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Formació i més
contractacions per
millorar l’ocupabilitat

Montornès avança
#PAMaPAM
4 L’Escola Palau d’Ametlla,
LQDXJXUDGDRƩFLDOPHQWEl
Conseller d’Educació Josep
Bargalló, l’alcalde José A.
Montero i el director del centre
Adrià Martínez van fer la
descoberta de la placa inaugural
els primers dies de febrer.

6 El temporal Gloria provoca
P¨VGHŹHQGDQ\V
D0RQWRUQ§V Les afectacions
amb un cost més elevat són les
de restitució de l’abastament
d’aigua potable en alguns
carrers i els danys a la Zona
Esportiva Municipal.

www.montornes.cat

@ajmontornes

11 DQ\VGHUHYROWDGHOIRFDPE
HO%DOOGH'LDEOHVL'UDFGH
0RQWRUQ§VAquest any l’entitat
prepara noves propostes per
celebrar l’aniversari com es
mereix. Destaca la primera Diada
de Diables que tindrà lloc el mes
d’octubre.
ajmontornes
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Editorial

2020

José A. Montero. Alcalde

Segon Pla d’Actuació Municipal,
transparència i compromís
7DO FRP KDY¯HP ȴ[DW HQ OHV
SULRULWDWVSHUDOQRXJRYHUQKHP
HQJHJDW OȇHODERUDFLµ GHO VHJRQ
3OD Gȇ$FWXDFLµ 0XQLFLSDO 3$0 
L UHIHUPHP HO FDP¯ LQLFLDW HQ HO
PDQGDW DQWHULRU GȇDSRVWDU SHU OD WUDQVSDUªQFLD HO GL¢OHJ
SHUPDQHQWDPEODFLXWDGDQLDOȇDVVXPSFLµGHFRPSURPLVRV
EHQSODQLȴFDWVLȴQDOPHQWHOUHWLPHQWGHFRPSWHV$TXHVW«V
XQFDP¯TXHMDQRW«PDU[DHQUHUH
'HQRXKHPWUHEDOODWDSDUWLUGHOSURJUDPDHOHFWRUDOGH
0RQWRUQªV HQ &RP¼ TXH YD REWHQLU HO VXSRUW GHPRFU¢WLF
PDMRULWDULDOHVHOHFFLRQVL«VODEDVHGHOȇDFWXDFLµGHOJRYHUQ
(QDTXHVWVPHVRVWRWVHOVHTXLSVWªFQLFVGHOȇ$MXQWDPHQWKDQ
GHVHQYROXSDWHOVFRQWLQJXWVGHO3ODGȇDFWXDFLµSHUDOVSURSHUV
DQ\Vȴ[DQWUHSWHVDPSOLVREMHFWLXVLDFWXDFLRQVFRQFUHWHV
$TXHVWGRFXPHQWVHUYLU¢FRPDHLQDGHSODQLȴFDFLµHVWUDWªJLFD
LFRPDJXLDGHWUHEDOOTXRWLGLDQDSHUDWRWVHOVGHSDUWDPHQWV
PXQLFLSDOV+HPSODQWHMDWXQFRSP«VTXH«VQHFHVV¢ULDOD
SDUWLFLSDFLµGHODFLXWDGDQLDLSHUDL[´KHPFRQYRFDWGLYHUVHV
VHVVLRQVVȇKDQLQVWDOyODWXUQHVSHUUHFROOLUSURSRVWHVHQEXWOOHWHV
LKHPREHUWXQSRUWDOSHUIDFLOLWDUODLQWHUDFFLµGLJLWDO
(QVLQWHUHVVDODYRVWUDRSLQLµVREUHHOTXHSURSRVHPYROHP
FRQªL[HUOHVYRVWUHVLQTXLHWXGVLTXHSXJXHXDSRUWDULGHHVVHQVH
O¯PLW5HFROOLUHPSURSRVWHVFRQFUHWHVGȇDFWXDFLµHQOHVTXDOVHQV

Farmàcies de guàrdia

SRVHPGȇDFRUGLTXHVLJXLQYLDEOHV3HU´VREUHWRWHQVLQWHUHVVD
TXHSXJXHPGHEDWUHGHOLEHUDUSOHJDWVLDQDOLW]DUHOVHQWLWGHOHV
DFWXDFLRQVGHOȇ$MXQWDPHQW9ROHPTXHWLQJXHXLQIRUPDFLµLTXH
ODSXJXHXYDORUDULȴQDOPHQWTXHXVSXJXHXVHQWLURUJXOORVRV
GHOYRVWUHSREOH

“$GRSWDUHPFRPSURPLVRVIHUPV
TXHUHȵHFWHL[LQHOTXHYROHPIHU”
$PEHO3$0IDUHPXQH[HUFLFLVHULµVGHWUDQVSDUªQFLD
SRVDQW SHU HVFULW WRWHV OHV DFWXDFLRQV SHU GHVHQYROXSDU
$GRSWDUHP DL[¯ FRPSURPLVRV DPE YRVDOWUHV GH PDQHUD
KRQHVWDLIHUPDTXHUHȵHFWHL[LQFODUDPHQWHOTXHYROHPIHU
LTXH«VSRVVLEOHIHUKR$L[¯HQHQGDYDQWHVSRGU¢DYDOXDU
GH PDQHUD FODUD OD QRVWUD JHVWLµ L DFRPSOLUHP OȇREMHFWLX L
OȇH[LJªQFLDGHUHWUHFRPSWHVLGRQDUH[SOLFDFLRQVVREUHHOTXH
QRKDJLHVWDWSRVVLEOHUHDOLW]DU
(OOHPDȊ3$0D3$0ȋUHFXOOODLGHDGȇDYDQ©DUSDVDSDV
V´OLGDPHQW L DPE IHUPHVD +HP DSUªV GH OȇH[SHULªQFLD GHO
SULPHU3ODLKHPPLOORUDWPROWVDVSHFWHVHQDTXHVWDVHJRQD
HGLFLµLHVWHPFRQYHQ©XWVTXHPLOORUDUHPPROWHVP«VHQHOQRX
SHU¯RGHVLPSRUWDQWTXHFRQHJXHXHO3OD0RQWRUQªVHOIHP
DPEYRVDOWUHVSDPDSDP|
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Farmàcia Fontcuberta

Av. de l’Onze de Setembre, 7
Telèfon 93 568 17 48

Farmàcia Forn

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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Formació i més contractacions per
millorar l’ocupabilitat
L’Ajuntament contractarà 12 persones per mitjà de Plans d’Ocupació ———

Formació del DIL Barri - Olímpia 2020

Les accions formatives del 2020
inclouen matèries com la gestió
de residus, l’atenció al client i la
UHVROXFLµGHFRQȵLFWHV7DPE«HV
posarà en marxa una nova edició
de l’Escola Popular d’Economia
Feminista per afavorir l’autoocuSDFLµLOȇHPSUHQHGRULDIHPHQLQD
Aquest mes s’han posat en marxa
les accions formatives del Dispositiu
d’Inserció Laboral DIL Barri-Olímpia, que
anualment es dedica a les persones amb
P«VGLȴFXOWDWVDOȇKRUDGHWUREDUIHLQD
i també al col·lectiu femení. Més d’un
FHQWHQDUGHSHUVRQHVKDQSDVVDWȴQV
ara per les sessions informatives organitzades pel departament d’Ocupació,

Promoció Econòmica i Comerç.
A més de l’acompanyament personalitzat, els itineraris formatius del DIL
inclouen matèries com la gestió de residus, l’atenció al client i la resolució de
FRQȵLFWHVOHVFRPDQGHVLODFXLQDVDOXdable. També s’impartiran mòduls de
competències transversals, noves tecnoORJLHVLHVIDUDQSU¢FWLTXHVDHPSUHVHV
1RYDPHQW KL KDXU¢ VHVVLRQV VREUH
emprenedoria social i economia feminista. Associades a la formació es duran
DWHUPHFRQWUDFWDFLRQVHQOȇ¢PELWGH
la gestió de residus i 5 més, per a dones
emprenedores.
Les actuacions es fan amb els recursos obtinguts del SOC en el marc de la
convocatòria Treball als barris 2019-20.|
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Incrementar l’ocupació
comercial, repte de
futur a Montornès
El departament Municipal d’Ocupació, Promoció Econòmica i Comerç
ha presentat recentment el Mapa del
comerç local elaborat per l’empresa
EIXOS. El document aporta dades sobre
la situació i salut del comerç, l’evolució
KLVW´ULFDLLGHQWLȴFDDVSHFWHVDPLOORUDU
així com les oportunitats de futur.
Una de les dades rellevants indica
que a Montornès hi ha 365 locals actius,
d’un total de 601. El percentatge és d’un
TXHFDOGULDLQFUHPHQWDUȴQVDO
70% per situar el comerç local fora del
perill de desertització comercial. D’altra
banda, hi ha 2,24 comerços per cada
100 habitants, un índex que correspon
al d’una ciutat residencial.
Els eixos comercials es concentren
en els carrers de Jaume Balmes, Major,
Palau d’Ametlla, Estrella, Blas Infante i
l’av. de l’Onze de Setembre, a Montornès
Centre; i en el carrer de Federico García
Lorca, a Montornès Nord.|

Presentació del Mapa comercial a Can Saurina

Montornès 9LX
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Notícies

L’Escola Palau d’Ametlla,
HM@TFTQ@C@NƥBH@KLDMS

2020

BREUS

Montornès s’incorpora a la
junta de la CCASPS

Membres de la CCASPS

Descoberta de la placa inaugural de l’Escola Palau d’Ametlla

El Conseller d’Educació, Josep
%DUJDOOµ OȇDOFDOGH -RV« $ 0RQ
tero i el director de l’Escola Palau
d’Ametlla, Adrià Martínez van
fer la descoberta de la placa
LQDXJXUDO
A començaments de febrer es va fer
OȇDFWH RȴFLDO GȇLQDXJXUDFLµ GH Oȇ(VFROD
Palau d’Ametlla. Durant l’esdeveniment
es va fer la descoberta de la placa inaugural a l’entrada de l’escola i hi va haver
SDUODPHQWV D F¢UUHF GHO GLUHFWRU GHO
FHQWUH$GUL¢0DUW¯QH]GHOȇDOFDOGHGH
Montornès, José A. Montero i del conseller d’Educació, Josep Bargalló.
La inauguració es va amenitzar
DPEDFWXDFLRQVPXVLFDOVDF¢UUHFGH

OȇDOXPQDWLYDȴQDOLW]DUDPEXQUHFRUUHgut per les instal·lacions i la signatura
del conseller en el Llibre d’Honor de
l’Ajuntament.

Un any de funcionament

L’alumnat de l’Escola Palau d’Ametlla
es va traslladar al nou centre al gener
GHXQFRSȴQDOLW]DGHVOHVREUHV
de construcció que l’Ajuntament va
assumir davant la impossibilitat que la
Generalitat tirés endavant el projecte.
L’import d’adjudicació va ser de
3.553.346,76 €.
El centre disposa de dues plantes i
s’ubica en paral·lel a la Carpa Polivalent
El Sorralet. La superfície construïda és
de 2.885 m2.|

Foto: Fons Català de Cooperació
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El regidor de Cooperació
Internacional, Sergio Carrillo, s’ha
incorporat a la nova junta de la
Coordinadora Catalana d’Ajuntaments Solidaris amb el Poble Sahrauí.
Fa uns mesos, va visitar els camps
de refugiats amb representants de
diversos municipis per fer seguiment dels projectes que s’hi estan
desenvolupant.|

En 1 minut...
Montornès rep el Document
Únic de Protecció Civil Municipal
HODERUDWSHUOD'LSXWDFLµEl treball,
LQLFLDWOȇDQ\LGHQWLȴFDLDYDOXD
els riscos i marca les actuacions en
cas d’emergència.
Sessió informativa sobre les
DFWLYLWDWV GȇHVWLX  7LQGU¢ OORF
el 18 de març a les 17.30 h al Teatre
Margarida Xirgu.

2020 Notícies

Montornès 9LX

Els projectes cooperatius de les
escoles continuen endavant
Projecte CuEmE: Cultura Emprenedora i social a les escoles ———————

/D%ULJDGD-RYHFROyODERUDHQOȇKRUWGHOȇ(VFROD0RJHQW

L’alumnat de l’Escola Mogent ha
visitat en els darrers dies l’Ajuntament per inscriure-hi la seva
FRRSHUDWLYD7DPE«VȇKDSRVDWD
SXQWOȇKRUWGHOȇHVFRODTXH«VHO
centre de l’activitat del seu projecte amb l’ajut dels membres i el
monitor que conformen la Brigada
Jove, contractada en el darrers
Plans d’Ocupació Local convocats
SHUOȇ$MXQWDPHQW
L’alumnat de l’Escola Palau d’Ametlla, per la seva banda, ha sortit al carrer
aquesta setmana per fer una enquesta al veïnat com a part d’un estudi de
mercat per veure quin dels productes

basats en manualitats té més acceptació. Finalment, l’Escola Can Parera
avança en un projecte dedicat a la cultura de l’espectacle, amb la creació d’una
companyia i l’elaboració d’un muntatge
teatral.
(OVEHQHȴFLVTXHVȇREWLQJXLQDPEHOV
SURGXFWHVRVHUYHLVHVGHVWLQDU¢DDOJXna entitat social del poble. L’alumnat ha
realitzat sessions per conèixer les que
hi ha i decidir cap a qui derivaran els
EHQHȴFLVGHOVHXSURMHFWHFRRSHUDWLX
Els serveis municipals de Promoció
Econòmica i d’Educació dinamitzen el
programa d’introducció de la Cultura
Emprenedora a les Escoles, CuEmE, que
promou la Diputació.|
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Segueix en marxa el
Pla de xoc al Besòs
El Pla de xoc per al seguiment de l’impacte ambiental al riu Besòs, elaborat
per l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA),
continua en marxa avaluant l’estat i el
grau de recuperació mediambiental
del riu, després de l’incendi a l’empresa
Ditecsa que va comportar l’arribada de
UHVWHVGHGLVVROYHQWVDOFXUVȵXYLDO
$ȴQDOGHIHEUHUHVWLQGUDQHOVUHVXOWDWVGHȴQLWLXVGHOHVDQDO¯WLTXHVIHWHV
en dues campanyes (desembre i gener)
a diferents punts del riu, així com a
la sortida de l’Estació Depuradora de
Montornès i a pous de diversos usos.
A més de l’evolució de la qualitat de l’aiJXDVȇDQDOLW]HQDOWUHVSDU¢PHWUHVSHU
conèixer la situació de l’ecosistema i la
biodiversitat.
Tot i això, durant les tasques d’insSHFFLµHOVWªFQLFVMDKDQFRQȴUPDWOD
presència d’exemplars de peixos vius a
diversos punts propers a la zona afectada. |
Foto: Consorci Besòs Tordera

Febrer-Març

Feines de mostreig a la zona zero
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Sopars amb estrella Michelin al restaurant
pedagògic de l’Escola d’Hoteleria

Els tècnics municipals han xifrat en
112.696,21 € el cost total dels desperfectes provocats pel temporal Gloria a
Montornès.
En la sessió de febrer, el Ple va aproYDUGHPDQHUDXUJHQWXQDPRGLȴFDFLµ
SUHVVXSRVW¢ULDGHȜSHUFREULU
els danys materials més importants,
com els provocats a la Zona Esportiva
i a la passera de fusta situada sobre el
riu Besòs.
Les afectacions amb un cost més
elevat són les de restitució de l’abastament d’aigua potable en alguns carrers
(48.400 €) i els danys ocasionats en la
Zona Esportiva (40.872,65 €). El camp
de futbol es va reobrir el 14 de febrer,
després de les tasques de neteja de fang
i la recol·locació de la gespa. A la pista
d’atletisme, també es va haver de neteMDULUHWLUDUHOIDQJLDOSHWLWJLPQ¢VVLWXDW
a l’espai antic dels vestidors, l’aigua va
IHUPDOE«ODPDTXLQ¢ULD|

Un curs més, l’alumnat de l’Escola
d’Hoteleria té l’oportunitat d’elaborar un
menú degustació sota l’acompanyament
de xefs amb distinció Michelin.
El cuiner de La Lluerna, Víctor
4XLQWLOO¢TXHKDUHQRYDWOD0LFKHOLQGHV
de 2013, va treballar fa uns dies amb
els estudiants. L’altre xef convidat és
Víctor Torres, del Magnòlia i amb estreOOD0LFKHOLQGHVGH/DYHWOODGDVHU¢
el 3 de marc.|

'DQ\VDOFDPSGHIXWERO

Foto: EHVO

El Gloria provoca més
100.000 € en danys

2020

(OFKHI4XLQWLOO¢DODFXLQDGHOFHQWUH

Febrer-Març

2020 Notícies

Montornès 9LX

Activitats a Pintor Mir, també al matí
Els dilluns l’equipament acull sessions matinals de ioga per a embarassades i
ONRS O@QSODQ@L@QDRHHME@MSRCDƥMR@LDRNR ————————————
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Tornar a Montornès
vuitanta anys després

(PLOLR/HFLQDDPEODVHYDIDP¯OLD

$FWLYLWDWVDO&HQWUHΖQIDQWLO3LQWRU0LU

Després de gairebé dos anys de
funcionament amb activitats
familiars a les tardes, l’equip dinamitzador del Centre Infantil Pintor
Mir ha ampliat el ventall d’opcions
d’acompanyament a les famílies
DPEDFWLYLWDWVPDWLQDOV
Les primeres propostes són sessions
GHLRJDSHUDJUXSVGȇXQP¢[LPGH
participants que es desenvolupen els
dilluns al matí. Hi ha ioga per a embarassades i ioga post-part per a mares i

El balcó de l’Entitat

LQIDQWVGHȴQVDPHVRV$OHVWDUGHV
de dilluns a divendres, una trentena d’infants utilitzen l’Espai Infantil de Pintor
Mir i una trentena de famílies estan inscrites a l’espai familiar La Cova del Joc.
L’equipament també acull el Petit
Mir, dinamitzat per l’equip pedagògic
de la Llar d’Infants Pública El Lledoner
i adreçat a famílies amb infants de 0
a 3 anys. A més, durant el curs es fan
tallers, activitats i xerrades inclosos en el
programa Eduquem i gaudim en família,
amb una gran acceptació.|

Associació Lince Boreal

Presentació al poble del projecte
de l’Associació Lince Boreal
/ȇ$VVRFLDFLµ/LQFH%RUHDOFRQVWLWX±GDHOQHL[DPEODIHUPD
LQWHQFLµGHWRUQDUDLQWURGXLUHO/LQ[%RUHDOD(VSDQ\DGHVSU«VTXH
VȇH[WLQJ¯VIDP«VGHDQ\V/DWRUQDGDGHOOLQ[FRQYHUWLULDOD3HQ¯QVXOD
HQXQH[HPSOHDVHJXLUTXDQWDELRGLYHUVLWDWSHUTXªDFROOLULDGXHVGH
OHVTXDWUHHVSªFLHVGHOLQ[VTXHH[LVWHL[HQDFWXDOPHQWDOPµQȊ9DP
HVWDUDSURSGHSHUGUHHOOLQ[LEªULFHOIHO¯P«VDPHQD©DWGHOPµQLQR
YROHPTXHGHVDSDUHJXLGHȴQLWLYDPHQWGȇ(VSDQ\DWDPE«HOOLQ[ERUHDO
VXQGHXUHPRUDOLªWLFUHWRUQDUORDOOORFTXHYDVHUODVHYDOODUȋ

A començaments de febrer, Montornès va rebre la visita d’Emilio Lecina
Lafuente, qui durant la Guerra Civil i
essent un nen de 8 anys va estar refugiat
amb la seva família a Manso Calders.
Lecina i la seva família van visitar l’Arxiu
Històric i l’INS Vinyes Velles i acompanyats per l’alcalde, José A. Montero.
El recorregut li va servir per despertar els records adormits durant
molt de temps. Recordava la reixa de
la casa, l’abeurador, el pou, els camps
que voltaven la casa i el camí que feien,
tot travessant la carretera, per anar a
buscar el pa a la forneria amb la tarja
de racionament. Però, sobretot, recordava que van ser molt ben acollits a
Montornès.|

3HU DFRQVHJXLU DTXHVW SURS´VLW
OȇDVVRFLDFLµHVWUREDHQSOHQDSURGXFFLµ
GȇXQGRFXPHQWDOTXHQDUUDHOTXHYD
SURSLFLDU OȇH[WLQFLµ GH OȇHVSªFLH D OD
3HQ¯QVXOD L FRP DL[´ YD FRQWLQXDU
SHUJUDQSDUWGȇ(XURSD$P«VGXU¢
DWHUPHSURJUDPHVGHFRQVFLHQFLDFLµ
SHU GRQDU D FRQªL[HU OD QDWXUDOHVD
GHOOLQ[HOVHXFRPSRUWDPHQWLOHVGLIHUHQWVPHVXUHVGHSURWHFFLµL
SUHYHQFLµGȇDWDFVDUDPDWVTXHHVSUHQGULHQHQUHODFLµDOPµQUXUDO
(OGLPDUWVGH0DU©DOHVKOȇ$VVRFLDFLµSUHVHQWDU¢HO
SURMHFWHD0RQWRUQªVDOD6DODGHOȇ+RWHOGȇ(QWLWDWV
$SURSDWȇKLLGHVFREUHL[DTXHVWPHUDYHOOµVDQLPDO|
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,QIDQWVHPSUHVHVFRPHU¦LFLXWDGDQLDLPS
SOLFDWVHQSODQLƩFDUHO0RQWRUQ§VGHOIXWXU
Pla d’Actuació Municipal 2020 - 2023 / Montornès avança PAM a PAM —————————————————————————
————————————————————————————————————
El procés participatiu que
acompanya l’elaboració del Pla
d’Actuació Municipal (PAM) ha
inclòs sessions presencials, urnes
LODSODWDIRUPDYLUWXDOȊ'HFLGLPȋ
(O 3$0 «V HO GRFXPHQW HVWUDWªgic que guiarà l’acció municipal
els propers 3 anys i inclou els
principals reptes del poble i les
DFWXDFLRQVSULRULW¢ULHVDUHDOLW]DU

Durant les darreres setmanes s’han
celebrat les sessions participatives,
associades al Pla d’Actuació Municipal,
que s’han adreçat a la ciutadania i als
agents econòmics i socials del municipi.
L’objectiu de les trobades ha estat
FUHDUXQHVSDLGHGL¢OHJLGHEDWVREUH
els reptes i les actuacions que ha
de contenir el PAM per al període
2020 – 2023.
El Pla és un full de ruta del
mandat que proposa el govern
i que incorpora aportacions del
veïnat, de l’empresariat i dels
comerciants del poble, i també
de l’equip tècnic municipal.

Trobades amb el veïnat,
l’empresariat i el comerç local

pública; de l’estacionament de vehicles,
del foment del comerç de proximitat;
dels horaris comercials, etc.
Finalment, el veïnat va posar l’accent
HQOȇDFFLµVRFLDOHQDFWXDFLRQVHQOȇ¢PELW
del civisme i de la mobilitat.

les propostes sorgides en el procés participatiu, i de l’altra, fer seguiment de la
fase d’estudi i valoració de les aportacions al PAM .
El primer Pla d’Actuació Municipal
es va elaborar durant el mandat 2015 2019. Aquesta és la segona experiència.

Els eixos del PAM
El PAM s’estructura en
cinc grans reptes de ciutat:

&RQVHOOGȇΖQIDQWV

Els primers a dir la seva van ser els
infants. Uns, des del Consell d’Infants, i
XQVDOWUHVDWUDY«VGHȊ/DFLWW¢LQȴQLWDȋ
una activitat de creació col·lectiva que
convidava els més petits a construir
el seu model de ciutat.
L’empresariat va traslladar les
seves propostes per reforçar el teixit
econòmic de Montornès en una sessió
convocada per al Consell d’Empreses.
De manera general, es van posar
sobre la taula qüestions relacionades
amb la millora de l’accessibilitat; de la

Persones participants

mobilitat i de la seguretat en els polígons
industrials; de l’agilitat de la tramitació
municipal; del foment de l’ocupació i de
la millora dels cicles formatius.

Tallers ciutadans

Els botiguers, per la seva banda,
van valorar actuacions a l’entorn de la
seguretat i el manteniment de la via

Sessió amb el comerç local

Altres
maneres de
participar
A més de les trobades presencials
amb el veïnat, l’empresariat i el comerç
local, s’han instal·lat als equipaments
municipals urnes per dipositar butlletes amb propostes.
També s’ha posat en funcionament
la plataforma montornes.cat/decidim
que permet, d’una banda, accedir a totes

1.- Avancem cap a un
Montornès inclusiu, amb
oportunitats i compromès
amb la igualtat i el benestar de les persones.
2.- Avancem
cap a un Montornès
per viure, crèixer i
gaudir.

/DFLWW¢LQȴQLWD

5.- Avancem cap a un Montornès
amb una gestió oberta, propera, transSDUHQWLHȴFLHQW|

3.- Avancem cap a un
Montornès cívic, comunitari i segur.
4.- Avancem cap a
un Montornès habitable, connectat, verd i
sostenible.

Consell d’empreses

Què t’ha semblat el procés participatiu que acompanya l’elaboració del PAM? Qu
uè n’esperes?

Marina Garcia
DQ\V&216(//'ȇΖ1)$176

Aaron Márquez
DQ\V7$//(5&Ζ87$'

Mireia Fuentes
DQ\V7$//(5&Ζ87$'

Allal Belfdil
DQ\V7$//(5&Ζ87$'

Susana García
DQ\V6(66Ζ$'5($'$$/&20(5

Carles Albert
DQ\V&216(//'ȇ(035(6(6

-RFUHFTXHDTXHVWV
WDOOHUV VµQ RSRU
WXQLWDWV
TXH
WHQLP WRWV SHU
DMXGDU L TXH
SRGHQDQDUE«SHU
PLOORUDU HO SREOH 3HQVR
TXHVRUWLU¢DOO´GHPHQ\VFRQWDPL
QDFLµLP«VHGXFDFLµLDOO´GHP«V
WUDQVSRUWVS¼EOLFV

(Q HVWH WLSR GH WDOOHUHV VH H[SRQHQ
FRVDV LPSRUWDQWHV TXH VH KDU£Q
GXUDQWHHOPDQGDWR\WHQHPRVODRSRU
WXQLGDGGHSUHVHQWDUQXHVWUDTXHMDR
YDORUDFLµQGHORVSXQWRV6HVDFDU£Q
FRVDVSRVLWLYDVSRUTXH
ODJHQWHHVW£GDQGR
VXDSR\R

0ȇKD DJUDGDW DVVLV
WLUKL +D HVWDW XQ
HVSDLRQGRQDUYHX
DOFLXWDG¢LDP«V
DP«VFRQªL[HUOHV
PHVXUHVTXHGHVGH
Oȇ$MXQWDPHQWYROHQLPSXO
VDU+DHVWDWFRPXQDWDXODURGRQD
RQSRGHUSDUWLFLSDUHQGLIHUHQWVHVSDLV
HQGLIHUHQWVDVSHFWHVGHOSREOHLSRGHU
GRQDUODWHYDRSLQLµ+DHVWDWSURȴWµV

+H YHQLGR SDUD LQIRUPDUPH GH TX«
YDQ D KDFHU HQ 0RQWRUQªV GXUDQWH
HVWRV WUHV D³RV \ SDUD SDUWLFLSDU \
GDUPLRSLQLµQSDUDPHMRUDUHOSXH
EOR &UHR TXH HVWH WDOOHU VLUYH SDUD
LQIRUPDUQRVGHFµPR
SRGHPRVPHMRUDUHO
PXQLFLSLR

0H SDUHFH PX\ ELHQ
OD FRODERUDFLµQ HQ
ORV SUR\HFWRV GHO
$\XQWDPLHQWR
 +HPRV KDEODGR
GHO XVR GH ODV UHGHV
VRFLDOHV SDUD FUHFHU \ GDU
FRPRGLGDGHVDOFOLHQWH2WUDLGHDHV
ODFUHDFLµQGHRWURPHUFDGRPXQLFLSDO
TXHFUHRTXHHVXQJUDQSDVRSDUDHO
FRPHUFLRORFDOc5HQRYDUVHRPRULU

/DLQLFLDWLYDSHUPHWU¢WUHEDOODUSUR
MHFWHVGȇHPSUHVHVSHUDSRUWDUYDORU
LIHUORVYLVLEOHVDDOWUHVDGPLQLVWUD
FLRQVSHUDFRQVHJXLUUHFXUVRV$OȴQDO
VȇKDGHWUDGXLUHQDFFLRQVLUHVXOWDWV
FRPODPLOORUDGHOD
ERUVD GH WUHEDOO
GH OD PRELOLWDW
RODFUHDFLµGȇXQ
FHQWUHQRXGHIRU
PDFLµHPSUHVDULDO
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$U[LX2EHUW

Nicolau Guanyabens
Arxiver Municipal

$U[LX2EHUW
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El Memorial més estès del món,
també a Montornès

En pocs anys, han esdevingut el memorial més llarg i
més estès del món.
Amb les llambordes 6WROSHUVWHLQH no només es ret
L’artista alemany Gunter Demnig duu a terme una inicia- homenatge a les persones assassinades, sinó també a les
WLYDH[WUDRUGLQ¢ULD(VWUDFWDGȇXQDREUDGȇDUWHVFDPSDGD supervivents, incloent-hi persones que van poder exiliar-se
ara mateix, en 21 països europeus: les plaques 6WROSHUVWHLQH i refugiar-se en altres països. També recupera la memòria
SDUDXODTXHVLJQLȴFDmSHGUHVGHWRSDGD}RmOODPERUGLQV d’aquelles persones que, davant el destí que els esperava,
SHUHQVRSHJDU}
decidiren suïcidar-se.
Les 6WROSHUVWHLQH són llambordes quadrades de 10x10 cm
A Catalunya, es van instal·lar les primeres plaques comfetes de formigó i cobertes d’una fulla de llautó on es gra- PHPRUDWLYHVD1DY¢VLD3DO¢GH7RUURHOODHOGȇDEULOGHO
ven les dades de persones
2015.
empresonades i deportades
Posteriorment, arribaren llambordins a Manresa,
als camps nazis. Es col·loquen al paviment de davant
Igualada, Castellar del Vallès,
GHOVHGLȴFLVROORFVRQOHVY¯FOlesa, Granollers, Girona,
times van viure o treballar en
etc.
L’Ajuntament de MonOOLEHUWDWDEDQVGHODEDUE¢ULH
Han de fer aturar el vianant
tornès del Vallès va aprovar
i fer-lo pensar en la persona
una moció que proposava la
desapareguda, torturada o
instal·lació de les 6WROSHUVWHLQH
assassinada... Visualitzen la
corresponents als tres montornesencs víctimes del
presència de la maldat en la
nazisme.
vida quotidiana.
StolpersteinLQVWDOyODGDD0DQUHVD)RWR#DMPDQUHVD
Cada llamborda és única
Properament, Gunter
LHVUHDOLW]DDP¢FRPDJHVW
'HPQLJ YLQGU¢ D FROyORFDU
de respecte i humanitat que vol contrastar amb l’extermi- les tres pedres de topada a la plaça de la República: la de
nació industrialitzada del nazisme. L’artista es trasllada als -RDQ&OLYLOOHUV-XDQODGH0DUL¢&OLYLOOHUV-XDQLODGH-RVHS
llocs per col·locar-les personalment. Se n’han col·locat més Viñallonga Plana.
de 75.000 distribuïdes a més 1.800 ciutats d’Alemanya,
Republicans catalans veïns de Montornès que van exiHongria, Països Baixos, Bèlgica, Txèquia, Polònia, Ucraïna, liar-se a França i van ser arrestats, deportats, condemnats
a treballs forçats i assassinats.|
ΖW¢OLD(VSDQ\D1RUXHJD
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35 anys de revolta del foc amb el
Ball de Diables i Drac de Montornès

Mayte Martín i Quim
Masferrer, al Teatre
Margarida Xirgu

Mayte Martín actuarà el 21 març

(O%DQ\HWHVDODSUHVHQWDFLµGHOªDQLYHUVDULGHODFROOD

Les portes de l’infern es van obrir
ara fa 35 anys al poble i, des de llavors,
el Ball de Diables i Drac de Montornès
ha estat present en totes les efemèrides
festives del municipi. Aquest any, l’entitat ha preparat noves propostes per
celebrar l’aniversari com es mereix.
3HU6DQW-RDQHVGRQDU¢WRWHOSURWDgonisme a la colla infantil que es va crear
DUDIDDQ\V$OȇRFWXEUHVHFHOHEUDU¢

Alumnes de tercer de l’Escola Mogent

la primera Diada de Diables al poble. A
P«VFRP«VWUDGLFLµODFROODEULOODU¢SHU
Sant Sadurní i per Festa Major, aquest
any amb una vella coneguda, la Colla
Germans del Dimoni de Massalfasar
com a convidada.
Els diables de Montornès van néixer
com a colla el Carnaval de 1985. Tres
anys més tard, l’entitat va començar la
tradició de la Cremada de l’Ajuntament.|

La programació “Montornès aixeca el
WHOµȋGȇDTXHVWWULPHVWUHSRUWDDOPXQLFLpi espectacles de primera línia.
La companyia Viu el teatre i The
Chanclettes han obert el 2020 al Teatre
0DUJDULGD;LUJX(OGHPDU©VHU¢HO
torn de Mayte Martín. La cantautora
RIHULU¢XQUHFRUUHJXWSHUODPHP´ULD
GHO ȵDPHQF P«V WUDGLFLRQDO DPE HO
FRQFHUWȊ0HPHQWRȋ(OGHPDU©DPE
les entrades ja exhaurides, arriba Quim
0DVIHUUHUDPEȊ%RQDJHQWȋ
+info a entrades.montornes.cat|

Alumnes de tercer de l’Escola Palau d’Ametlla

/HVHVFROHVYLVLWHQOȇ$MXQWDPHQW El 23 de gener l’alumnat de tercer de l’Escola Mogent va visitar el Consistori. L’alcalde
els va rebre i els va fer de guia per les dependències municipals. El 6 de febrer va ser el torn de l’alumnat de l’Escola
Palau d’Ametlla.

Febrer-Març

Esports i gent

/HV ȴW[HV HVWDQ SHQVDGHV SHUTXª
cada usuari pugui practicar natació lliurement. Se’ n’han elaborat de 500, 1.000
i 1.500 metres per fer-les assequibles a
diversos nivells i per afavorir l’evolució
HQOȇHQWUHQDPHQW+LKDTXDWUHȴW[HVGH
FDGD GLVW¢QFLD DPE WUHV SDUWV HVFDOfament, exercici i tornada a la calma.
També s’hi descriu el material necessari
per a la sessió.|

La Mitja Marató, compromesa amb
el medi ambient i la sostenibilitat
La Mitja Montornès-MontmelóVilanova-La Roca incorpora enguany la
sostenibilitat com a un dels eixos vertebradors. El Club Atletisme Montornès
ha previst accions concretes de minimització de residus, com la utilització
de material compostable per al dinar
de pasta i el reciclatge de les ampolles i
taps dels avituallaments de les proves.
Les activitats paral·leles previstes
incidiran en la posada en valor de l’entorn natural i patrimonial de la Mitja com
a exemple de recuperació mediambienWDO/DSURYDVHFHOHEUDU¢HOGHPDU©
juntament amb la cursa dels 6 km.|

En 30 segons...
El CB Vila Montornès Specials A
és el campió de la Segona Divisió
que organitza la Federació Catalana
d’Esports per a Persones amb
Discapacitat Intel·lectual (ACELL).
Atletisme: $ ȴQDOV GH JHQHU
Ariadna Domínguez es va proclamar campiona de Catalunya en
llançament de Pes Sub23. Aarón
Ramírez ha estat 3r en llançament
de javelina.

2020

)RWR5HDOIHGHUDFLµQ(VSD³ROD
de Kárate

Fitxes d’entrenament
per nedar a la piscina
del CEM Les Vernedes

Imatge: Club Atletisme Montornès
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Laia Ferrer, María López i Teresa López amb la copa

L’equip de kata sènior femení del Karate Montornès, subcampió d’Espan\D Maria López, Teresa López i Laia Ferrer van aconseguir el gener la medalla
de plata en el Campionat d’Espanya Sènior. L’equip competia en representació
de la Selecció Catalana en la categoria de kata..

Febrer-Març
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Grups Municipals

Recuperem drets
per avançar
socialment
(OVXSRVDHOȴQDOGȇXQDGªFDGDSHUGXGD
PDUFDGDSHUODFULVLHFRQ´PLFDUHWDOODGHVLXQDFULVLWHUULWRULDOGH
EORTXHLJTXHHQVKDVLWXDWDQLYHOOVGHSREUHVDDWXULSUHFDULHWDW
PROWGXUVTXHKDEHQHȴFLDWHOVP«VSRGHURVRVLKDFDVWLJDWOHV
FODVVHVSRSXODUV
3HU´OȇDQ\FRPHQ©DDPEPLOORUSHUVSHFWLYDSHUWDQFDUDTXHVWD
HWDSDIRVFDLHOQRVWUHHVSDLSRO¯WLFMXJDXQSDSHUPROWLPSRUWDQW
DOSULPHUJRYHUQGHFRDOLFLµSURJUHVVLVWDGHODGHPRFU¢FLD
(QHOVSULPHUVGLHVVȇKDQGRQDWDOJXQHVSDVVHVSHUUHFXSHUDUGUHWV
DUUDEDVVDWVSHOVJRYHUQVGHO33 DXJPHQWGHO60ΖWHQGLQWFDSDO
GHOVDODULPLWM¢DȴQDOGHOHJLVODWXUDDFWXDOLW]DFLµGHOHVSHQVLRQV
DPEOȇΖ3&VHJXLQWODUHLYLQGLFDFLµSHQVLRQLVWDGHURJDFLµGȇDUWLFOHV
GHODUHIRUPDODERUDOTXHUHWRUQHQGUHWVDOHVWUHEDOODGRUHV LXQV
QRXVSUHVVXSRVWRVGȇRULHQWDFLµP«VVRFLDOLUHGLVWULEXWLYD
7DPE«VRPGHFLVLXVD&DWDOXQ\DRQOȇDFRUGGHSUHVVXSRVWRVSHU
PHWXQDȴVFDOLWDWP«VSURJUHVVLYDUHYHUWLUOHVUHWDOODGHVLIHUP«V
LQYHUVLµS¼EOLFD$L[´HQVIDPLOORUVFRPDSD¯VLSHUPHWSRO¯WLTXHV
TXHVµQXUJHQWVSHUDODFLXWDGDQLD LQYHUVLRQVHQHGXFDFLµLVDQLWDW
DPSOLDFLµGHSURJUDPHVVRFLDOV 'HVGH0RQWRUQªVKHPWRUQDW
DLQVLVWLUVREUHHOVFRPSURPLVRVSHQGHQWVHQHGXFDFLµLDSURS´VLW
GHODUHVLGªQFLDFHQWUHGHGLD
6ȇREUHXQDHWDSDSHUDERUGDUHOFRQȵLFWHWHUULWRULDODPEHOHFFLRQV
DQWLFLSDGHVQRP«VXQJRYHUQSURJUHVVLVWDD&DWDOXQ\DVHU¢JDUDQ
WLDTXHHOVDFRUGVSUHVVXSRVWDULVLGHSURJU«VVLJXLQXQDUHDOLWDW
SHUDYDQ©DUVRFLDOPHQW

Cuentas de la empresa
municipal
7HUPLQDHOD³RFRQWDEOH\SRGHPRVFRQVWDWDU
XQDYH]P£VODPDODJHVWLµQFRQWDEOHTXHVHKDFHGHODHPSUHVD
PXQLFLSDO
$³RWUDVD³RHFKDQODVFXOSDVDOJHUHQWHFRQWUDWDGRTXHVHYD
FDPELDQGRXQD\RWUDYH]\DODDVHVRU¯DH[WHUQDTXHFRQWUDWDQ
TXHGXUDQWHHOQRVKDFRVWDGRODIULROHUDGHFDVLHXURV
3DUDTXH8GVYHDQODPDODJHVWLµQDODTXHQRVUHIHULPRVDGHP£V
GHOFRVWHGHVRUELWDGRGHDVHVRU¯DVHKDQJDVWDGRP£VGH
HXURVHQFRPLVLRQHVEDQFDULDV
<RWURVHXURVGHUHFDUJRSRUUHDOL]DUSDJRVDWUDVDGRVDOD
VHJXULGDGVRFLDO$GHP£VGHTXHKDQWHQLGRTXHVROLFLWDU
TXHQRVGHYXHOYDQSRUTXHVHKDQSDJDGRGXSOLFDGRV3DJDU¯DQ
8GVHXURVGXSOLFDGRVVLQGDUVHFXHQWD"
&XDOTXLHUFLXGDGDQRXQMXELODGRXQDXWµQRPRFXDOTXLHUDTXH
OOHYHODVFXHQWDVGHVXFDVDYHTXHHVRQRSXHGHVHUYLDEOH6LOHSUH
JXQWDPRVDFXDOTXLHUSHTXH³RHPSUHVDULRTXHKD\DHQ0RQWRUQ«V
YHTXHHVRVHU¯DLQYLDEOHVLQRIXHUDSRUTXHVHKDFHFRQHOGLQHUR
GHORVGHP£V(OGLQHURGHORVLPSXHVWRVGHORVFLXGDGDQRVGH
0RQWRUQ«V
(VPXFKDFDVXDOLGDGTXHKDELHQGRFDPELDGRGHJHUHQWH\JHVWRU¯D
XQD\RWUDYH]WRGRVORKDJDQPDO\QRVKDJDQSHUGHUGLQHUR
3RUFLHUWRODHPSUHVDHPSH]µFRQXQRVHXURVGHSUH
VXSXHVWR\DKRUDWLHQHP£VGHWHQHGHQFXHQWDTXHHV
SDUDSDJDUWDOOHULVWDV\PRQLWRUHVDOJRVHQFLOORHVGLI¯FLOTXHHVW«
SDVDQGRORTXHSDVD-X]JXHQXVWHGHV

2020

¡El Gobierno del
Ayuntamiento no
trabaja!
(VPX\SRFDODDFWLYLGDGTXHUHDOL]DHO$OFDOGH\VXVFRQFHMDOHVGHO
*RELHUQRVRORKD\TXHOHHUODVDFWDVGHORV¼OWLPRVSOHQRV\GHODV
-XQWDVGH*RELHUQR(O¼OWLPRSOHQRKDVLGRGHSHQDVRORWUHVWHPDV
'DUFXHQWDGHTXHRWUDYH]QRFXPSOLPRVFRQODVFRQGLFLRQHVGH
(VWDELOLGDG3UHVXSXHVWDULDSRUQRVHJXLUODQRUPDVGHO0LQLVWHULR
GH+DFLHQGD
6HDSUXHEDXQDPRGLȴFDFLµQGHOSDGUµQGH
6HPRGLȴFDHOSUHVXSXHVWRSRUTXHIDOWDGLQHURSDUDSDJDU
QµPLQDV
(VRV¯FXDQGRODRSRVLFLµQDOFRPSOHWRFRQVLJXHDSUREDUHQHO
SOHQRGHHQHURODFUHDFLµQGHXQD&RPLVLµQΖQIRUPDWLYDVREUHHO
LQFHQGLRHQ&DQ%XVFDURQVHODOFDOGHGLFHTXHHOORVQRHVW£QREOLJD
GRVDDVLVWLUKDFHQHOERLFRW\QRSHUPLWHQTXHORVW«FQLFRVDVLVWDQ
7HQHPRVXQDOFDOGHQRGHPRFU£WLFRTXHQRUHVSHWDODVQRUPDV
TXHULJHQHOIXQFLRQDPLHQWRGHO$\XQWDPLHQWRQLORVDFXHUGRVTXH
VHWRPDQHQHO3OHQRTXHHVODP£[LPDUHSUHVHQWDFLµQGHOSXHEOR
GH0RQWRUQ«V3DUHFHVHUTXHQRWHQ¯DPRVXQ3ODQGH(PHUJHQFLD
\TXHQRVORKDKHFKROD'LSXWDFLµQGHSULVD\FRUULHQGRDQWHVTXH
YXHOYDDOORYHURVHQRVTXHPHDOJR9DPRVDSHQVDUTXHQRYLQR
DOD&RPLVLµQSRUODYHUJ¾HQ]DGHTXHGDUHQHYLGHQFLD
(O$OFDOGHV¯KDVDOLGRPXFKRHQODWHOHDXQTXHFRPRHOG¯DGHO
LQFHQGLRQRVDOLµELHQGHWU£VGHO&RQVHOOHUGH*RYHUQDFLµVHPRQWµ
XQDVHJXQGDLQDXJXUDFLµQGHO&ROHJLR3DODXGȇ$PHWOODHLQYLWµDO
&RQVHOOHUGȇ(QVHQ\DPHQWDXQTXHOD*HQHUDOLWDWQRSDJXHQDGD
GHHVWHHGLȴFLR

Més per

Montornès

Els comptes
inexplicables de
l’empresa pública

(QHOVGDUUHUVSOHQVHOJRYHUQGH0RQWRUQªVHQ&RP¼HQVKDGHPD
QDWFRQȴDQ©DLOOHLDOWDWSHUDSURYDUHOVSUHVVXSRVWRVLGHȴQLU
HOIXWXUGHOȇHPSUHVDS¼EOLFD0RQWRUQªV6HUYHLL0DQWHQLPHQW
$TXHVWDVRFLHWDWODYDFUHDUHOJRYHUQPXQLFLSDOHOGDYDQW
OHVOLPLWDFLRQVOHJDOVH[LVWHQWVSHUDODFRQWUDFWDFLµGHWUHEDOODGRUV
S¼EOLFVSHU´VȇKDFDUDFWHULW]DWSHOVFRQVWDQWVHUURUVGHJHVWLµLOHV
GLPLVVLRQVGHOVJHUHQWV
'HVSU«VGHFRQVWLWXLUDPEXUJªQFLDHOVHX&RQVHOOGȇ$GPLQLVWUDFLµ
OȇRFWXEUHSDVVDWVRWDOȇDPHQD©DGȇXQGHVFREHUWEDQFDULTXHIHLD
SHULOODUOHVQ´PLQHVGHWRWDODSODQWLOODHOJRYHUQPXQLFLSDOHVYD
FRPSURPHWUHDHVWXGLDUFRQMXQWDPHQWDPEOȇRSRVLFLµTXªHVSRGLD
IHUDPEOȇHPSUHVDȴQVLWRWVHQVHGHVFDUWDUQHHOWDQFDPHQW
(OGHIHEUHUHOJRYHUQPXQLFLSDOHQVYDHQXQFLDUOHVRSFLRQVL
HQVYDIDFLOLWDUHOVFRPSWHVGHOȇDQ\ȜGȇLQJUHVVRVL
ȜGHGHVSHVHVGHOHVTXDOVP«VGȇXQVµQQ´PLQHV
LHQGHVWDTXHQȜHQLQWHUHVVRVLUHF¢UUHFVSHUQRSDJDUOD
6HJXUHWDW6RFLDO6RUSUHQHQHOVQ¼PHURVSHUTXªHO&RQVHOOGȇ$GPL
QLVWUDFLµQRP«VKDGHPDQDWȜDOȇ$MXQWDPHQWTXH«VOD
VHYD¼QLFDIRQWGȇLQJUHVVRVLVȇKDOOLXUDWD+LVHQGDXQDOLTXLGDFLµ
GLIHUHQWDODSUHVHQWDGDSHUOȇHPSUHVDS¼EOLFD&DSUHVSRQVDEOH
GHOJRYHUQHQVDFODUHL[FRPHVYDQDXWRULW]DUHOVȜTXH
P¢JLFDPHQWKDQDSDUHJXWDOVFRPSWHVGHOȇHPSUHVDS¼EOLFD
/DFRQȴDQ©DLODOOHLDOWDWTXHGHPDQDHOJRYHUQ«VSUHFLVDPHQWOD
TXHQRSUDFWLFDHQODVHYDJHVWLµGL¢ULD
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'LȴFXOWDGGHIRUPDU
familia en Montornés
6LSRQHPRVHOIRFRHQODHPDQFLSDFLµQGHQXHV
WURVMµYHQHVYHPRVTXHHVVXPDPHQWHGLI¯FLOHQ0RQWRUQ«V/RV
SUHFLRVFDU¯VLPRVGHDOTXLOHUHVHLPSXHVWRVHOHYDGRVVXSRQHQXQ
JUDQK£QGLFDSDODKRUDGHWRPDUODGHFLVLµQGHIRUPDUXQQ¼FOHR
IDPLOLDULQGHSHQGLHQWH
&RQODWDVDGHSDURTXHWHQHPRVHQ0RQWRUQ«V GHOWRWDO
HOVRQPHQRUHVGHD³RV HVQHFHVDULRKDFHUXQDPHMRU
SRO¯WLFDGHHPSOHR7DPEL«QVRPRVFRQVFLHQWHVTXHODSUHFDULHGDG
TXHVXIUHQQXHVWURVMµYHQHVDOQRHQFRQWUDUWUDEDMRHVWDEOHKDFH
TXHQRVSUHRFXSHFDGDYH]P£VFµPRVHHVW£WUDWDQGRHVWHJUDQ
SUREOHPDGHVGHHO$\XQWDPLHQWR6LHPSUHKHPRVGLFKRTXHODV
QHFHVLGDGHVQRFXELHUWDVGHODVHPSUHVDVGHOHQWRUQRQRVKDFHQ
HVWDU D OD FROD GH ORV PXQLFLSLRV FROLQGDQWHV KDFLD XQ WHMLGR
LQGXVWULDOFUHFLHQWH\TXHQHFHVLWDXQDEXHQDFRODERUDFLµQFRQ
ODVDGPLQLVWUDFLRQHVP£VFHUFDQDV$IHFKDGHKR\QRH[LVWH
/RVLQFRQYHQLHQWHVSDUDFUHDUXQQXHYRQHJRFLRHQHOPXQLFLSLR
KDFHQTXHTXLHQHVTXLHUHQKDFHUORVHORSODQWHHQ\VHPDUFKHQD
RWURVQ¼FOHRVGRQGHVRQELHQUHFLELGRVFRQD\XGDVDORVQXHYRV
HPSUHQGHGRUHVDSRUWDQGR\GDQGRHPSOHR$TX¯FDGDYH]VHFLHUUDQ
P£VFRPHUFLRVGHMDQGRKX«UIDQRVGHVHUYLFLRVDORVFLXGDGDQRVGH
0RQWRUQ«V1RKHPRVHQFRQWUDGRQLQJXQDVROXFLµQGHOHTXLSRGH
*RELHUQR\GHVGHHO*UXSR3RSXODUKHPRVKHFKRPXFKRKLQFDSL«HQ
TXHKD\TXHFHQWUDUVHHQORVSUREOHPDVUHDOHVGHODFLXGDGDQ¯D\
DXQTXHORVDFWRVIHVWLYRVHVW£QELHQHVQHFHVDULR\YLWDOIRUPDUDQXHV
WURVMµYHQHVSDUDHOPHUFDGRODERUDOTXHORVWLHPSRVQRVPDUFDQ
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Menyspreu
al Ple i sense
pressupostos
$OSOHGHJHQHUYDPDSURYDUDPEHOYRWDIDYRUGHWRWDOȇRSRVLFLµL
HOYRWHQFRQWUDGHOJRYHUQPXQLFLSDOFUHDUXQDFRPLVVLµSHUDQD
OLW]DUTXªHVYDIHUE«LTXªQRHQODJHVWLµGHOȇLQFHQGLGHOȇHPSUHVD
'HUSLQ(O6UDOFDOGHMDYDPDQLIHVWDUTXHQRFRQYRFDULDDTXHVWD
FRPLVVLµMDTXHSRFOȇLPSRUWDGHVREHLUHOPDQGDWGHO3OHGHOȇ$MXQ
WDPHQW´UJDQDOTXDOHVGHXLGHVGȇRQWRWVHOVJUXSVGHOȇRSRVLFLµ
KHPFRQVWLWX±WODFRPLVVLµLKLHVWHPWUHEDOODQW'HPRPHQWQRHQV
IDFLOLWHQQLHOVLQIRUPHVGHPDQDWVQLODFRPSDUHL[HQ©DGHOVWªFQLFV
GHOVGHSDUWDPHQWVLQYROXFUDWV
'ȇDOWUDEDQGDHVWHPDIHEUHULHQFDUDQRVDEHPUHVGHOVSUHVVX
SRVWRV5HFRUGHXTXDQHO6U$OFDOGHDOHVKRUHVDOȇRSRVLFLµ
UHFULPLQDYDDOVHTXLSVGHJRYHUQODVHYDLQFRPSHWªQFLDSHUQR
RIHULUHOVSUHVVXSRVWRVDOPHVGHJHQHU"(VWDUDPESUHVVXSRV
WRVSURUURJDWVREOLJDDDSURYDUFRQW¯QXDPHQWPRGLȴFDFLRQVGHO
SUHVVXSRVWGHOSHUSRGHUIHUIURQWDGHVSHVHVHVVHQFLDOVFRP
SDJDUDOJXQHVQ´PLQHV(VWXGLDUHPFDGDVFXQDGȇDTXHVWHVPRGL
ȴFDFLRQVLVL«VSRVVLEOHLQWHQWDUHPTXHFDSSHUVRQDQRSDWHL[L
SHUFXOSDGHODLQFRPSHWªQFLDGHOȇDFWXDOJRYHUQ3HU´IHUGHSHQGUH
HOSDJDPHQWGHQ´PLQHVGHPRGLȴFDFLRQVSUHVVXSRVW¢ULHVQR«V
V¯PSWRPDGHERQDJHVWLµ
ΖHQFODXQDFLRQDOYROHPH[SUHVVDUHOQRVWUHVXSRUWDOSUHVLGHQW
4XLP7RUUD/DVHYDLQKDELOLWDFLµ«VODFRQWLQXDFLµGHODUHSUHV
VLµLYHQMDQ©DGHOȇ(VWDWHVSDQ\ROFRQWUDOHVLQVWLWXFLRQVFDWDODQHV
(QGDYDQW3UHVLGHQW
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Destaquem...

Febrer-Març

Agenda

2020

L’agenda completa i actualitzada a www.montornes.cat

1 de març |
Mercat de segona mà
A les 9 h, a la plaça del Poble
MONTORNÈS AIXECA EL TELÓ
Teatre Margarida Xirgu
29 de febrer |
#DPUTUCOOL amb The Chanclettes
A les 20 h. Preu: 10 €
21 de març|
MEMENTO, concert de Mayte Martín
A les 17 h. Preu: 10 €
28 de març |
Bona gent amb Quim Masferrer
A les 18 h i a les 21 h. Preu: 10 €
entrades.montornes.cat
ACTES CENTRALS - DIA DE LES DONES
7 de març |
/DGRQDDO1HSDO6ROLGDULWDWSRHVLD L JDVWURQRPLD A partir de les
10.30 h, al Centre Infantil Pintor Mir
Cinefòrum
A les 18 h, a Can Saurina

8 de març |
Concentració i manifestació
A les 11 h, a la pl. de Pau Picasso
Teixint Sororitat A les 12.30 h
Lectura del manifest A les 13.30 h
Dinar del Cabàs A les 14 h
15 de març |
Teatre: Akelarre A les 19 h, al Teatre
Margarida Xirgu
EDUQUEM I GAUDIM EN FAMÍLIA
Centre Infantil Pintor Mir
13 de març |
El viatge de primària a secundària
A les 17.30 h
21 i 28 de març |
Claus per promoure l’èxit escolar
GHOVQRVWUHVȴOOVLȴOOHVA les 11 h
27 de març |
Teatre en família amb l’Escola de
Música , Dansa i Aula de Teatre i el
Servei Municipal de Mediació
A les 17.30 h

BIBLIOTECA
3 de març |
Parlem de llibres: Macbeth A les 18 h
6 de març |
Club de Lectura infantil
A les 17.30 h per a infants de 3r i 4t i
a les 18.30 h per a infants de 5è i 6è
7 i 28 de març|
L’hora del conte menuda
7 de març, al matí i 28, a la tarda
13 de març |
Tertúlia de memòria històrica:
El temps retrobat A les 15.30 h
18 de març |
Fem tertúlia: (OȴOLQYLVLEOH amb
Gemma Lienas A les 18 h
19 de març |
Dia Mundial de la Poesia A les 17.30 h
20 de març |
Club de lectura juvenil A les 17.30 h
Visita de l’escriptora Muriel
Villanueva A les 17.30 h
26 de març |
L’hora del conte infantil A les 17.30 h

