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 #CuidemnosMontornès

Una veritable xarxa de voluntariat. 
Més de 150 persones, entre les 
quals veïns, veïnes, comerciants 
i professionals del poble 
han format part de la xarxa 
#cuidemnosmontornes, treballant 
de forma incansable, ja fos fabricant 
material sanitari i de protecció o  
donant suport a les persones més 
vulnerables. 

 A tots i a totes:   GRÀCIES

Les entitats. La Unió de Botiguers 
i l’associació de voluntariat 
VOLUMONT han col·laborat amb 
els Serveis Socials de l’Ajuntament 
en el repartiment d’aliments de 
primera necessitat a famílies molt 
vulnerables. També la Comunitat 
Islàmica, Càritas i entitats com 
l’Associació REIR han contribuït a 
aquesta labor.

Portem ja alguns mesos immersos en aquesta pandèmia que 
ha trastocat les nostres vides. El pitjor de tot ha estat el gran 
nombre de gent que ha emmalaltit i fins i tot ha perdut la vida. 
Enviem a les famílies un missatge de condol, de suport i d’espe-
rança. Montornès els oferirà un homenatge públic a la tardor 
i un memorial per sempre.

Caldrà també homenatjar els professionals que han lluitat 
contra la malaltia, atenent els afectats i fent la vida millor a tots 
els veïns i veïnes durant mesos. Mai agrairem prou el compromís 
i l’esforç del personal sanitari i del personal de suport, en la seva 
tasca al nostre CAP i als hospitals. 

Hem de fer extensiu l’agraïment a la brigada municipal, al 
personal de neteja i recollida de residus, a la Policia Local, així 
com a la xarxa de comerços del poble. 

Cal reconèixer també la feina de tots els equips tècnics i ope-
ratius dels diferents departaments de l’Ajuntament, que han 
treballat sense descans, que han resolt imprevistos, han superat 
problemes i han cobert un munt de tasques sobrevingudes. Els 
serveis públics són els únics que poden garantir el benestar i 
la salut de tothom.

Com en altres crisis, moltes persones voluntàries han respost 
a la crida del “Cuidem-nos”, per ajudar els seus veïns, per fer 
tasques com cosir mascaretes i bates; persones que han pensat 
en els altres en el moment més necessari. Totes elles ens han de 
fer reflexionar, per seguir lluitant plegats contra el virus, i poder 
mantenir les activitats de lleure i culturals segures. Ho hem fet 
bé fins ara i no podem abaixar la guàrdia. Ens hi va la salut.

José. A. Montero. Alcalde

A Montornès ens cuidem per fer front a la COVID-19
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Crèdits

Pla COVID-19 
Estratègia per afrontar la crisi social i econòmica

El Pla agrupa 106 mesures per afrontar les conseqüències socials i econòmiques causades per la crisi sanitària. S’hi 

destinaran a l’entorn de 850.000 euros. ——————————————————————————————————

El Pla COVID-19 recull les mesures 
de xoc urgents que des de l’Ajun-
tament de Montornès es van 
implementar durant la declara-
ció de l’Estat d’Alarma, les que es 
van dur a terme en el període de 
desescalada, les que s’estan des-
envolupant en la represa i les que 
seguiran els propers mesos. 

El Pla és la nova agenda prioritària 
d’actuacions municipals per al que res-
ta de mandat i la base d’un acord local 
de suport comunitari entre els diferents 
agents socials, econòmics, el teixit asso-
ciatiu i els grups polítics municipals.

 Donada la situació d’excepcionalitat, 
l’Ajuntament adaptarà el Pla d’Actuació 

Municipal (PAM) per al mandat 2020-23 
posant en primer terme les mesures 
d’acció social i de reactivació econòmica.

Accions i programes prioritaris 
El Consistori destinarà 510.000 

euros del pressupost 2020 per impul-
sar programes prioritaris en el context 
de l’emergència de la pandèmia de la 
COVID-19 i de la crisi econòmica i social 
que ha desencadenat. Aquest import 
s’ha de sumar als 342.000 euros del pres-
supost prorrogat en vigor que ja s’hi han 
dedicat.

L’Ajuntament té prevista una nova 
revisió de la fiscalitat per facilitar el paga-
ment de tributs a través de més ajuts, 
bonificacions i exempcions.|

Algunes accions destacades del Pla de recuperació social i econòmica
Ampliació dels programes 
d’alimentació 

Reforçament de l’activitat educativa i 
cultural d’estiu

Beques i ajuts d’emergència Un fons públic local per a línies d’ajut 
al comerç i l’empresa

Reforç del Servei d’Atenció 
Domiciliària (SAD)

Plans ocupació i disseny d’accions per 
garantir llocs de treball

Reforç dels canals de detecció i 
atenció a situacions de violència 
masclista

Ajuts a l’habitatge (lloguers)

Garantir el servei d’informació i aten-
ció a la dona.

Reforçament de les xarxes de solidaritat 
i cooperació

Demanda de l’enfortiment de la salut 
comunitària.

Inversió i contractació pública per a la 
reactivació econòmica.


