres, els alumnes i les famílies amb l’objectiu de millorar l’èxit 
escolar, la cohesió social i afavorir el benestar i el futur dels 
infants i joves de Montornès. Gaudim a més de tres excel·lents 
equipaments educatius propis com són l’escola bressol El 
Lledoner, l’Escola de Música, Dansa i Aula de Teatre, i el Pla de 
Transició al Treball (PTT). A més disposem d’un Pla Educatiu 
d’Entorn signat amb la Generalitat per coordinar tots els pro-
grames que fem als centres educatius.

Però l’educació va més enllà i es desenvolupa en tots els 
àmbits de la vida quotidiana, en el temps de lleure, en l’esport, 
en la cultura, als carrers i les places, i també a casa de cadas-
cú. A més, les persones ens eduquem durant tota la vida. 

L’educació és motor de canvi i de millora social, d’enriquiment 
personal i de la comunitat. Per això també desenvolupem 
molts projectes amb els professionals propis de l’Ajuntament, 
des d’àmbits diversos com educació, infància, joventut, benes-
tar social, igualtat, ocupació i d’altres sectors.

“L’educació és motor de canvi 
i de millora social, d’enriquiment 

personal i de la comunitat.”
L’educació ens ha de permetre millorar les oportunitats 

per a les persones, fomentar la igualtat i contribuir a superar 
els problemes socials que sovint pateix un municipi humil 
i treballador com el nostre. El que ens fa més forts i ens 
caracteritza com a poble és com atenem i acompanyem els 

L’objectiu és que qualsevol nen o nena, sigui quina sigui 
la situació social i econòmica de la seva família, pugui gaudir 
d’una escolarització amb totes les garanties, que li permeti 
accedir amb èxit als estudis que es proposi; que després 
arribi a ser un bon professional i a gaudir d’una vida digna 
i feliç; que pugui continuar aprenent i creixent com a per-
sona. Tenim esperança i som optimistes, i no deixarem de 
treballar-hi per aconseguir-ho. Per això és tant important 
l’educació a Montornès.|

Editorial

Farmàcies de guàrdia

José A. Montero. Alcalde

2021

Octubre Novembre

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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El CEM Les Vernedes, 
a punt per utilitzar 
energia solar

-
ció de les 39 plaques fotovoltaiques que 
proporcionaran energia solar al CEM Les 
Vernedes. Els treballs, previstos per a 
l’any passat, van quedar interromputs 
per la crisi de la Covid-19. Les plaques 
són de 14,5 kW i, segons estimacions 
municipals, suposaran una reducció 
anual de 2.250 € en la despesa elèctrica. 

possible a partir de la subvenció que la 
Diputació de Barcelona atorga a muni-
cipis de menys de 20.000 habitants per 
cobrir les despeses de licitació i execu-
ció del projecte, així com la formació del 
personal tècnic municipal que s’encarre-

-
ció el 2017 amb la intenció de continuar 
incorporant mesures que afavorei-
xin l’estalvi energètic i l’ús d’energies 
renovables.|

Plaques a la coberta del CEM Les Vernedes

Més actuacions per a una mobilitat 
sostenible al centre
Les millores afecten els carrers de Palau d’Ametlla, de Jacint Verdaguer i de 
Sant Isidre i se sumen al nou aparcament habilitat de 62 places. —————

Aquests dies es duen a terme 
actuacions a Montornès Centre 
per afavorir el pas de vianants,  
reorganitzar el trànsit de vehicles 
i fer més sostenible la mobilitat. 

En la majoria dels casos, les feines 
inclouen l’ampliació de voreres, la 
racionalització dels aparcaments i la 

reduir el volum de vehicles, donar més 

positivament sobre el medi ambient.
Al carrer de Palau Ametlla, s’ha 

ampliat la zona de vianants entre els 

carrers Major i del Sol; s’ha eliminat 
l’aparcament d’una banda entre els car-
rers Major i de l’Estrella, i s’ha habilitat 
aparcament en semibateria inversa a la 
plaça de l’Enxaneta i entre els carrers del 
Sol i de Jaume Balmes. 

Al carrer de Sant Isidre també s’ha 
ampliat la vorera, s’ha suprimit l’aparca-

sentit únic de circulació entre la rbla. de 
Sant Sadurní i l’av. de l’Onze de Setembre,  

zona d’estada i de pas de vianants des del 
|

Actuacions al carrer de Palau d’Ametlla
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La Unió de Botiguers, amb empenta 
i imatge renovades
L’entitat ha creat un nou logotip modern i reconeixible i ha incrementat 
l’activitat a les xarxes socials. ————————————————————

La nova imatge de la Unió de 
Botiguers té colors inspirats en 
la bandera i l’escut del municipi, 
i un disseny modern que ja es pot 
veure als establiments associats. 
Aquest canvi ha anat també lligat 
a una major activitat als comptes 
de Facebook i Instagram.

L’entitat també ha tornat a par-
ticipar en la Festa Major. Enguany, 
ha organitzat un tast de cerveses 
artesanes amb l’empresa As Cervesa 

Moguda Panda. També ha fet entrega 

dels 1.000 € recaptats amb la venda 
de samarretes de la festa a l’associació 
Globus pels Valents per a la investi-

Sant Joan de Déu.

Reactivant la Fira d’Oportunitats
Després de gairebé dos anys, la pla-

ça de Pau Picasso ha tornat a acollir les 
parades de la Fira d’Oportunitats, amb 
descomptes i el complement d’activi-
tats infantils i  familiars. Una mostra 
més de la tasca de reactivació i dina-
mització del comerç local que es duu 
a terme des de l’entitat.|

Millores en els serveis 
4G a Montornès

La nova distribució de freqüències 
de radiocomunicacions, impulsada pel 
govern espanyol, ha conduït, entre el 
setembre i l’octubre, a la realització de 
treballs de millora en la cobertura dels 
operadors de telecomunicacions mòbils 
al municipi. 

a dades mòbils d’alta velocitat i de la 
cobertura mòbil general al poble, sense 
que s’hagi incrementat la potència de les 

noves estacions. 
La prestació dels serveis mòbils en 

aquesta banda, però, pot comportar 
afectacions puntuals en la recepció de 
la Televisió Digital Terrestre (TDT). Si 
és el cas, s’aconsella resintonitzar els 
canals del televisor. Si les incidències 
persisteixen, cal contactar amb l’entitat 
Llega800 a través del web www.llega800.
es o al telèfon 900 833 999.|

Nou distintiu dels comerços associats a la Unió de Botiguers 
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El Consell Comarcal ha iniciat la 
distribució dels ajuts de menjador 
per al curs 2021-22 que atorga la 

és de 266.245 €, als quals cal afegir 
la despesa que el Consistori assumeix 
per a l’alumnat desplaçat entre esco-
les i la convocatòria pròpia que fa per 
complementar la de la Generalitat.|

BREUS

  

Primeres 340 beques 
de menjador escolar

Montornès reclama a la Generalitat més 
atenció a les necessitats dels municipis
Montornès ha posat sobre la taula, novament, la demanda llargament 
reivindicada de suport del govern al projecte de Residència Centre de dia. 

L’alcalde, José A. Montero, i regi-
dors de l’equip de govern es van 
entrevistar, fa uns dies, amb el 
delegat territorial del Govern a 
Barcelona, Antoni Morral. 

Durant la trobada es va presentar 
al delegat la nova Àrea de Seguretat i 
Convivència creada a l’Ajuntament, i es 

incrementar les accions conjuntes.
Novament es va posar sobre la tau-

la la demanda de suport al projecte de 
Residència Centre de dia, impossible de 
culminar sense la implicació del Govern. 

També es va parlar de la nova deixa-
lleria, supeditada a la convocatòria de 
subvencions de l’Agència de Residus, i 
de la futura illa d’equipaments socials 
i culturals, prevista al centre del poble.

Suport a la recuperació econòmica  
Els fons europeus Next Generation 

la pandèmia també van ser presents en 
la conversa, juntament amb necessitats 
com la recuperació de Montornès Nord, 
que el Consistori tira endavant en soli-

els ajuts del Pla de barris fa uns anys.|

Recepció municipal al delegat territorial del Govern a Barcelona 

930016852
NOU TELÈFON 

Servei de Mediació Ciutadana 
(SMC) · Suport a les comunitats  
veïnals · Oficina d’Informació 
al Consumidor (OMIC) · Servei 

d’Informació i Atenció a les 
Dones (SIAD)

(Els serveis es presten a l’
Ciutadana de Montornès Nord)
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108.000 € en ajuts a 
AMPA i centres educatius

Fins a mitjans d’octubre, l’Ajuntament 
ha mantingut oberta la convocatòria 
anual d’ajuts per a les AMPA i els cen-
tres. La dotació manté l’increment de 
12.000 € introduït l’any passat, de mane-
ra que s’ha destinat 48.000 € a les AMPA 

instituts. L’objectiu és promoure l’equitat 
en l’accés a l’educació.|

Un any més, posant en valor 
l’excel·lència acadèmica

El Consistori ha obert la convoca-
tòria de premis anuals per reconèixer 
l’esforç estudiantil. Els ajuts, correspo-
nents al curs 2020-21, són de 3.600 € 
distribuïts entre l’alumnat amb millors 

100 €), Batxillerat (500 €), Formació 
Professional (500 €), PFI-PTT (500 €), 
Proves d’Accés a la Universitat (500 €) i 
curs universitari (1.000 €). 

A més del nivell acadèmic, els premis 
tenen un component social associat a la 
renda familiar. |

Cinc noves contractacions dins del programa Garantia Juvenil del SOC. Els i 
|

Extraescolars: encara 
no heu triat la vostra?

Amb l’inici del curs escolar també han 
començat les propostes extracurriculars 
als centres educatius de Montornès. Per 
primera vegada, les activitats han que-

inclou les 137 propostes programades i 
que es pot consultar al web montornes.
cat/educacio. |

Quatre dels joves contractats amb l’alcalde, José A. Montero
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Un club que va sobre rodes
El nostre club es va crear a l’octubre del 2018. Érem un grup de 

persones experimentades en el patinatge artístic sobre rodes, que 
teníem moltes ganes de crear una entitat nova en un municipi on hi 
hagués una demanda i un interès per aquest esport.

Des del principi la rebuda per part de l’Ajuntament i per moltes 

sent un grup petit, però ara ja som seixanta esportistes, quatre 
tècniques i quatre persones a la junta. El patinatge artístic té diferents 
modalitats. Nosaltres ens centrem en la modalitat del lliure, on cada 
esportista treballa individualment uns objectius, alhora que es 
fomenta el respecte i la cohesió amb el grup d’entrenament: han de 

ser bones rivals i alhora bones companyes. Al ser un club nou, el nivell 
és d’iniciació, però estem creant una bona base per anar progressant 
amb fermesa cap a l’exigència que es demana des de la Federació 
Catalana de Patinatge. Pretenem arribar al món de les categories.

En resum, som un club que estimem l’esport, que ens agrada veure 
que els nostres esportistes fan salut i que s’ho passen bé.

Si teniu ganes de conèixer-nos, podeu venir a provar sense 
compromís. El nostre contacte: cpmontornes@gmail.com.|

El balcó de l’entitat Club Patí Montornès

Aquest mes d’octubre la Gent 
Gran ha pogut tornar als casals. Els 
tallers d’informàtica, ioga, balls en 
línia, sevillanes i macramé tornen 
a ser presencials. Aquests tallers 
s’afegeixen als d’alfabetització, 
gimnàstica i memòria que ja es 
feien des del curs passat.

-
tes de la soledat no volguda, agreujada 

especialment entre les persones grans 
a causa de la pandèmia.

D’altra banda, per commemorar el 
Dia de la Gent Gran s’han programat 
caminades culturals, trobades interge-
neracionals, contes, concerts i sessions 
de cinefòrum. L’acte inicial de la cele-
bració va ser, l’1 d’octubre, un programa 

de blau per simbolitzar l’amistat amb la 
gent gran.|

Els Casals de la Gent Gran reprenen 
l’activitat presencial
A més dels tallers habituals se’n posarà en marxa un de suport emocional 
contra la soledat no volguda i activitats amb motiu del Dia de la Gent Gran.  

Més formació per a les 
entitats de Montornès

Aquesta tardor es duran a ter-
me dues noves propostes formatives 
adreçades a les entitats en el marc del 
programa “Les entitats al dia”. La prime-
ra versa sobre els recursos que ofereix 
el portal Xarxanet i la segona sobre 
administració electrònica. 

A banda d’això, el departament de 
Participació Ciutadana manté el servei 
d’assessorament jurídic i de gestió econò-
mica per a entitats. De forma individual i 
personalitzada, s’ofereix orientació sobre 

gestió de personal, formació, comunica-

per a inscriure’s a la formació, cal escriure 
a participacio@montornes.cat.|

Taller de llengua castellana al Casal de la Gent Gran Centre
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Programa Eduquem 
i gaudim en família 
334 participants

Suport i 
acompanyament 
a les 9 AMPA

Espai de Debat 
Educatiu 

15 participants

ÀMBIT 
ESCOLAR I 
FORMATIU

SUPORT A LES TRANSICIONS 
EDUCATIVES

Pla de Transició al Treball 30 places
Orientació acadèmica 
138 persones ateses

ACOMPANYAMENT A L’ESCOLARITAT
Catàleg d’Activitats Educatives per a escoles i instituts 93.305,65 €

 Subvencions a centres i AMPA 109.500 €
 Premis a l’excel·lència 36.000 € i a la recerca 525 €

Projectes socioeducatius i reforç escolar 41.000 €
Ajuts de menjador a alumnat desplaçat 33.453 €

CONNEXIÓ DE TEMPS I ESPAIS EDUCATIUS
• Jornada d’inici de curs més de 300 participants i formacions compartides 113 participants
•Projecte CUEME: Cultura Emprenedora a l’Escola
•Montornès poble lector
•Servei Comunitari als instituts
•Coeducació als centres i a l’educació no formal

OFERTA DE 0 A 3 ANYS
Llar d’infants El Lledoner

82 places

ÀMBIT 
FAMILIAR

Escolarització contínua
de qualitat i amb equitat

Acompanyament educatiu 
a les famílies

Nota: Les dades pertanyen al curs 2020-2021

     Montornès8 EL TEMA

Des de l'aprovació del Pla Educatiu 
de Ciutat, passant pel Pla Educatiu 
d'entorn i arribant a l'Educació 
360, es treballa amb una visió 
àmplia de l'educació i, 
s’impulsen oportunitats 
educatives al llarg de la 
vida per contribuir 
a l’èxit educatiu.

IMPULS A UN ECOSISTEMA 
EDUCATIU LOCAL, VIU I RIC

SUPORT A LA 
FORMACIÓ D’ADULTS

 Col·laboració amb el 
Centre de Formació d'Adults

Cursos d’alfabetització 
en català i castellà 

45 alumnes

PARTICIPACIÓ I COGOVERNANÇA
• Consell Escolar Municipal 40 persones
• Pla Educatiu d’Entorn (actuacions de 3 a 18 anys)
• Consell d’infants 21 consellers/es de primària
• Pressupostos participatius Kosmos 953 participants
• PIDCES 960 usos

ÀMBIT 
EDUCATIU 

NO FORMAL
Aprenentatges 

més enllà de l’escola

ESPAIS EDUCATIUS
Pintor Mir, La Peixera, Sputnik 
i Satèl·lit 363 infants i joves

Casal de vacances 630 infants 
(42 amb diversitat funcional)

DIPA Dinamització al pati 
de l’escola Marinada

EDUCACIÓ ARTÍSTICA DE
MÚSICA, DANSA I TEATRE
Oferta artística 382 alumnes

Projectes socials  600 alumnes
L’Escola Municipal de Música, 

Dansa i Aula de Teatre
a Montornès Nord

ACTIVITATS 
EXTRAESCOLARS

 137 activitats d’entitats i 
equipaments (curs 2021-22)

Ajuts a 132 infants 11.170,37 €
Servei de diversitat funcional 

14 famílies ateses i suport de 
vetlladors/es 13 infants
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Una de català, si us plau!

Els parlants d’un idioma se senten còmodes quan les noves
tecnologies els permeten de fer servir la seva llengua. Quina

més “objectes” que “ens parlaran” i han de poder fer-ho en

El projecte Mozilla Common Voice és una iniciativa per

-
forma proposa i d’altres usuaris validen les gravacions. Voleu

ja que el futur de les llengües passa perquè les parlin els 
-

la vostra veu a https://commonvoice.mozilla.org 

Atenció telefònica de dilluns a divendres de 10 a 13 h. Atenció presencial amb cita prèvia.

Vull que la meva nevera em parli en català!
Coneixeu el projecte “common voice”?

Avui no seguim amb la proposta de recuperar
mots, sinó que us proposo de tenir presents mots
relacionats amb la tecnologia. Doneu un cop d’ull als 
diccionaris en línia sobre aquest tema que hi ha a la
web TERMCAT (Centre de Terminologia).

Darrerament s’ha ampliat el Diccionari de ciberse-

descansen i no deixen de crear nous perills. Com que
tots fem servir aplicacions a l’ordinador o al mòbil, cal 

tenir en compte aquest terme:  
“Aplicació enganyosa”: aplicació que oculta a l’usuari el

cost i les condicions de subscripció, amb l’objectiu de poder
cobrar els serveis sense coneixement de l’usuari, sovint des-
prés d’un període de prova gratuïta”

A més del Diccionari de ciberseguretat també hi
trobareu el de dispositius mòbils, robòtica industrial,

accedir-hi www.termcat.cat/ca/diccionaris-en-línia |

MILLOREM EL CATALÀ:
.
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Festa Major: recuperant emoció i tradició 
Gràcies a l’esforç de les entitats i de l’organització, la Festa Major ha tornat a 
tirar endavant amb emoció i participació responsable.  —————————

Les Sessions d’Estudis Montor-
nesencs en paper. L’Ajuntament 
ha editat un volum amb les ponèn-
cies de les dues primeres edicions 
de les Sessions que organitza el 
Centre d’Estudis. Es pot adquirir 
a l’Arxiu Municipal per 10 €. La 
presentació es va fer durant les III 
Sessions d’Estudis Montornesencs 
celebrades recentment.

Reconeixement europeu a l’Esco-
la Palau d’Ametlla. La plataforma 
eTwinning ha atorgat una menció 
de qualitat al centre per un pro-
jecte realitzat amb l’alumnat de 5è 
durant el curs 2020-21.

Mostra “Crispeta d’Or” de curts. 
L’organització ha ampliat el termini 

de novembre. 
+ info: joventut.montornes.cat.|

En 2 minuts...

El Casal de Cultura ha recuperat l’activitat presencial amb 16 tallers i 140 usua-

ampliar l’oferta amb noves disciplines.|

La Biblioteca, sempre 
bategant cultura

Després d’un any de propostes majo-

els contes i les converses d’idiomes tor-
nen a la Biblioteca de manera presencial. 

amb la nova programació de trobades 
| 
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L’equipament ha posat en marxa 

a persones amb problemes físics o sobrepès. Per fer-ne ús cal fer una reserva 
prèvia a l’app del CEM o al web cemlesvernedes.cat.|

María López, plata per equips a la 
Premier League de Moscou de karate

L’esportista del Montornès, María 
López, amb les seves companyes Raquel 
Roy i Lídia Rodríguez, ha aconseguit el 
subcampionat a la Premier League cele-
brada entre l’1 i el 3 d’octubre a Moscou, 
després de guanyar l’or per equips el 
setembre a El Caire. Ara López es pre-
para per competir al Mundial de Dubai, 

novembre. Abans, el 16 i el 17 d’octubre 
ha competit a la Lliga Nacional.|

Els aparells estan a la piscina poc fonda
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El Futbol Sala debuta a la 
Divisió d’Honor

El Montornès s’ha estrenat en la 

guanyant el Ripollet per 5 a 0. 
Després de baixar a segona la tem-

porada passada, els de Jesús Vázquez 
han ascendit arran d’un conveni amb la 
Unión Santa Coloma de Gramanet, que 
els permet competir al lloc de la Unión 
B. El conveni és per 7 temporades.|

Club Atletisme Montornès 
Salomon Ultra Trail Pirineu 
• Miquel Corbera, 1r en la categoria  
16-29 a la Mitja de 21 Km
• Eli Pascual, 2a en M40 a la Marató 
de 42 Km
• Eli Gordón (amb Salomon) 3a a la  
categoria 30-39 a la Mitja de 21 Km

Club Triatló Montornès 
Campionat de Catalunya de 
triatló de muntanya
• Laia Rodríguez, 1a fem. infantil
• Arnau Pérez, 1r masc. infantil
• Lleïr Forns, 3r masc. juvenil

Laia Rodríguez, amb el Club La 
Torreta Bike, campiona de la Copa 
Catalunya Infantil BTT.

En 2 minuts...
L’equip de Kata a Moscou
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En la situació actual de crisi derivada de la pandèmia, s’ha posat 
de manifest que les principals cobertures socials per a la gran
majoria de la societat han estat els serveis públics i les polítiques 
públiques de progrés (sanitat, educació, ERTOs, habitatge…). La
sortida de la crisi, i la reactivació passaran també per una forta
inversió pública per generar consum i activitat econòmica, gràcies
als fons europeus.
Localment passa el mateix. L’Ajuntament ha de garantir les polí-íí
tiques públiques necessàries que permetin una redistribució de 
recursos perquè ningú quedi enrere, i per tant que cap jove, infant,
persona gran o en situació vulnerable es trobi aïllada o indefensa.
Per fer-ho ens cal la implicació de tothom.
És per això que davant l’ abaixada d’ingressos de l’Ajuntament i 
per blindar les polítiques públiques universals, hem proposat la 
revisió d’algunes ordenances, amb pujades simbòliques. A l’IBI urbà 
un 2.9 % que suposa un increment mig per al 84 % dels rebuts,
equivalent a 2 € al mes, molt inferior a la pujada de l’IPC, i amb
tot I això seguim tenint un IBI baix a la comarca.
Altres revisions com els preus públics d’activitats esportives o cul-
turals, suposen ajustar els costos dels serveis I mantenir l’aposta
de millora i de qualitat. Les taxes es congelen i es mantenen totes 

Destinarem aquests ingressos a blindar les polítiques socials, la 
reactivació econòmica i a la millora de l’espai públic. Aquestes són 
ara les nostres prioritats.

Les tenemos que dar una mala noticia: no solo van a pagar más por 
la factura de la luz (ya saben que hay puertas giratorias y algunos
ya han sido colocados en empresas eléctricas como premio por sus
labores) además, el gobierno de Montornes, nos premia con una 
subida del IBI, para que estemos todos más contentos.

limpio y los jardines cuidados, algo acorde a las cantidades de
impuestos que pagamos, pero lamentablemente no es así.
Existe una sensación general de dejadez para los ciudadanos de
Montornés y para cualquiera que visite el pueblo, que ahora ade-
más, viene pintada de rojo para que todos veamos bien la última 
chapuza.
Resulta, que nos dicen que se ha apostado por hacer un pueblo
más “saludable, seguro, conectado, accesible, inteligente, equitativo
y feminista” y, en vez de hacer una intervención en condiciones,
quitar las barreras arquitectónicas como farolas de calles estrechas
que no dejan pasar una silla de ruedas, se les ha ocurrido pintar 
de rojo una parte de la calzada, dejar los escalones, seguir con las
farolas en medio y poner pivotes a modo de corral.
Ahora tenemos menos aparcamientos y unas “supuestas aceras
rojas” a dos niveles ¡y con escalón! Bravo por esa brillante idea.
Disponemos de veinticinco millones de euros de presupuesto anual 
para tener un pueblo maravilloso, no lo olviden vecinos.

Eso es lo que nos hace pensar el equipo de gobierno sobre las 
barreras arquitectónicas. Desde el grupo socialista llevamos ya más
de un año reclamando una solución al problema que ellos mismos
han generado con las ubicaciones de los nuevos contenedores. La 
colocación de los nuevos contenedores en muchas zonas del pueblo 
hace que a las personas que tienen problemas de movilidad les
resulte casi imposible realizar la tarea, tan sencilla como necesaria, 
de tirar sus bolsas de basura, por eso no paramos de insistir en
este tema. La separación de los contenedores con la acera y la falta 
de sistemas de apertura a diferentes alturas, como hay en otros 
municipios, provocan que esta tarea no se pueda realizar. 
La respuesta del alcalde es siempre la misma: lo miraremos pero
nosotros no hemos recibido quejas sobre el tema. ¡Claro!, lo que 
nosotros decimos no son quejas de vecinos, parece que los vecinos 
solo hablan con ellos o, por lo menos, solo los vecinos que importan.
Éste solo es un pequeño ejemplo, muchas de las quejas que 
recibimos por parte de los vecinos caen en saco roto, temas tan
importantes como la iluminación del aparcamiento de la plaza 
Primer de Maig de Montornès Nord, la iluminación del polígono
industrial Can Bosquerons o las plagas de ratas y cucarachas, son 
reclamadas continuamente, y siempre recibimos las mismas res-
puestas: nosotros no tenemos constancia, lo estamos estudiando o 
en breve os daremos novedades, una brevedad que normalmente
es de varios meses o años.

responsables amb 
el moment actual

Suben y suben 
los impuestos en 
Montornés

¿Barreras 

no es mi problema.

Des de la persona que llença una ampolla de vidre a la zona infantil 
en un botellot de FM, passant per aquella que llença l’envàs de la 
beguda esportiva a la muntanya o a la llera del riu, o qui deixa 
voluminosos o escombraries on no toca... Montornès és cosa de tots.
L’incivisme és el mal major de la societat moderna. El poc respecte 
cap al veïnat i cap a l’entorn que ens rodeja fa que la qualitat de vida 
baixi i sigui desagradable passejar pel carrer o pel medi natural.
L’Ajuntament i la ciutadania hem de fer un esforç conjunt per millo-
rar el nostre entorn i garantir la convivència als nostres carrers,
només d’aquesta manera podrem aconseguir un bon futur per a 
tots i treballar en el Montornès del demà.
Des d’Esquerra Republicana hem estès la mà a l’equip de govern per 
treballar junts en la reconstrucció del nostre municipi, també pel 
que fa a la imatge de la via pública, però l’esforç no servirà de res 
si no us tenim a vosaltres, els nostres veïns i veïnes, al nostre costat. 
Ens necessitem els uns als altres per vèncer els reptes del present.
Sempre hem defensat que la millor política és la de la bona gestió
i des de la nostra humil però decisiva posició farem tot el possible
per ser garants de la millor gestió possible al nostre Ajuntament.
Per acabar, també volem agrair a les entitats i al veïnat de
Montornès el treball realitzat durant la Festa Major. Moltes gràcies
per ser-hi sempre i desitgem de tot cor que l’any vinent sigui una
Festa Major normal!

Montornès és cosa 
de tots
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Somos conscientes que los problemas que tienen 
nuestros ciudadanos hacen la necesidad de un 

consenso de todas las fuerzas políticas de nuestro consistorio.
No se consigue porque no aceptan ninguna propuesta, haciendo 
imposible hallar soluciones, el gobierno municipal trabaja con un 
solo pensamiento (ej. obras mal planeadas y caras, problemas de 
okupaciones no solucionados, funcionarios descontentos, programas 

Cuando se improvisa de esta manera, nos deja a todos en la tesitura 
de pensar si hasta el 2023 nuestro pueblo se degradará más aún 
de lo que ya está.
 Falta seguridad y limpieza en todo el pueblo, mejoras en la vía públi-
ca, empatía con quienes más nos necesitan, etc. y con los impuestos 
más altos de la Comarca (ahora plantean una nueva subida), resulta 
una gran vergüenza como lo tenemos.
Gracias a que los ciudadanos de Montornés están implicados en la 
mejora constante, algo se arregla, pero esto tiene un límite y se está 
viendo en las calles, 2021 está siendo la dejadez en las funciones de 
un equipo de desgobierno estando en contra de todos los que no les 
bailan a su ritmo, otro año para olvidar y ya van 11.
Nosotros seguiremos aplicándonos en la aportación de ideas para 
cambiarlo, pero sabemos que les da igual lo que aportemos tanto 
la oposición como los ciudadanos.
Montornés necesita que todos vayamos en la misma dirección y para 
esto hay que cambiar radicalmente quienes gobiernan.
Esperamos para el próximo año que se escuche realmente al pueblo.

El grup Montornès per la República no va donar suport al manifest 
consensuat per Montornès en Comú, PP, PSOE i Comunistes per a  
l’acte institucional a la nostra vila amb motiu de la Diada Nacional 
de Catalunya. En volem explicar els motius:
Considerem que el contingut estava del tot fora de lloc i s’empara-
va en la situació de pandèmia per defugir l’autèntic esperit de la 
Diada. Potser en l’únic punt en què coincidim és que mai accepta-
rem retallades ni privatitzacions. I no oblidem mai aquella frase: 
“les hemos destrozado el sistema sanitario”, dita per l’aleshores 
ministre Fernández Diaz.
Ser un país plural no comportael menysteniment de la població 
autòctona, que s’implica com cap altra en l’acollida i respecte cap a  
les persones procedents d’indrets d’arreu del món. Si d’alguna cosa 
se’ns pot acusar és de renunciar sovint a defensar la nostra cultura 

frase de “nunca se obligó a nadie a emplear la lengua española”.
Al manifest no hi havia cap referència a l’autodeterminació del 
poble català i sí contínues referències a la unitat des d’un punt 
de vista clàssicament espanyolista, amb l’associació del sentiment 
independentista a idees com “excloent”, “poc intel·ligent”, “inútil”, 
“irresponsable” i “innecessari”. No en va el Partido Popular i el PSOE 
hi van donar suport.
Els republicans també reivindiquem Catalunya com un sol poble 
amb la seva diversitat i reclamem respecte per a tothom.
Salut i República... catalana.

Montornés dejado Diada Nacional de 
Catalunya
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