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Pressupost 2022:
actuacions i recursos
per a la recuperació
Els millors desitjos de felicitat per a aquestes festes 
i per al proper any 2022.

I tot el suport i escalf institucional per avançar en aquesta 
.
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Aquests dies aprovem el pres-
supost per l’any 2022 amb noves 
incerteses per la darrera onada 
de la pandèmia. Malauradament 
mentre no superem del tot la 
COVID-19, la pandèmia ens condi-
cionarà en les previsions que hem 

de fer. En part per les mesures de prevenció que cal prendre, 
però sobretot per les conseqüències que provoca a nivell  soci-
oeconòmic als veïns i veïnes.

L’Ajuntament disposa d’una quantitat important de diners 
per afrontar les necessitats de la ciutadania, fruit dels impostos 
i taxes que paguen els veïns i veïnes i les empreses, així com dels 
recursos que ens arriben de la Generalitat, del Govern de l’Es-
tat, i d’altres administracions. Aquest potencial ha de revertir 
en millorar el benestar de les persones i s’ha de notar en moltes 
coses. Donem prioritat a atendre les necessitats bàsiques de 
les famílies que més ho necessiten, reforçant i ampliant els 
programes de benestar social, educació i millora de l’ocupació. 
Mentre la situació ho requereixi, hem de mantenir les mesures 
que evitin que els veïns i veïnes del poble es quedin pel camí, 
al límit de l’exclusió social.

A la vegada, donem la mateixa importància a impulsar la 
cultura, les activitats per a infants, joves i gent gran, l’esport, 
la igualtat, les festes, la participació ciutadana o la coopera-
ció internacional. En tots aquests àmbits es dona suport als 

projectes de nombroses entitats que garanteixen que tot funci-
oni, amb el treball voluntari dels seus membres. Sense elles no 
seria possible i cal valorar que contribueixen al benestar de la 
ciutadania, a la cohesió social i a crear bon ambient al poble. 

“Donem prioritat a atendre les 
necessitats bàsiques de les famílies que 
més ho necessiten, reforçant i ampliant 

els programes de benestar social, 
educació i millora de l’ocupació.”

Destinem molts recursos també al manteniment i les 
millores dels equipaments i instal·lacions municipals, així 
com dels carrers i places, els parcs i jardins o els barris. Amb 
la pandèmia vam haver de prioritzar la salut i l’atenció social, 
ara podrem millorar els espais públics. Els serveis d’enllu-
menat, de neteja viària o de recollida d’escombraries també 
suposen una despesa molt important. Amb la responsabilitat 
i el civisme individual i col·lectiu podem millorar encara més.

Respecte a les inversions per l’any que ve, donem mol-
ta importància a la millora de les escoles del municipi, la 
millora dels carrers i places, i també dels vials dels polígons 
industrials. Així com continuar amb la substitució de l’enllu-
menat públic i la millora d’equipaments.|

Editorial

Farmàcies de guàrdia

José A. Montero. Alcalde

2021 - 2022
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Estructura i equipament 
per a la Policia Local

Des de fa unes setmanes, la Policia 
Local compta amb dos nou caporals que 
completen l’escala de comandaments 
del cos, un procés iniciat l’any 2020 
amb l’objectiu de reforçar i estructurar 
la plantilla de la prefectura.

També hi ha hagut millores en 
l’equipament tècnic amb la incorpora-
ció, recentment, de nou material per al 
control d’alcoholèmia i altres drogues.

També s’ha adquirit un sonòmetre 
per mesurar el soroll emès pels vehi-
cles amb la voluntat de col·laborar en 
la reducció de la contaminació acústica 
i en la millora del medi ambient al poble.

La Policia Local activa la campanya 
“Comerç segur” per Nadal

El cos policial ha dut a terme una 
campanya informativa presenci-

les patrulles a peu per les zones 
comercials.

La Policia de Montornès ha distri-
buït entre el comerç un fulletó sobre 
les mesures de seguretat per prevenir 
robatoris i amb informació sobre com 
actuar i a qui alertar en cas de ser víc-
tima o de presenciar un fet delictiu. 

Durant el Nadal l’activitat comercial 

s’incrementa notablement i també la 
circulació de persones en determina-
des zones. 

Per a la Policia Local és un perío-
de de risc per la possible comissió de 
delictes i, és per això, que ha inten-

durant els horaris d’obertura i tanca-
ment dels establiments.

per evitar robatoris o furts, l’objectiu 
és millorar la percepció de seguretat 
entre la ciutadania i els botiguers.|

Visita d’agents en el marc de la campanya “Comerç segur”

OBJECTES PERDUTS
El llistat dels objectes perduts 
dipositats a les dependències de 
la Policia Local es pot consultar a:

montornes.cat/objectes-perduts

Etilòmetre evidencial per al control d’alcoholèmia

https://www.montornes.cat/interiors/any-2021/objectes-perduts
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Un Nadal més, “Un somriure per a tothom”

“Un somriure per a tothom” ha 
recuperat el seu format original i, a 
més de les donacions monetàries, 
ha tornat a recollir joguines,ma-
terial escolar i d’higiene. 

Els equipaments municipals han 
tornat a ser punts de recollida per a la 
campanya “Un somriure per a tothom”. 
Els lots, preparats per Volumont, s’han 
fet arribar a 58 infants de 22 famílies 
i a 25 persones grans que reben aten-
ció i seguiment dels Serveis Socials de 
l’Ajuntament. També s’ha comptat amb 
la col·laboració d’empreses.

Altres actuacions extraordinàries 
Complementant la campanya “Un 

somriure per a tothom”, l’entitat IN VIA 
ha aportat 16.500 € i l’Associació REIR, 
12.000 €, resultat de la subvenció que el 
Dept. de Drets Socials de la Generalitat 
ha atorgat a REIR.

Els ajuts s’han destinat a la com-
pra de productes d’alimentació i de 

de lloguer, de subministraments, i 
d’odontologia. 

Un any més, la Fundació Probitas 
ha col·laborat en diversos programes 
socials. |

Preparació de lots pel voluntariat de “Un somriure per a tothom”

El nou Pla d’Igualtat, 

L’Ajuntament ha iniciat l’elaboració d’un 
nou Pla d’Igualtat de Gènere i Diversitat 

-
sitats de les dones i les persones LGBTI 
i de les fortaleses del municipi en relació 
a aquests dos col·lectius. S’organitzaran 
grups de discussió. Per inscriure-s’hi, cal 
adreçar-se a igualtat@montornes.cat.|

BREUS

Impacte econòmic de 
la violència masclista

Segons un estudi del col·lectiu Flora 
Tristán, l’impacte econòmic de la violèn-
cia masclista a Montornès és de, com a 
mínim, 450.000 € anuals. El document, 
amb dades de tot Catalunya, pretén 
conscienciar del cost econòmic mesura-
ble que se suma al cost personal, social i 
familiar, impossible de mesurar.|
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L’Ajuntament posa a disposició del 

barri de Montornès Nord en règim 
de lloguer. Els habitatges tenen uns 
45 m2

 

de 4 persones.  
+ Info:  montornes.cat/habitatgejove |

BREUS

2a convocatòria de 
pisos de lloguer per a 
joves

El projecte inclou actuacions des de la rotonda de l’avinguda d’Ernest Lluch 

Aquests dies s’han iniciat les 
obres de millora de la seguretat 
viària a la ctra. BV-5001 al seu pas 
pel nucli urbà de Montornès. 

El projecte, de gran abast, incorpora 
actuacions rellevants com la reducció del 

tram. També s’executaran elements 
reductors de velocitat, canvis en els 

de la Llibertat, així com nous passos de 
vianants i altres millores.

El pressupost total de les obres, 

681.881,37 €. L’aportació de l’Ajunta-

Primers treballs a Can Parera
Les feines de millora han començat 

pel carrer de Can Parera on es duran a 
terme nous passos de vianants, un dels 
quals elevat, i actuacions a les voreres i al 
ferm de la calçada. La durada d’aquests 

Mentre durin les obres, s’habilitaran pas-
sos alternatius per als desplaçaments a 

|

La carretera BV-5001 a l’altura del carrer de Can Parera 

7a convocatòria per 
optar als horts socials  
i ecològics municipals

Continua oberta la convocatòria 
d’adjudicació dels horts ubicats al tram 

termini de presentació de sol·licituds 
-

mació: montornes.cat.| 

http://www.montornes.cat/ambits/habitatge
http://www.montornes.cat
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103.000 euros en ajuts al comerç i 
les contractacions

Com a continuació de les mesu-
res del Pla Covid-19 posat en marxa 
per l’Ajuntament, i en el marc de les 
actuacions de suport a l’economia 

€ a ajuts per a la restauració i el 
comerç afectat econòmicament per 
la Covid-19 (63.000 €), i per al foment 
de la contractació, l’emprenedoria i 
els projectes de l’Economia Social i 

Les convocatòries de subvencions 
han estat obertes el desembre.|

al 2022

El dept. municipal d’Ocupació, 
Promoció Econòmica i Comerç (OPEC) 

primer trimestre de 2022. Alguns perme-
tran accedir als Plans d’Ocupació Local que 
impulsa l’Ajuntament.

Els itineraris versen sobre medi ambi-
ent, administració, dona i emprenedoria 
social, i noves tecnologies i compten amb 
el suport del Servei Públic d’Ocupació de 
Catalunya, a través del programa Treball 
als barris.

Hi podran accedir persones residents a 
Montornès en situació d’atur o que vulguin 
millorar la seva ocupabilitat. Han d’estar 
inscrites en la borsa de treball del Servei 
Municipal d’Ocupació.

El 12 de gener comença el primer itine-
rari, dedicat al medi ambient, i el 14, un dels 
cursos de l’itinerari sobre administració.

Per a més informació: telèfon 93 566 
70 04 i correu electrònic ocupació@mon-
tornes.cat.|

L’encesa de Nadal. Un grup d’infants dels centres infantils i l’alcalde, José A. 
Montero, van fer l’encesa de l’enllumenat de Nadal. Els llums ornamenten una 
trentena de carrers, places i rotondes del poble.|
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Gasvar: desde 2017 ayudando a los 

La Asociación Gasvar nació por la necesidad que presentaban 
los gatos que malvivían en la calle, realizando un control sanitario y 
concienciando a nuestra comunidad.

Disponemos de autorización del Ayuntamiento para alimentar 
colonias censadas (200 gatos) y esterilizar más de 100 gatos con 
el método CES (Capturar-Esterilizar-Soltar) dando en adopción más 
de 70 gatos al año con contratos de adopción comprometiéndose a 
vacunar-chipar-esterilizar, realizando Gasvar el propio seguimiento.

El trabajo sigue: ir al veterinario, comprar comida y medicamentos, 
cuidar, socializar, buscar casas de acogida y mantener en buenas 

condiciones las colonias, RRSS, actos, ventas, calendarios solidarios, 
lotería Navidad…

Seguidnos en las RRSS y contactad por las mismas en caso de 
dudas. Recogemos donaciones de pienso, mantas, latas y donativos 
en la tienda Aire (Av. 11 Setembre). ¡Realmente os necesitamos!|

Associació Gasvar de Montornès del Vallès

La cultura i els esports han estat 
els protagonistes dels II Premis de 
reconeixement a les entitats con-
vocats per l’Ajuntament. L’entrega 
es va dur a terme fa uns dies en 
una festa dedicada al voluntariat.

Dotze projectes optaven a endur-se 
algun dels premis de la convocatòria. 
La Colla de Geganters va guanyar el 
primer guardó de la categoria Singulars 
per la tasca d’adaptació de la Dansa 

de la Batalla en temps de Covid-19. La 
Penya Els Bartomeus es va fer amb el 
segon premi, per la programació d’acti-
vitats durant la Festa Major. El Club Patí 
Montornès va ser escollit guanyador de 
la categoria Àgora per votació popular.

A la Festa del Voluntariat també es 
va retre homenatge a les persones que 
participen en projectes comunitaris com 

de Joventut.|

Agraïment al voluntariat i a les 

les guanyadores de la 2a edició dels Premis de reconeixement a les entitats.  

L’alumnat del PTT, 
creant i construint 

L’alumnat del Pla de Transició al 
Treball continua dedicant part del seu 
temps a creacions útils per al poble. 
Aquesta vegada han estat estructures 
per a l’aparcament de patinets. N’han 
fet per a l’Institut Marta Mata, l’Escola 
d’Hoteleria del Vallès Oriental i els cen-
tres juvenils Sputnik i Satèl·lit.

Durant els darrers anys, l’alumnat de 
-

per a ús del poble, com prestatgeries 
per a la Biblioteca, roses forjades en 
metall per Sant Jordi, un mostrador per 
a l’Escola d’Hoteleria, barbacoes per a 

La Remençada.|

Representants d’entitats en el lliurament de guardons

L’alumnat del PTT en l’entrega a l’Sputnik
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per a la recuperació

Un pressupost
per a les entitats. 

Recuperació del 100 % de les subvencions per a les entitats 
del municipi que promouen el teixit associatiu, amb novetats 
en la concessió. 
Mantenim convenis amb altres entitats municipals i no 
municipals per continuar treballant per la millora de la vida 
dels veïns i veïnes.

Via pública.
Millora de carrers amb aposta per la mobilitat, 
pavimentació a polígons industrials, millora de 
l’arbrat viari, adequació de zones infantils.

Enllumenat públic.
Continuem amb la implementació del pla 
director del canvi de lluminàries, tant als 
carrers del poble com al camp de futbol, 
permetent un estalvi energètic important.

Escoles.
Continuem les millores als centres escolars, 
millores en l’accessibilitat amb la incorporació  

CONVENIS, 
SUBVENCIONS

1.500.000 €
INVERSIONS

2.260.150 €

A QUÈ ES DESTINEN ELS RECURSOS?

Acció Social: 24,5 %
Educació, igualtat, infància, 

joventut i gent gran, 
promoció econòmica i 

serveis socials.

Territori: 29,5 %
Manteniment 

d’equipaments i via pública, i 
subministraments.

Gestió interna: 17 %
Intervenció, gestions 

tecnologies i atenció ciutadana.

Ciutadania: 10 %
Cultura, festes, patrimoni i 
esports.

Seguretat Ciutadana
i Convivència: 10 %
Policia Local, Mediació i Convivència.

Inversions: 9 %
Via pública, enllumenat i escoles.

     Montornès8 EL TEMA

Actuacions i recursos 
PRESSUPOST MUNICIPAL 2022

COM ÉS EL PRESSUPOST?

Un pressupost que continua
apostant per les polítiques socials.

Mantenim l’impuls als programes d’infància, joventut i gent 
gran, amb un objectiu clar per a la igualtat i la cooperació i 
apostem per l’educació en tots els trams de la vida.

Un pressupost per a la 
reactivació econòmica i laboral.

Polítiques enfocades a la inserció laboral del jovent,
amb un programa que aplegarà més de 100 joves,
amb formació i sense.

Equipaments públics per a totes les edats: centres infantils, 
juvenils i casals de la gent gran. 
Serveis educatius a l’abast de totes i tots com l’Escola Municipal 
de Música i la Llar d’Infants Pública El Lledoner. 
Esport per a tothom al CEM Les Vernedes (complex, piscines 
d’estiu, camp de futbol, pistes d’atletisme, tennis...).

Un pressupost d’atenció
als serveis públics. 

D’ON PROVENEN ELS INGRESSOS?

Transferències corrents.
Ingressos d’altres 
administracions: 

27,21 %6.976.456 €
Impostos indirectes: 
IBI, IAE, IVTM i IIVTNU 

11.325.096 € 44,17 %

Ingressos directes:  ICIO
700.000 € 2,73 %

Taxes i preus públics derivats dels serveis que 
es presten i ingressos patrimonials:

17,07 %4.376.276 €

Ingressos de préstec:
2.260.150 € 8,82 %

IMPORT TOTAL
25.639.311,07 €

ACCIÓ SOCIAL
5.700.000 €
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Una de català, si us plau!

ens enfrontem a reptes i desenvolupem la nostra capacitat 
estratègica. Tant si guanyem com si perdem, sempre en 
traiem algun aprenentatge. A més el joc ens ajuda a des-
connectar i ens obre la ment.

llengua i una eina per millorar-ne el coneixement. Jugant i de 
manera informal, es consoliden les habilitats lingüístiques, 

més, ajuda els nous parlants a entrar en contacte amb un 
llenguatge espontani i popular, allunyat de la variant més 
acadèmica  

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.

RECOMANACIÓ
I si juguem en català?

Com que avui estem juganers, us deixo una tria de mots rela-
cionats amb el joc:

Si parlem de l’Scrabble, parlem d’una marca, no del producte en 
si mateix, que s’hauria de dir parauler
paraules en un tauler. 

Puzle o trencaclosques són mots que designen un mateix tipus 
de joc: un conjunt de peces, regulars o irregulars, de cartó o altra 

dels encaixables o jocs d’encaixos, més quadrats, amb volum i 
sovint de fusta. 

Com que tot torna, segur que un dia o altre trobem la canalla 
jugant al terra amb unes boletes de vidre o de metall, aleshores 

bales. 
Si juguem al parxís remenem els daus amb els gobelets i fem 

córrer les escacs, el que bellu-
guem són les . 

ninot de peluix. 
I per acabar, en el cas de les videoconsoles, les controlem a 

través d’una palanca o comandament, no d’un joystick.|

MILLOREM EL CATALÀ:
Ja saps què és un gobelet?

comprar-los i tutorials per aprendre a jugar-hi.  cpnl.cat/jocs/cataleg 
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Galetes solidàries. L’alumnat 
de l’EHVO de l’INS Marta Mata ha 
recaptat fons a través de la venda 
de les seves galetes, que ha destinat 
a l’ONG World Central Kitchen.

La campanya “Aquí no llen-
cem res”, de nou a Montornès. 
Informadors/es han explicat a peu 

els residus correctament des de casa 

Enquesta a la gent gran. 

donar resposta a les necessitats de les 
persones majors de 65 anys.|

El pastisser de Montornès Jaume Viñallonga Mas, rep el diploma Mestre 
Artesà Alimentari 2020 de la Generalitat. El títol és un reconeixement a la 

.|

Més “Montornès aixeca 
el teló” al gener

21 de gener amb Nueva York en un poeta 

poemes de Federico García Lorca.
Fins al març es representaran cinc 

espectacles més. Hi ha les propos-
tes musicals de l’Orquestra Barroca 
de Barcelona, i d’Elena Gadel i Marta 
Robles, l’espectacle familiar, Núvol Núvol, 
i la comèdia Histriònic. Les entrades 
s’aniran posant a la venda o reserva al 
portal entrades.montornes.cat.| 

En 2 minuts...

https://www.entrapolis.com/organitzador/ajuntament-de-montornes-del-valles
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Els Specials del Club de Bàsquet  
Vila de Montornès, els millors 
de Catalunya. L’equip s’ha man-
tingut invicte al XXX Campionat 

OLYMPICS - ACELL. 

Els cracs del futbol taula cata-
là, a Montornès. 5 jugadors de 
5 clubs van disputar el torneig 
autonòmic que el Club Montornès 
Futbol Taula va celebrar el 19 de 
desembre al Sorralet.|

En 2 minuts...

Maria López ha aconseguit la plata 
en kata femenina al Mundial de Dubai 

amb Raquel Roy i Lídia Rodríguez.
A la competició, la Selecció Espanyola 

també va endur-se la plata masculina 
per equips, dos ors femenins individuals 
i una plata masculina individual.| 

El pilot Yago Domínguez ha posat la 
cirereta a una temporada plena d’èxits 
amb dues noves distincions. El 28 de 
novembre va endur-se l’or a la darrera 
prova del Campionat d’Espanya d’Endu-
ro Infantil, disputada a Morata de Tajuña 
(Madrid). 

Només una setmana més tard, el 
pilot es feia amb la segona posició a 
la darrera prova del Campionat de 
Catalunya d’Endurets, celebrada a Les 
Gunyoles (Barcelona). Aquesta tempo-
rada Yago Domínguez s’acomiada de les 
categories infantils per competir a les 
categories absolutes.|

Fent història al Dakar. 

femení de Catalunya. |

Yago Domínguez, al podi del Campionat d’Espanya

María López amb les seves companyes d’equip
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Aquest desembre s’ha aprovat el pressupost que regirà les políti-
ques que es duran a terme durant el 2022. Tot i que sembla que 
estem deixant enrere la pandèmia, continuem detectant neces-
sitats que requereixen resposta per tal que el veïnat avancem en 
conjunt, i poder superar tots plegats les situacions de desigualtats 
que la crisi està aguditzant. 

polítiques socials, que suposa un 25% i on prioritzarem les polí-
tiques d’ocupació juvenil. L’altra gran aposta és la via pública, 
on preveiem  inversions necessàries per millorar carrers, arbrat 

puguin gaudir a l’aire lliure i passejar per Montornès en un entorn 
segur. L’accés i la proximitat que suposa una via pública agra-
dable contribueix a la millora del comerç amb el qual tenim un 
compromís col•lectiu per a la seva reactivació. Continuem amb les 

i millorarem la pavimentació dels nostres polígons industrials.
Les entitats del nostre municipi, durant els moments més durs de 
la pandèmia, van saber entendre les necessitats del pressupost 
i van cedir les subvencions per ajudar a pal•liar els efectes que 
ens estava deixant la Covid. Per aquest 2022 totes recuperen les 
partides per poder treballar. Que les entitats recuperin l’activitat 
és un senyal de recuperació de benestar per a tot el veïnat, que 
tant necessitem. Esperem que pugueu gaudir d’uns dies de  família 
i amics, i ens retrobem al 2022. 

Acaba el año 2021 y vamos a entrar en la recta 

ciudadanos juzguen como está Montornés.
No lo vamos a hacer nosotros sino que vamos a dejar que cada 
uno piense cómo está el aparcamiento en el centro, las barreras 
arquitectónicas, las plazas de guardería y de residencia, la lim-
pieza viaria... y un largo etc. de servicios e infraestructuras que se 
gestionan desde el Ayuntamiento de Montornés, con un holgado 
presupuesto anual que supera los 20 millones de euros. 
Los impuestos han subido, debería notarse en una mejora de los 
servicios y del estado del municipio.

Navidad y próspero Año Nuevo. 

Antes de las elecciones del 2019, el gobierno municipal anunciaba 
a bombo y platillo un sistema público de bicicletas eléctricas que 
nos acercaría a la estación de tren de Montmeló. 
Desde el principio apoyamos este proyecto que nos parecía inte-
resante y muy necesario y aunque entendimos que la pandemia 
retrasara el inicio del servicio, continuamos preguntando cuando 
se haría realidad. Hemos recibido las habituales respuestas  de  
“estamos a la espera de respuesta por parte de Montmeló” y de 
dar largas.
Con el ánimo de acelerar la puesta en marcha, decidimos preguntar 
directamente a Montmeló. La regidora de movilidad nos informa 
de que ese proyecto se desestimó por el elevado coste y que lo que 
se proponía era un carril-bici entre las dos poblaciones, pero ante 
la imposibilidad de llegar a un acuerdo lo que si realizarán es un 
carril-bici entre Montmeló y Granollers. 
Nos preocupa que la actitud prepotente y la rigidez en sus posicio-
nes de nuestro alcalde no favorezcan la negociación y nos hagan 

una importante mejora en nuestro municipio.
En temas de movilidad, los acuerdos son especialmente impor-
tantes, y a la vista están los pocos avances que hemos conseguido 
en este campo en los últimos años. Ni rastro del bus urbano, o el 
bus directo a la universidad, ni mejora en las zonas peatonales, ni 
resuelto el tema de aparcamiento en el centro… Solo decoración 
de pintura en las calles sin acuerdo con vecinos ni comerciantes.

Nous pressupostos 
per seguir fent 
front a la crisi

Feliz Navidad y 
próspero 2022

Oportunidades 
perdidas

Tot i que els últims indicadors d’atur han millorat, Montornès 
és un dels pobles amb més atur de la comarca, amb més d’un 
14 % d’aturats. Aquesta xifra d’atur està enquistada des de 
fa molts anys i en la línia de tot el país és molt preocupant.
L’ajuntament és la institució més propera a les persones i ha de 
ser, en aquests moments i encara que no sigui la seva compe-
tència, la institució que ha d’estar al costat de les persones que 
busquen feina i sobretot centrar-se en els futurs treballadors 
que s’estan formant ara mateix a les nostres escoles.
És per això que nosaltres defensem que l’ajuntament ha d’aju-
dar els nostres infants i joves a encaminar el seu futur de la 
millor manera possible i donar-los les eines que necessiten 

La millor política pública no és la que reparteix els diners en 
forma d’ajudes i subvencions. El millor que podem fer, sen-
se deixar ningú enrere, és formar adequadament els nostres 

en equip als nostres infants, per així construir una societat de 
futur amb ciutadans responsables, treballadors i intel•ligents.
Els partits polítics hem de centrar els esforços a gestionar el 
millor possible els recursos d’avui, però també hem de treba-
llar per crear una societat rica i pròspera sense deixar-nos 
ningú pel camí.

Formació, la clau 
per trobar feina
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empezó entre la esperanza y la incertidumbre 
donde cada uno de nosotros podría hacer balance personal para 
revisar las lecciones aprendidas y soñar con los deseos aún por 
cumplir. También como pueblo debemos hacer balance de cómo 
ha cambiado la vida de muchos vecinos y vecinas y de cómo ahora 
necesita el apoyo de la administración más cercana, por los efectos 
de la crisis sanitaria en nuestras familias o en la adaptación a la 
era post pandemia.
Han vuelto los actos en las calles, actividades de nuestras entidades, 
reuniones presenciales, vida en las plazas y el haber sabido sociali-
zarnos en esta nueva realidad. Pero, sobre todo, debemos centrarnos 
en el futuro y en los nuevos retos. Tenemos claro que la emergencia 
seguirá y debemos estar preparados desde la solidaridad entre ciu-
dadanos y el acuerdo entre políticos.
Creemos en un pueblo integrado en el entorno, inclusivo en la diver-
sidad y con proyectos que nos hagan pioneros. Queremos un pueblo 
que valora la educación, la cultura, el deporte, a los emprendedores 

en propuestas y mejoras de los próximos presupuestos para el 2022, 
con la prioridad del bienestar de todos, depositando esperanza en 
las nuevas generaciones y mejorando en limpieza, en seguridad, 
en servicios y escuchar a la ciudadanía para buscar proyectos que 
hagan un futuro pueblo que todos merecemos.
Dejémonos atrapar por el espíritu navideño de nuestras calles para 

Montornès és un poble petit, compacte. Tret del barri de Montornès 
Nord i de les urbanitzacions, es pot anar d’una punta a l’altra 
caminant en cinc minuts. Hi ha carrers on les voreres són estretes, 
intransitables per a persones amb mobilitat reduïda o també 
quan et creues amb algú o quan plou. 

espais amables i segurs on gaudir del plaer d’una conversa en 
trobar-te amb un conegut o gaudir d’una estona de descans.
Viure al centre té els seus avantatges i els seus inconvenients, 
així com viure als afores també els té. No es pot pretendre viure 
al centre i deixar el cotxe a deu metres del portal on vivim, com 
tampoc  viure allunyat i disposar a tocar de casa de tots els serveis.
Hi ha prou aparcaments a cinc minuts caminant del centre per-
què no suposi un gran inconvenient el desplaçament. És cert que 
aquests aparcaments, avui dia, no reuneixen les condicions idò-
nies i és urgent la seva millora. El nostre comerç necessita espais 
on els veïns puguin passejar, mirar i comprar. També necessita 
espais d’aparcament rotatori gratuït a prop dels eixos comercials 
on la gent dels barris allunyats o d’altres pobles puguin venir i 
aparcar fàcilment uns minuts mentre fan les seves compres i ges-
tions. La unió de Montornès Nord amb el centre també necessita 

per viatges, entre les parades internes de Montornès crearia una 
espècie de bus urbà sense un cost desorbitat. Per acabar, volem 
desitjar-vos bones festes a tothom. Salut i República... catalana.

Año de balance, 
reencuentros y deseos

Volem un poble 
per a les persones 
o per als cotxes?
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AQUEST NADAL 
SORTEGEM 15.000 EUROS

En vals de compra MONEDER

Bones Festes!

Unió Botiguers 
Montornès del Vallès

DESCARREGA’T L’APP




