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Montornès rebutja les retallades
en la sanitat pública

L’Ajuntament ha sancionat amb 8.000 euros
l’empresa PILSA per una infracció en el ser-
vei de recollida de residus urbans

Sanció a Pilsa

La plataforma per la Sanitat Pública de Montornès ha convocat diverses accions de protesta, entre
les quals, una concentració el passat 21 d’octubre i una manifestació l’11 de novembre.

Mobilitzacions ciutadanes contra els canvis en les urgències nocturnes
Més informació, pàg. 5

El Ple Municipal ha demanat a la Generalitat
la suspensió del Decret de Desplegament de
la Llei de la Renda Mínima d’Inserció
(PIRMI)

Refús a la nova gestió dels ajuts
del PIRMI

L’actuació forma part del Projecte
d’Intervenció Integral de Montornès
Nord

Obres a la plaça del Poble

Finançament de l’Institut
MartaMata

pàg. 2

pàg. 3

pàg. 6

El Ple Municipal ha autoritzat una
despesa plurianual per fer front al
pagament del futur edifici al camí de
la Justada entre 2011 i 2013 pàg. 7
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C. de Fdco. García Lorca, 12
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Av. de l’Onze de Setembre, 7
Forn (la Bòbila)
C. Major, 55
Moreno
Av. de l’Onze de Setembre, 40
Yáñez
C. del Riu Mogent, 5
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Reducció de la subvenció de
la Generalitat a l’Escola de
Música

Expedient sancionador per a
la concessionària del servei
de recollida de residus urbans
L’Ajuntament de Montornès ha sancionat amb 8.000 euros
l’empresa Proyectos Integrales de Limpieza SA (PILSA),
concessionària del servei municipal de recollida de residus
urbans en les seves fraccions de rebuig, de matèria orgàni-
ca i voluminosos.

El mes de juliol el Consistori va iniciar la tramitació de la
sanció a PILSA per una infracció comesa el 24 de juny de
2011 i que té a veure amb la descàrrega indeguda del con-
tingut dels contenidors de matèria orgànica com a fracció
de rebuig.

L’import de la sanció es descomptarà del que l’Ajuntament
ha de pagar pel servei i es destinarà al desenvolupament
d’una campanya de sensibilització medioambiental centrada
en el reciclatge.

El Departament d’Ensenyament de la Generalitat
ha reduït en un 23% la seva aportació al funcio-
nament de l’Escola Municipal de Música
Concretament el govern autonòmic ha destinat, per a les
despeses del curs 2010 – 2011, 460 euros per alumne en
comptes dels 600 euros que havia destinat en cursos pas-
sats.

L’Ajuntament ha rebut un total de 90.620 euros per 197
alumnes matriculats a l’Escola Municipal de Música el curs
2010 – 2011.

Des de la seva creació, ara fa 10 anys, l’Escola ha estat
finançada per l’Ajuntament, els pares dels alumnes i per la
Generalitat.

La disminució de l’aportació de la Generalitat a l’Escola
Municipal de Música, mesura que ha afectat a totes les
escoles de Catalunya, ha obligat a l’Ajuntament a assumir la
part de la despesa que ha deixat de pagar el govern autonò-
mic.

Casulleras
C. Diputació, 17
Fajas
Av. Pompeu Fabra, 10
Oliveras-González
Av. del Mil·lenari, 7

Farmàcies de Montornès

Farmàcies de Montmeló

Torn de dia: de 9 a 22 h Torn de nit: de 22 a 9 h

Contenidors a l’avinguda de la Mare de Déu de Montserrat



En moments tan difícils com els que vivim és primordial
que l’Ajuntament identifiqui bé quins són els objectius
més importants i sigui capaç de prioritzar les seves
actuacions. Des del nou govern local tenim clar que la
nostra funció no s’ha de limitar només als serveis propis,
sinó que podem i devem jugar un paper d’acompanya-
ment i de lideratge compartit de tot el que passa al
poble. Ens preocupa Montornès i hem de ser allà on
sigui necessari.

Aquests primers mesos del mandat ens han permès
detectar les principals preocupacions, necessitats i
demandes dels veïns i veïnes, que tenen a veure, sobre-
tot, amb la necessitat de generar ocupació i millorar
l’atenció a les famílies amb més dificultats. Per això
estem treballant per estrènyer la col·laboració amb les
empreses del municipi i millorar el funcionament de la
borsa de treball municipal. Tenim un teixit industrial molt
important i hem d’aconseguir que confiï en l’Ajuntament
quan necessiti personal.

D’banda estem treballant en el conjunt de les regidories
per posar en marxa els projectes propis, millorant-ne el
funcionament, des del respecte a la feina dels treballa-
dors municipals i estalviar en despeses prescindibles.
Montornès té una vitalitat enorme i, tot i la crisi, avancen
molts projectes que també són necessaris. L’educació, la
cultura, el benestar social, l’esport, l’urbanisme, el
comerç, els serveis de manteniment i neteja, la seguretat,
els equipaments o les festes, han de funcionar amb aus-
teritat, però han de tirar endavant.

Davant de les retallades que està plantejant l’actual
govern de la Generalitat ens cal donar resposta institu-
cional i exigir el manteniment del finançament de serveis
com el PIRMI, l’Escola de Música, l’escola bressol o la
depuradora d’aigües. Però també hem d’estar al costat
dels veïns i les entitats que surten al carrer i es mobilit-
zen per recuperar el servei d’urgències nocturn del cen-
tre de salut. Ambdues coses es complementen i tan
important és l’una com l’altra. En totes elles hem d’anar
de la mà. Nosaltres no ho entenem d’una altra manera.
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José A. Montero 
Alcalde
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Rebuig municipal als canvis
introduïts en la cobertura i

gestió del PIRMI
El Ple Municipal va acordar, en la sessió del 6
d’octubre de 2011, una moció institucional per
manifestar el rebuig i el malestar de
l’Ajuntament de Montornès per les decisions
preses pel Govern de la Generalitat en relació
als ajuts del programa de la Renda Mínima
d’Inserció (PIRMI)
Durant el mes d’agost, el Departament de Serveis
Socials de l’Ajuntament va haver d’intervenir i atendre
els usuaris afectats per la decisió de la Generalitat,
sense prèvia comunicació, de revisar i modificar el sis-
tema de pagament del PIRMI d’acord amb la nova nor-
mativa. A Montornès, el replantejament de l’ajut ha
reduït el nombre de beneficiaris, de 54 s’ha passat a 41,
i les sol·licituts presentades, a partir del mes de setem-
bre, encara no han estat resoltes pels òrgans compe-
tents.

El PIRMI és un instrument d’intervenció social per
donar suport a aquelles persones que necessiten un ajut
per atendre les seves necessitats bàsiques i evitar situa-
cions d’exclusió social i d’extrema pobresa.

Alguns veïns de Montornès que han deixat de percebre
l’ajut del PIRMI no han rebut cap comunicació de la
Conselleria de Benestar i Família sobre quina és la seva
situació ni de per què, amb la nova normativa, no tenen
dret a la prestació.

En la moció sobre el PIRMI, aprovada pel plenari,
l’Ajuntament demana al Govern de la Generalitat la sus-
pensió del Decret de Desplegament de la Llei de la
Renda Mínima d’Inserció fins que s’arribi a un major
consens amb el món local, els grups parlamentaris, els
agents socials, els col·legis professionals i la ciutadania
en general.

En aquest mateix sentit s’han pronunciat els Serveis
Socials Bàsics de la comarca del Vallès Oriental i els sin-
dicats del sector.



Hemos hecho la propuesta al gobierno de ICV-EUiA de bajar los impuestos y las tasas municipales en el
ejercicio 2012, y han hecho todo lo contrario, subir, subir, excepto el recibo de la basura. Han subido
un 5% el IAE, el impuesto que pagan las empresas y ése es un doble error, primero por incumplir su
programa electoral al subir los impuestos y segundo porqué si queremos crear empleo no hay que apre-
tar tanto el cinturón con tal de recaudar más y más. 

Nosotros apostamos por la bajada o como mínimo la congelación, teniendo en cuenta que hemos dejado un buen colchón
económico en estos últimos 3 años. No son palabras sinó hechos, como así lo indica el arqueo efectuado en el mes de
julio que certifica que en las entidades bancarias hay cerca de 8 millones de euros en efectivo. Por eso, estamos  en con-
diciones de bajar los impuestos. Nuestra política es bajar impuestos y todo con un sentido social, una apuesta para aque-
llos/as que tienen las rentas más bajas, como viudas y jubilados, y la creación de empleo, pero lo haremos sin duda de la
mano de Mariano Rajoy el 20-N, porqué ya está bien de engaños, de mentiras. Se ha demostrado y es patente que la
izquierda rompe siempre la hucha dejándola vacía y después tiene que venir la derecha para recomponer los trocitos  que
ha dejado la izquierda. Eso sí, esparciditos por todas partes, sonriendo y diciendo a todo sí, sí...
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Abans de res, voldríem demanar disculpes per no haver utilitzat aquest mitjà en la seva edició anterior. 

En primer lloc agrair a les 463 persones que van dipositar el seu vot per la nostra coalició CiU i dir-los,
tant als que ens van votar com als que no, que la nostra coalició defensarà l'interès general dels ciutadans

i més en aquests temps de dificultat i incertesa. 

No és cap caprici sinó una necessitat que la Generalitat de Catalunya hagi hagut de prendre mesures d'austeritat que ens
afecten a tots, per tal d'evitar que l'economia espanyola acabi sent intervinguda com la de Grècia. Hem de superar la crisi,
tenir una actitud constructiva, de fet hi ha sectors i empreses que estan treballant bé i els indicadors econòmics mostren
dades que ens permeten mirar el futur amb una mica més d'optimisme.

Ens teniu a la vostra disposició i per a qualsevol consulta, informació, suggeriment, podeu posar-vos en contacte al correu
grupmunicipal.ciu@montornes.cat, o bé al nostre local de l’avinguda de l’Onze de Setembre, 23 tots els primers dimarts
de cada mes a partir de les 18 h.

El nou mandat municipal està en marxa i ara el nostre grup està al davant del govern municipal. Després
de molts anys a l’oposició ens toca ara opinar en referència a un projecte que és la nostra responsabi-
litat. Estem molt satisfets i ja era hora.

És el nostre compromís prioritzar les accions per fer front a l’atur i millorar l’atenció a les famílies amb
més dificultats. Un ajuntament, ara, no pot fer una altra cosa. Estem reduint despeses i millorant la gestió per poder garan-
tir els serveis públic bàsics. Comptar amb l’opinió i la participació de persones i col·lectius també és fonamental.

Volem manifestar també el nostre suport a les mobilitzacions que es duen a terme per defensar la sanitat pública i la recu-
peració de les guàrdies nocturnes al nostre CAP. És molt important que hi participeu, entre tots ho aconseguirem. Cal atu-
rar el pla de retallades de l’actual govern de la Generalitat.

Com sempre diem, Montornès no és una illa i també nosaltres ens hi juguem molt en les eleccions generals del 20-N. Hem
de passar a l’acció per defensar polítiques d’esquerres i lluitar per la defensa dels serveis públics. En José Montero anirà
com a número 6 a la candidatura al Congrés per Barcelona de la nostra Coalició. 

Bones herències

GRUPS POLÍTICS MUNICIPALS
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El proper any Montornès viurà de la gestió del PSC i de l’anterior equip de govern: els projectes
de la Llei de Barris, la recuperació de la torre del Telègraf, el nou arxiu municipal o els treballs
en el jaciment de Can Tacó es faran amb subvencions del passat mandat. A més, amb els comp-

tes sanejats i el romanent de tresoreria, hi haurà marge per a nous projectes de futur.

També es van aconseguir subvencions de la Generalitat per al nou Institut Marta Mata i pel Centre de Dia i Residència (uns
7 milions d’euros) i, si ara no es gestionen bé, es poden perdre per un govern que presenta els expedients per urgència,
sense escoltar l’oposició i evitant el debat que Montornès necessita. El nou alcalde ha de demostrar la seva voluntat de
diàleg des de la seva majoria absoluta.

També ens preocupen les pujades de l’Impost d’obres (12,5%) i l’IAE (4,7%) i la posició tèbia de l’actual equip de govern
davant les retallades que s’estan produint des de l’inici d’aquest mandat: retallada al servei d’urgències i l’ensenyament,
pèrdua d’autobusos, i ara, a més, la possible pèrdua de farmàcies de guàrdia nocturnes... Montornès, el poble dinàmic i
participatiu que tots hem conegut, està començant a deixar de ser-ho.

Avançar plegats

Subida de impuestos… y el 20-N

Convergència informa

Cristina Tarrés i Miguel Angel Alvarado. grupmunicipal.pp@montornes.cat



El mes de juliol va entrar en vigor la
nova distribució dels punts d’atenció
per a les urgències a Montornès i a
Montmeló.

Durant els mesos de juliol i setembre
l’atenció sanitària urgent es va prestar,
entre les dotze de la nit i les vuit del
matí, de dilluns a dijous, al Centre
d’Atenció Primària de Montmeló i
seguirà així aquest mes de novembre.

Durant el mes d’agost i octubre el
mateix servei es va fer al CAP de
Montornès i tornarà a ser així al mes
de desembre.

Aquestes modificacions responen a
les darreres disposicions del Departa-
ment de Salut i són fruit dels ajustos
pressupostaris de la Generalitat en
sanitat.

Moció institucional
El Ple municipal va aprovar el 8 de
setembre per unanimitat una moció
institucional de rebuig a la redistribu-
ció del servei d’atenció continuada a
Montornès.

El document també recull el suport i el
compromís de l’Ajuntament amb les
reivindicacions i mobilitzacions ciuta-
danes i dels professionals sanitaris
que es convoquin per rebutjar les reta-
llades en relació a la salut.

Mobilització ciutadana
El 21 d’octubre es va dur a terme una
concentració de protesta davant les

instal·lacións del Centre d’Atenció
Primària convocada per la Plataforma
per la Sanitat Pública de Montornès
que aplega entitats, associacions i for-
macions polítiques.

Abans d’això, al juliol, l’Associació de
Veïns del Centre de Montornès va lliurar
a l’Ajuntament un total de 2.238 signa-
tures que s’han fet arribar al Depar-
tament de Salut de la Generalitat.

La Plataforma ha previst una manifes-
tació pels carrers del municipi l’11 de
novembre que sortirà de la pl. de Pau
Picasso a les 19 h.

L’objectiu és que el govern autonòmic
atengui les peticions municipals amb
vista a la distribució de recursos que
programarà a final d’any per a l’exer-
cici 2012.
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Suport institucional a les mobilitzacions ciutadanes 
contra les retallades

El Ple Municipal, en la sessió del 8 de setembre,
va aprovar una moció institucional de rebuig a les
darreres decisions del govern de la Generalitat en
matèria de sanitat que han afectat a Montornès.

El 21 d’octubre la Plataforma per la Sanitat
Pública de Montornès va convocar una concentra-
ció de protesta al davant del Centre d’Atenció
Primària.

Un moment de la concentració del passat 21 d’octubre

Pancartes de protesta als balcons

Reparat el col·lector del carrer d’Euskadi

Durant aquest estiu s’ha substituït la canonada d’aigües residuals en el tram comprès entre els carrers
de Palau d’Ametlla i de ca l’Espasell

L’estat de la instal·lació, amb una anti-
guitat d’uns trenta anys, es va veure
agreujat per les pluges dels mesos
d’estiu i va provocar l’enfonsament de
la calçada en diversos punts del carrer
d’Euskadi.

El consistori va detectar l’avaria a final
del mes de juny i va engegar els pro-
cediments per tramitar l’aprovació del
projecte i el procés d’adjudicació
urgent de la reparació del col·lector,

així com la modificació pressupostària
corresponent per fer front a la despe-
sa.

L’empresa Abolafio Construccions SL
ha estat l’encarregada de dur a terme
les feines de reparació del col·lector
per un import de 63.965,71 euros 

Les obres es van fer a l’agost, període
de vacances, per minimitzar les mo-
lèsties als veïns.
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Intervenció per a la mobilitat 
al polígon industrial Can Bosquerons
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La passera nova, construïda abans de l’estiu, en substi-
tueix una de provisional que estava feta amb travessers de
fusta amb poca fermesa i que presentava problemes de
seguretat per als vianants.

La majoria dels usuaris són treballadors de la zona indus-
trial de Can Bosquerons, al terme municipal de
Montornès, i del polígon industrial del Pla Sota el Molí, a
Montmeló.

Acabada la construcció de la passera, els municipis de
Montornès i de Montmeló han engegat els treballs de con-
dicionament dels accessos a la llera del riu Besòs als seus
respectius termes municipals. L’actuació preveu
l’habilitació d’unes rampes i d’unes escales alternatives.
Per a Montornès suposa una inversió a l’entorn d’uns
11.000 euros.

L’Ajuntament desenvolupa les obres de millora de l’accés sud de la nova passera sobre el riu Besòs,
situada als polígons industrials de Can Bosquerons i del Pla Sota el Molí.

L’empresa Construcciones FERTRES
és l’encarregada de la reforma
d’aquest espai públic, urbanitzat a la
dècada dels 80 del segle XX. 

El mes de juliol es van adjudicar les
obres per un import a l’entorn dels
320.000 euros.

Els objectius de la reforma són renovar
l’espai públic perquè afavoreixi la rela-
ció social al barri, i suprimir les barre-
res arquitectòniques per fer-lo més
accessible.

En l’elaboració del pla, l’equip redactor
del projecte va tenir en compte les
aportacions dels veïns que van partici-

par en un taller ciutadà sobre aquest
tema, al novembre de 2009.

El Projecte d’Intervenció Integral de
Montornès Nord preveu una trentena
d’accions que s’han distribuït en vuit
àmbits que donen prioritat a les perso-
nes, a l'habitatge, a la millora de
l'espai públic i dels equipaments. 

El pressupost global és de 9,99
milions d'euros, dels quals el 50%
serà finançat per la Generalitat, en el
marc de la sisena convocatòria de la
Llei de millora de barris, àrees urbanes
i viles que requereixen una atenció
especial, de l’any 2009.

Iniciada la remodelació de la plaça del Poble
Des de fa unes setmanes es duen a terme els treballs del projecte
de remodelació de la plaça del Poble. L’actuació forma part del
Projecte d’Intervenció Integral de Montornès Nord.

Aquests dies finalitzaran els procedi-
ments per a l’adjudicació del projecte
de restauració de la torre del Telègraf.

L’objectiu dels treballs és reconstruir
la torre de telegrafia òptica i recuperar
la seva imatge original de mitjan segle
XIX per posar-la en valor. 

Un total de 29 empreses han presentat
oferta econòmica en la licitació. Una
de les condicions del plec és que com
a mínim un 10% dels treballadors que
es contractin hauran d’haver participat
en els Plans d’Ocupació realitzats a
Can Coll.

El pressupost de sortida de l’obra és
de 173.287,44 euros. La Diputació va
concedir per a aquest projecte una
subvenció que en cobreix el cost.

La torre del Telègraf va ser construïda
al 1848 i va ser utilitzada fins al 1862,
data en què va ser abandonada a causa
de l’aparició de la telegrafia elèctrica. 

És un exemple, dels pocs que queden
dempeus, de construcció de nova
planta inclosa en una línia de la xarxa
militar. Unia visualment la torre del
Castell de Montcada amb la torre de
can Casaca de Granollers.

Rehabilitació de la torre del Telègraf 
Projecció 
de la façana est
de la torre
del Telègraf.
Serveis Tècnics
Municipals.



La despesa s’incorporarà al pressu-
post dels exercicis 2011, 2012 i 2013.
Aquest any 2011 es destinaran a
l’entorn 2.656.623,13 euros. L’any
2012 es consignaran 1.859.636,19
euros, i finalment, l’any 2013
1.593.973,88 euros.

L’import servirà per al pagament de la
redacció del projecte, per a la direcció
de les obres i per a l’edificació.

En el conveni que el Govern de la
Generalitat va aprovar l’any 2010 i que
van signar l’Ajuntament i el Depar-
tament d’Educació de l’ens autonòmic,
s’estipulava que, tot i no ser com-
petència seva, el Consistori pagaria la
redacció del projecte bàsic, i es faria
càrrec de l’execució i de la direcció de
les obres. A més, l’Ajuntament haurà
d’avançar els diners per a la construc-
ció de l’Institut Marta Mata.

El Departament d’Educació, per la seva
banda, finançarà en terminis la inver-
sió prevista i supervisarà el desenvolu-
pament dels treballs.

En el pressupost de 2011 la Generalitat
ha consignat una partida econòmica
d’1.100.000 euros per a la construcció
de l’institut.

En aquests moments, l’Ajuntament
negocia amb diverses entitats finance-
res un crèdit per fer front al finança-
ment de les obres del centre de
secundària.

Pel que fa a la licitació de les obres del
futur edifici de l’Institut Marta Mata, la
tramitació que es va iniciar al mes

d’abril està suspesa. El mes de juliol el
Ple Municipal va ratificar la suspensió.

La decisió es va prendre davant el
recurs que ha interposat la Cambra
Oficial de Contractistes d’Obres de
Catalunya contra aspectes tècnics del
plec de clàusules que havien de regir el
procés de licitació del projecte.
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Finançament per a les obres de construcció 
de l’Institut Marta Mata

Treballs per a la construcció de l’Arxiu Històric
Les dependències estan situades als baixos del número 10 del carrer de la Pau, al mateix edifici on fa
uns anys es va dur a terme una promoció d’habitatges amb protecció oficial

El local que acollirà l’equipament, ubicat als baixos de
l’edifici, és de titularitat municipal gràcies al conveni de
col·laboració que van signar, al mes de desembre de 2005,
l’Ajuntament i la cooperativa d’habitatges Llar Unió
Catalònia SCCL per a la promoció d’habitatges protegits al
municipi.

L’actuació de condicionament del local preveu la comparti-
mentació en diversos àmbits de l’espai que té una superfí-
cie construïda de 167,6 m2.

L'Arxiu Històric disposarà d’una sala de consulta amb
biblioteca auxiliar, d'un dipòsit d’arxivament, d'una sala de
tractament de la documentació i d'un despatx.

Les obres tenen un pressupost de 66.446,31 euros, assu-
mits per la cooperativa Llar Unió Catalònia que també és la
responsable del desenvolupament del projecte.

El Ple Municipal ha autoritzat una despesa plurianual de 6.110.233,20 euros per al finançament del
projecte d’edificació de l’Institut Marta Marta, al camí de la Justada

Terrenys on s’ha de construir l’institut al camí de la Justada



Montornès 
contra la 
violència envers
les dones

Un any més les festes de tardor combinen les activitats del patró
de Montornès, Sant Sadurní, i la celebració de Santa Cecília,
patrona de la música 

El programa d’activitats començarà el
18 de novembre amb el lliurament de
guardons i la lectura dels treballs par-
ticipants al IV Premi Font de Santa
Caterina de Microcontes. L’acte tindrà
lloc a les 19 h a la sala polivalent de
l’església de Sant Sadurní.

El 22 de novembre, el protagonisme
serà per a les activitats musicals amb
motiu de la festa de la patrona Santa
Cecília. A les 17.30 h el Teatre Muni-
cipal acollirà un concert de conjunts
vocals a càrrec dels alumnes de
Llenguatge Musical de l’Escola
Municipal de Música. Mitja hora més
tard serà el moment del tradicional
concurs de pastissos i coques musi-
cals. La festa es clourà amb animació
infantil amb l’espectacle El gran rebo-
oombori a carrec de Roger Canals.

El dia 23, a les 19 h  tindrà lloc al Casal
de Cultura el lliurament de premis de
la 25a edició del Concurs de Fotografia
d’aficionats Premi Sant Sadurní. 

Pel que fa als actes previstos,
enguany, al costat de propostes tradi-
cionals com el correfoc del dia 26, la
plantada de gegants i cercavila del diu-

menge 27, i la paella popular del dia
29, la penya els Bartomeus ha organit-
zat per a la nit del dissabte un concert
al Teatre Municipal amb el grup El últi-
mo tributo.

Activitats esportives 
Com cada any Sant Sadurní aplega un
seguit d’activitats esportives que es
concentraran el cap de setmana del 26
i 27 de novembre. Per al dissabte 26,
hi ha previst el Cross escolar, l’Open
de tennis, el campionat de petanca de
Sant Sadurní, futbol sala, el XVI tor-
neig de karate dedicat al patró i una
exhibició de BMX i MTB. El diumenge
27, continuarà l’Open de tennis de
Sant Sant Sadurní i també hi haurà la
II trobada d’escoles de bàsquet. A les
9 h tindrà lloc la pedalada de muntan-
ya modalitat BTT amb inici i final al
Gran Vial i a les 10 h una exhibició de
motor al circuit MX.

La programació continuarà el dilluns
28 amb una jornada d’esports al carrer
a la plaça de Pau Picasso. Finalment,
ja el 4 de desembre tindrà lloc una
nova edició de la bicicletada popular.

Festes de tardor

Els actes centrals de la campanya se
celebraran el 25 de novembre. A les
12.15 h, a l’entrada principal de
l’edifici de l’Ajuntament, es llegirà el
manifest institucional, i a les 18.30 h,
el Teatre Municipal acollirà l’obra de
teatre Estimar sense morir interpreta-
da per l’actriu Pepa Lavilla. L’entrada a
la representació és gratuïta.

Formen part també del programa
d’enguany, els punts d’informació
sobre la violència de gènere que
s’instal·laran els dies 23 i 25 de
novembre, de 10 a 12 h, als mercats
ambulants de Montornès.

Sota el lema 
“A Montornès, viu 
sense por” la regidoria de
Polítiques d’Igualtat engegarà
la campanya anual d’informació
i sensibilització sobre la violèn-
cia de gènere, coincidint amb el
25 de novembre, Dia
Internacional contra la Violència
envers les Dones


