
Homenatge i record a les 
víctimes, després de la 
pandèmia. El mes de maig 
es va presentar el nou espai 
Memorial Covid-19 i es va 
estrenar el documental 
“Montornès i la crisi de la 
COVID-19”.

”Dones de cap a peus”. Una 
desena d’activitats han servit 
per donar visibilitat a les 
necessitats de les dones en 
l’àmbit de la salut amb el 
programa “Maig, mes de la salut 
de les dones”.

Aquest estiu, tothom a la 
piscina! Des del 7 de juny són 
obertes les piscines d’estiu del 
Complex Esportiu Municipal Les 
Vernedes, en horari de dimarts 
a diumenge de 10.30 a 20 h, de 
manera ininterrompuda. 
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Salut i benestar, 
en primera línia
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Degut a l’impacte gene-
ral de la pandèmia, la salut 
és considerat el factor més 
important de les nostres 
vides i referma el tòpic tra-
dicional. Si alguna cosa hem 
après amb la COVID és que 

no tenim res més valuós. Aquests dies hem celebrat 
l’homenatge a les víctimes i a les famílies, i hem refer-
mat l’agraïment a totes les persones, professionals o 
voluntàries, i als col·lectius com el Cuidem-nos que 
han col·laborat en la lluita davant del Coronavirus.

Precisament, els pobles comptem amb aquesta 
fortalesa comunitària per afrontar els problemes, 
també els de salut. No a tot arreu és així, però tenim 
la sort que aquí sí. Així que, conjuntament, tots i totes 
podem actuar per millorar els hàbits saludables, 
l’educació i la prevenció en salut. 

A l’Ajuntament hem aprovat el Pla Director de 
Salut, per diagnosticar la situació present, els recursos 

-
fessionals i de la ciutadania. L’objectiu és contribuir 
a millorar el benestar de tothom amb una interven-
ció integral coordinada amb els serveis pròpiament 
sanitaris.

Les prioritats per actuar, des d’una visió global 
com us deia, desenvolupen les competències de 
l’Ajuntament en protecció de la salut i vigilància de 
l’entorn, així com millores en la mobilitat i la quali-
tat de l’aire, i el suport al comerç local. També dona 
molta importància a la convivència i el civisme, per 

-
cultats, davant de la soledat no desitjada, o per evitar 
les plagues i per fer funcionar bé les colònies de gats.

“...conjuntament, tots i totes 
podem actuar per millorar els hàbits 
saludables, l’educació i la prevenció 

en salut.”
Es pretén també promoure l’envelliment actiu de 

les persones grans, garantir que tots els equipaments 
i serveis públics estiguin a disposició de tothom i 

de salut mental.
Caldrà una bona coordinació entre tots i totes les 

agents de salut, i la participació de tothom, a més de 
mecanismes de seguiment i avaluació perquè totes 
aquestes accions avancin i puguem corregir el que 
sigui necessari. Per fer salut, cal la comunitat sencera.|

Editorial

Farmàcies de guàrdia

José A. Montero. Alcalde

2022

Juny Juliol

Farmàcia Balcells
C. del Riu Mogent, 7
Telèfon 93 568 09 14
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Farmàcia Pardos
C. de Palau d’Ametlla, 17
Telèfon 93 572 08 14
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Memorial Covid-19: homenatge i record 
a les víctimes, després de la pandèmia
El 14 de maig es va presentar el nou espai Memorial Covid-19  i es va 
estrenar el documental “Montornès i la crisi de la Covid-19”.

Superats els pitjors moments de 
la pandèmia, Montornès ret home-
natge a les víctimes i a l’esforç del 
veïnat per alleugerir l’impacte del 
virus. 

Dos anys després de l’esclat de la 
pandèmia, Montornès ha pogut atu-
rar-se un moment per  homenatjar el 
veïnat i les persones que van quedar 
pel camí per culpa de la Covid-19. Als 
jardins de l’Ajuntament s’ha presentat 
el Memorial Covid-19, un espai artístic 
creat amb els troncs de pins que hi 
havia i que, per raons de seguretat, 
era necessari i urgent tal·lar.

A la zona, es distingeix el missatge 
“Cuidem-nos Montornès” i una alzina 
surera que esdevé un símbol de la for-
talesa. L’acompanyen seients de fusta 
de pi amb la paraula “vida” escrita en 
cinc idiomes.

La crisi de la Covid, en  un documental 
El 14 de maig també es va estrenar 

el documental ”Montornès i la crisi de 
la Covid-19”, amb testimonis que des-

situacions que va provocar el coronavi-
rus i de quina manera es van intentar 
pal·liar. Es pot veure al canal de YouTube 
de l’Ajuntament.|

Represa del contacte 
entre les regidories de 
barri i el veïnat

Un total de 49 persones s’han regis-
trat ja en el WhatsApp de les Regidories 
de barri, un nou canal de comunicació, 
que juntament amb les trobades presen-
cials realitzades entre abril i maig, pretén 
impulsar el contacte entre els regidors i 
regidores de barri i el veïnat. 

A través del WhatsApp del número 
644 276 208 s’han rebut 70 incidències, 
54 de les quals ja estan resoltes i 16 en 

-
teniment de la via pública (il·luminació, 
clavegueram, estat del paviment i de les 
voreres, etc.); a la mobilitat (senyalització, 

-
ment, transport, etc.), i a qüestions com 
la neteja, els residus, i el manteniment 
de parcs i zones verdes.

Pel que fa a les trobades presencials 
amb  el veïnat, se n’han fet 13 amb la par-
ticipació de 150 persones. Com a resultat, 
hi ha 90 acords de revisió, millora i valora-
ció sobre les aportacions veïnals.|
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Les obres a la 
BV-5001, aturades 
per abandonament de 
l’empresa adjudicatària

La Diputació, responsable de la 
carretera BV-5001, ha comunicat a l’Ajun-
tament l’abandonament dels treballs de 

ha traslladat el compromís a dur a ter-

garantir la seguretat a les dues obres 

de Can Parera i una part de l’actuació a 
la rotonda de l’av. d’Ernest Lluch.

nova licitació per a la part del projecte 
que ha quedat pendent. A més d’acabar 

executar les millores previstes en quatre 
punts més: la cruïlla amb l’avinguda de 
la Llibertat; un pas elevat a l’altura del 
carrer Major; la rotonda de l’avinguda de 
la Mare de Déu de Montserrat i la inter-
secció amb el carrer de Villanueva.|

Millores al clavegueram per evitar olors
S’han instal·lat clapetes a 84 embor-

nals  de Ca l’Espasell, Can Parera, i els 
carrers del Molí, de Lleida i de Rafael 

que impedeix el pas de les males olors 
cap a la superfície però permet el pas 
de l’aigua cap a l’interior de la xarxa en 
cas de pluja. 

Drenatges Urbans del Besòs, l’em-
presa pública del Consorci Besòs 
Tordera, amb la qual l’Ajuntament 
fa el manteniment de la xarxa de 
clavegueram.|

Concurs d’idees per a la futura 
residència i centre de dia

Un total de 18 empreses han participat 
en el concurs d’idees convocat per l’Ajunta-
ment per a la redacció de  l’avantprojecte 

-
dència per a la gent gran.  D’aquestes, 
5 passaran a la segona fase i hauran de 
presentar una proposta inicial.

El model de residència i centre de dia 
que es busca per a Montornès s’allunya 
dels equipaments d’aspecte hospitala-

5.600 m2, i capacitat per a 90 residents i 
| Tarradelles
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Visibilitzant la salut de les dones
Una desena d’activitats han format part del programa “Maig més de la salut 
de les Dones” que ha posat en relleu les dones en l’àmbit de la salut.

A partir del lema “Dones de cap 
a peus”, s’han tractat aspectes 
relacionats amb la la salut: des del 
benestar emocional i la salut men-

per la salut alimentària i la sexual.

Els departaments de Salut Pública 
i d’Igualtat de l’Ajuntament han orga-
nitzat al maig una desena d’activitats 
que han servit per visibilitzar les 
demandes de les dones i el compro-
mís de l’administració en la recerca de 

inquietuds o malalties.

El programa “Maig mes de la salut 
de les dones. Dones de cap a peus” 
ha inclòs tallers i xerrades; una jor-
nada d’activitat física per a la gent 
gran; una passejada i visita guiada 
a Can Masferrer, i la projecció del 
documental “Dona, vostè no té res!” 
per denunciar el biaix de gènere en 
la medicina.

Cada 28 de maig, i des del com-
promís adoptat l’any 1987 en la 5a 
Trobada Internacional Dona i Salut a 
Costa Rica, arreu del món se celebra 
el Dia Internacional d’Acció per la Salut 
de les Dones.|

“Dimensió Mobilitat 
Internacional”: el món 
a l’abast del jovent

Can Saurina ha acollit la presentació 
de la “Dimensió Mobilitat Internacional”, 
una iniciativa per apropar suport i asses-
sorament a la gent jove sobre les opcions 
que tenen per moure’s pel món, ja sigui 
per treballar, estudiar, fer voluntariat, etc.

El servei s’articula a través de l’entitat 

presència mensual a l’espai de dimensi-
ons del Centre Juvenil Sputnik. S’hi pot  
accedir amb cita prèvia al correu joven-
tut@montornes.cat  o al tel. 673 53 26 09. 

La “Dimensió Mobilitat Internacional” 

de l’Ajuntament amb l’objectiu de fer un 
acompanyament integral al jovent poble.

En els darrers mesos s’han presentat 
la “Dimensió Sociolaboral”, la “Dimensió 
Violeta” i la “Dimensió Crítica” i prope-
rament es preveu posar en marxa les 
dedicades a l’Orientació Acadèmica i a 
l’Habitatge.|
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El Departament d’Igualtat ajuda a 
conciliar família i oci sociocultural

Darrerament s’ha ampliat el servei 
gratuït d’acollida d’infants que ja es pres-
tava en alguns esdeveniments a la major 
part d’activitats adreçades al públic 
adult que organitza l’Ajuntament. Així,  
els pares, i especialment les mares que 
tradicionalment tenen assignades les 

a propostes socioculturals, mentre la 
mainada juga o realitza tallers. La inici-
ativa compta amb el suport del Ministeri 
d’Igualtat a través del Dept. d’Igualtat i 
Feminismes de la Generalitat.|

Operació policial contra 

La Policia Local i els Mossos d’Esqua-
dra van dur a terme el maig una operació 
conjunta al carrer de Sant Lluis, fruit 
d’una investigació iniciada temps enrere 
i en què la Policia Local havia  participat 

Hi va haver tres detinguts acusats d’un 
|

Es poden demanar 

de forma presencial demanant cita 
prèvia al Dept. de Serveis Socials (tel. 
572 11 70 ext. 3).

El 
director dels Serveis Territorials a Bcn 
del Dept. de Cultura, Andreu Felip, va 
visitar al maig els treballs de recupera-
ció realitzats al Castell de Sant Miquel.|

En 1 minut...

Suport al col·lectiu LGBTI+. Diversos equipaments municipals han lluït la bandera 
irisada com a mostra del compromís amb les persones lesbianes, gais, bisexuals, 
transgènere i intersexuals en el Dia Internacional contra la Discriminació per 
Orientació Sexual i Identitat de Gènere, que es commemora el 17 de maig.|
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Un Panda per sempre
Fa unes setmanes vam perdre un membre de la nostra petita 

família Panda. En Gabri era un noi alegre amb un somriure constant 
que transmetia a tothom. Encara no tenim paraules per descriure el 
que sentim però volem que tothom sàpiga que era un gran monitor 
i una gran persona. 

Has deixat un buit molt gran en els nostres cors que serà omplert 
pel teu record. Mai oblidarem quan ens feies els teus famosos maca-
rrons que tots menjàvem i gaudíem tant, tots els moments i records 
viscuts i tots els que ens quedaven.

Els infants mai t’oblidaran, la teva proximitat i connexió amb ells 
era molt especial i sempre viurà en els seus cors.

Aviat tornarem a la nostra activitat normal, per nosaltres, pels 
infants i sobretot, per ell. El que ha passat ens ha unit més que mai 
i el seu record viurà sempre amb nosaltres.

Des del grup de monitors/es volem agrair el suport i comprensió. 
Enviem molta força i amor a la família i amics.|

El balcó de l’entitat Esplai Panda 

Un total de 12 persones han 
començat a treballar a l’Ajunta-
ment a partir d’una subvenció del 
programa Treball als Barris 2021 
del Servei d’Ocupació de Catalunya 
(SOC). 

El SOC ha subvencionat 2 propostes 
amb perspectiva de gènere impulsades 
per l’Ajuntament. D’una banda, la 4a edi-
ció del projecte “Dones amb Talent”, que 
ha permès la contractació de 5 dones en 

situació d’atur que havien rebut forma-
ció prèvia per fer projectes que posin al 
centre les necessitats socials, culturals i 
de lleure, així com el medi ambient, el 
feminisme i l’alimentació saludable.

L’altre projecte és “Gestió de resi-

S’han contractat 7 persones (4 dones i 3 
homes) que també estaven a l’atur i que 
havien rebut formació sobre reciclatge i 
la cura del medi ambient.|

Noves contractacions amb 
perspectiva de gènere dins dels POL
Durant sis mesos realitzaran tasques relacionades amb l’emprenedoria social, el 
feminisme, el reciclatge i la cura del medi ambient. 

Els ajuts, convocats per quart any 
consecutiu, han de servir perquè la 
manca de recursos econòmics no sigui 
un impediment perquè els infants 
puguin gaudir de les activitats, amb tot 
el seu valor educatiu, social i comuni-
tari. En aquesta ocasió l’Ajuntament 

més que l’any passat. |

BREUS

Acompanyament a 
peu durant el Casal de 
Vacances

22.000 euros en ajuts 
per a les extraescolars

-
rir la mobilitat sostenible i aprendre a 

de trobada al poble des d’on els infants 
podran anar i tornar del casal acompa-
nyats per l’equip de monitors/es.| 
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ar, en primera línia
ACTUACIONS MUNICIPALS DE SALUT PÚBLICA

Montornès, municipi cardioprotegit.

Equips DEA.

Formació a les entitats sobre primers 
auxilis.

Control de la legionel·la.

Control de les piscines d’ús públic.

Control de les plagues urbanes.

Control de l’aigua d’aixeta 
per a consumidors.

Control de sorrals i jocs infantils.

Control en centres de tatuatge.

Control d’insalubritats.

Programa municipal de seguretat 
alimentària (inspeccions, cens 
d’establiments alimentaris, 
mercats de venda no sedentària).

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

PROTECCIÓ I VIGILÀNCIA 
DE LA SALUT

PRESSUPOST SALUT PÚBLICA

169.628,11€Promoció de la Salut i Crític

Subvencions i convenis

Inversions i manteniment

Protecció i vigilància de la Salut

Infografia Juny de 2022

LOREM IPSUM

Educació per a la salut
Activitats als centres educatius 
i espais d’educació no formal sobre 
primers auxilis, benestar emocional, 
alimentació saludable, sexualitat 
i afectivitat.

Salut i Escola
Intervencions en els centres educatius 
de secundària per assessorar en 
matèria de promoció 
dels hàbits saludables i per resoldre 
dubtes de benestar emocional, 
sexualitat i alimentació. 
A càrrec de personal sanitari del CAP.

Suport teixit associatiu
Recerca càncer: 
Globus pels Valents. 
ONCOVALLÈS.
De Benestar animal: 
Associació protectora d’animals 
Amics per sempre.
Associació Gasvar. 
Montornès Animal.

PROMOCIÓ DE LA SALUT

     Montornès8 EL TEMA

LOREM IPSUM

La salut i el benesta
EL PLA DIRECTOR DE SALUT PÚBLICA

El Ple Municipal va aprovar en la sessió del 5 de maig el Pla director de salut pública que abasta 
el període del 2022 fins al 2025. 

El document recull 50 accions prioritàries que es realitzaran ajustades als recursos municipals 
disponibles i a la capacitat de resposta per cobrir aquelles necessitats que es puguin presentar.

El pla neix de la voluntat del Departament Municipal de Salut pública amb la finalitat de 
potenciar hàbits saludables entre la població i de continuar treballant en la protecció, prevenció 
i vigilància de l’entorn. El projecte es va enriquir amb les aportacions del personal tècnic 
municipal, dels professionals sanitaris i de la ciutadania. 

Té tres pilars:

Reduïnt la contaminació atmosfèrica i acústica. Fomentant la mobilitat segura.
Millorant i ampliant els espais verds i sostenibles.

Municipi saludable

Promovent hàbits i estils de vida saludables. Consolidant els programes de salut comunitària
Impulsant els programes en xarxa.

L’apoderament personal i comunitari

Per a l’acolliment de totes les persones, especialment de les més vulnerables.
Serveis i equipaments de salut

DESTACA DE LA DIAGNOSI DEL PLA

Fonts: Departament de Salut Pública. Ajuntament de Montornès del Vallès.

Projecte #CuidemnosMontornès 
amb 4 programes: 
Xarxa Voluntariat, Radars, Salut, 
Pas a Pas i Grup de suport emocional.

Pla de prevenció en el consum de drogues, 
pantalles i riscos associats (CRÍTIC)
Campanya “Entorn sense fum”. 
Prevenció del tabaquisme.

Projecte mobilitat saludable per retornar la 
prioritat als vianants (ampliació de voreres, 
ordenació de l’estacionament de vehicles, 
passos de vianants, etc.). 

Programes per fomentar 
l’envelliment actiu.

A Montornès, 1 de cada 3 dones de 
més de 75 anys viu sola, i 1 de cada 
6 homes de més de 75 anys viu sol.

Hi ha preocupació pels hàbits 
alimentaris, pel consum de substàncies 
tòxiques i per l’ús de les pantalles.

Mobilitat urbana. Increment 
de la presència de vehicles 
motoritzats.

La pandèmia
Efecte positiu – Treball en xarxa.
Efecte negatiu – Agreujament 
de la salut mental.

CONCLUSIONS ACCIÓ

Pla director de salut 2022-2025 Montornès del Vallès
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Una de català, si us plau!

El Pacte Nacional per la Llengua 
és un projecte de país impulsat pel 
Govern de la Generalitat de Catalunya, 
amb la voluntat de tractar els temes 

dialogant i adaptada als temps actuals, 

sible d’agents polítics i socials. 
Aquest procés ha de permetre 

recollir propostes per a la millora de 
la situació de la llengua,  renovar els 
compromisos lingüístics i conscienciar 
les institucions, entitats, empreses i la 

ciutadania en general de l’impacte que 

Les propostes es poden presentar 
de manera individual o col·lectiva. La 
Secretaria de Política Lingüística ani-
ma les entitats o grups de persones 
a organitzar sessions per tal d’iden-

30 de juny.  
https://l lengua.gencat.cat/ca/

pactenacionalperlallengua

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.

Participa en el Pacte Nacional 

la. Els establiments de Montornès 
que col·laboren amb el programa 
de Voluntariat per la Llengua acu-
llen aquests alumnes i conversen 

pot aprendre una llengua si no té 
oportunitats de practicar-la.  

ens heu ajudat a tirar endavant 
aquest projecte! 

L’alumnat de Bàsic 3 
fa pràctiques 
lingüístiques als 
establiments de 
Montornès
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Parades solidàries de les escoles 

Seguint amb el projecte Cultura 
Emprenedora a l’Escola (CuEmE), les 
cooperatives dels centres han muntat 
paradeta al mercat per vendre les ver-
dures i les manualitats que han produït 
i recaptar fons per a entitats del poble.

L’alumnat de 6è de l’Escola 
Marinada va plantar al maig una dot-
zena d’oms a la llera del Riu Mogent, 

extingida a Europa. L’activitat pertany 

centres.|

Per un Sant Joan inclusiu, 
il·lumina Montornès!

L’Ajuntament impulsa una campa-
nya perquè la celebració de Sant Joan, 
que enguany recupera tota la seva 
esplendor, sigui més respectuosa amb 
les persones sensibles al soroll o que 
tenen alguna patologia i també amb 
els animals domèstics, que pateixen 
especialment durant aquests dies. Es 
recomana substituir els petards per 
pirotècnia lluminosa i silenciosa. També 

(de 17 a 18 h).| 

En 2 minuts...

17 persones veïnes de Montornès reben el Certificat d’Acollida. Totes han 
completat els tres cursos necessaris per aconseguir el document, que permet 
l’emissió d’informes d’estrangeria des del Departament de Polítiques Migratòries.|

Vint anys després, i per segona 
vegada, Montornès ha acollit una 
de les cites més importants en el 
calendari geganter: la Trobada de 

Durant el cap de setmana del 21 i 22 
de maig, es van celebrar tot d’activitats 
relacionades amb el món geganter. El 
gruix de les propostes va incloure una 

plantada de gegants que va aplegar 21 
colles, seguida de tres cercaviles simul-

El “Ball a Vallès” entre els gegants de 

pubillatge entre la geganta Elisenda i la 
gegantona Angeleta va tancar la celebra-
ció. La 26a Trobada de Gegants del Vallès 
va comptar amb la col·laboració d’una 

| 

Cap de setmana gegant amb la 26a 
Trobada de Gegants del Vallès
Un total de 21 colles geganteres del Vallès Oriental i l’Occidental van participar 
a la trobada anual celebrada a Montornès el 21 i 22 de maig. 

La teva nova 
immobiliària 
de confiança

C/Estrella, 3
Montornès del Vallès

93 128 60 42
inmocuatro.es
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La Marxa Nocturna de Sant Joan 
torna el 18 de juny. Les inscripci-
ons tenen un preu de 5 €. + info a 
www.atletismemontornes.es.

Nova edició del Trofeu del Club 
Patí Montornès Una seixantena 
d’esportistes de l’entitat van dis-
putar el torneig el 5 de juny, a la 
Carpa Polivalent El Sorralet.

Els infants del Club d’Escacs 
Montornès van obtenir el 6è i 
15è llocs al VII Campionat d’Espa-
nya d’Escoles Sub12 representant 
l’Escola Can Parera.|

En 2 minuts...

Dotze hores de petanca

Un total de 56 jugadors i jugadores 
de Montornès i d’altres municipis van 
participar en l’intensiu Sènior que el 
Club Petanca Sant Sadurní va organitzar 
el 22 de juny a les pistes municipals i a 
la plaça de Joaquim Mir.| 

tornar a refrescar-se a les piscines d’es-
tiu del CEM Les Vernedes. Enguany 
s’ha avançat l’obertura de l’espai 15 

dimarts a diumenge, de 10.30 a 20 h, de 
manera ininterrompuda. Els infants de 

l’entrada gratuïta. 
A més, del 27 de juny al 28 de juliol, 

a la piscina coberta s’hi faran els cur-
sos intensius de natació d’estiu per a 
infants de 3 a 8 anys i persones adul-
tes. Es poden fer les inscripcions  al web 
cemlesvernedes.cat/intensius.|

Deu equips van participar el 29 de 
maig, en la segona edició de l’Special 
Cup, un torneig inclusiu adaptat per a 
persones amb diversitat funcional. Els 
dos conjunts Specials del CB Vila de 
Montornès en van ser els guanyadors. 

El jugador Marc Jover va apadri-
nar l’esdeveniment amb una exhibició 
d’esmaixades.  També es va lliurar el pri-
mer trofeu Gabriel Lacueva de valors i 
esportivitat a la UE Sant Cugat. El Vila de 
Montornès ha creat aquest guardó amb 
el nom del jove jugador del club durant 
deu anys, mort recentment.|

Aquest estiu, tothom a la piscina!

Valors i inclusió a la II Special Cup de Montornès
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Montornès en un poble divers, orgullosament divers! Tenim 
aquesta sort, aquesta riquesa, i l’hem de reivindicar i fer-ne ban-
dera. La diversitat s’expressa en molts àmbits però aquest mes, 
coincidint amb el dia contra l’LGTBI+fòbia (17 de maig) i el dia 

aquest col·lectiu. 
El col·lectiu LGTBI+ a Montornès  cada cop està més present, té  
més visibilitat, i és més transversal. Un col·lectiu divers que inclou 
infants, famílies, la nostra gent gran, persones discapacitades, 
trans, persones migrades i refugiades... Totes vosaltres sou un 
orgull per al nostre municipi. 
I tot i els avenços en drets i llibertat per a aquest col·lectiu, la 
realitat ens torna a demostrar que no podem cedir ni un mil·líme-
tre. L’augment del discurs d’odi, alimentat per una extrema dreta 
desbocada, està provocant que persones del col·lectiu pateixin 
una violència inadmissible. Des d’aquí una condemna  rotunda 
a qualsevol acte de violència, sigui en la forma que sigui, i tot el 
nostres suport a les víctimes. 
Contra la LGTBI+fòbia ens tindreu al costat, ni un pas enrere!

estuviera climatizada con el sistema de geotermia. Consiste eso a 

días nos emplazaron para darnos unas explicaciones técnicas sobre 

igual es mejor invertir el dinero de la subvención en placas solares 

manera.

Que el gobierno de Montornés favorece a sus “amigos”, es en 
nuestro pueblo, un secreto a voces. 
No son pocas las irregularidades que hemos denunciado en los 
plenos o a través de estas mismas líneas.
La empresa municipal, la construcción del teatro, las multas a 
bancos  o algunas contrataciones de urgencia, son claros ejemplos 
de esta situación.

vecinas, pero cuando pedimos explicaciones la respuesta es acu-
sarnos de criticar el trabajo de los técnicos o de intentar bloquear 
sus acciones sin motivo.  Con el tiempo, parece que nuestro gobi-
erno en lugar de mejorar, va adquiriendo seguridad en el tema 

el dinero de todos. Ante la sospecha de que estas irregularidades 

grupo municipal socialista hemos decidido presentar una quere-

adjudicación del bar del centro juvenil Sputnik. 

que el Juzgado de Instrucción Penal  nº 1 de Granollers la ha 

Montornès, 
orgullosament 
divers!

Geotermia vs 
Aerotermia, esa es la 
cuestión

En manos de la 
justicia

La llengua catalana està sent atacada per terra, mar i aire pel 

Ara els atacs venen de la mà de jutges de la (in) justícia espan-

trencant el consens polític i social que hi ha amb les políti-

No podem permetre que siguin els jutges ni el govern central 

minar el català del mapa.

part de la cultura, del dia a dia de la gent del nostre país i hem 
de defensar-les totes.

nostre poble, on pels carrers principalment es parla en castellà 
i la llengua que necessita més protecció és la catalana.
Utilitzem la nostra llengua, la llengua dels nostres avis i àvies, 
la llengua de la nostra terra.
Fem-la servir sense por perquè el més maco d’una llengua és 
parlar-la a tot arreu.
“Perquè si llegim del dret i del revés el nom de la nostra llengua, 
en traurem l’entrellat: Català a l’atac.”
Utilitza la llengua!
s.
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-
titudes que se quiere dar un gobierno que no se 

para a escuchar a los ciudadanos en la calle para enterarse de sus 
problemas cotidianos, se convierte en escurrir el bulto dando salida 
sólo a quienes ellos les interesa, anuncia su forma de actuar.
Si, el título de éste artículo habla de una realidad que nos hace vivir 
el gobierno del pueblo (En Común Podem) con una subida exagerada 

-
gar nuestro dinero a quienes ellos tienen en mente, sin ponerlo en 

Un ejemplo es una denuncia que ha pasado a Fiscalía por “un pre-
sunto” caso de posible malversación, prevaricación en resumidas, 
por “corrupción” de quienes nos dicen que es necesario subirnos 
los impuestos para pagar temas “sociales”, cosa que como hemos 

unos buenos gestores capaces de negociar con el importante tejido 
industrial que tenemos, para la contratación de personas del munici-

Sputnik, que con el gasto que le ocasiona al municipio mensualmente, 
-

co en el que se hace negocio por cualquier ciudadano que hubiera 
necesitado para poder salir adelante, cosa que algunos quisieron 

Al Ple d’aquest mes de maig, Montornès per la República va 
presentar una moció sobre l’afer Pegasus que va ser rebutjada, 

per fer-nos els màrtirs i mentir. Doncs mirin, bona part d’aquests 
independentistes són càrrecs electes com vostès, i els agradi o 
no, dignes com a mínim, del mateix respecte. Diuen defensar  la 
llibertat d’expressió, però ai del qui pensa diferent! Només hi tenen 

i resolució “motivada”.
Continuem sense saber qui ho va ordenar ni a qui es va infor-

És inassumible que, en qualsevol dels casos, el CNI no hagi detec-
tat aquestes activitats com a part de la seva contraintel•ligència. 
És la prova que mentre, espiaven polítics catalans per veure on 

apunten una vegada i una altra els cercles rancis, de veure si els 
russos en comptes d’entrar per Ucraïna entrarien pel cap de Creus, 
deixaven escapar una cosa tan greu com la violació de dades del 

Salut i República... catalana.

CatalanGate

kkidsssdsssandanduuuss.cs.commm

Fes créixer el seu potencial en anglès.

Bo1r2n to be Me!

Kids&Us Montornés del Vallès
Major 67 · 08170 Montornés del Vallès

T. 93 568 65 73 · montornes.valles@kidsandus.es
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