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4 L’esforç compartit, 
base de l’atenció social

Estratègies de futur

El pavelló municipal reduirà 
un 70% el consum energètic.  
Recentment s’han substituït 
els punts de llum del CEM 
Les Vernedes per altres amb 
tecnologia LED. L’actuació 
permetrà un estalvi estimat 
anual de 2.840 euros. 

Montornès aixeca el teló 
amb més #CulturaSegura. 
La programació retorna amb 
espectacles de qualitat pensats 
per a un públic divers. La 
reserva i compra de localitats 
es pot fer a través del portal 
entrades.montornes.cat. 

El CEM Les Vernedes, adaptat 
a la situació sanitària des 
de l’inici. L’equipament ha 
reformulat l’activitat per oferir 
alternatives tant de forma 
virtual com presencial i garantir 
la pràctica esportiva malgrat la 
pandèmia i les restriccions.
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Malgrat l’afectació de la pandèmia 
de la COVID, les tasques d’elabo-
ració del Pla d’Actuació Municipal 
(PAM) per afrontar els grans rep-
tes que tenim com a poble per 
als propers 3 anys, així com les 
actuacions programades per fer 

efectives aquests mesos, han continuat. Estem convençuts 
que el projecte de municipi que compartim no es pot aturar. 

No obstant, hem hagut d’adaptar-nos a les noves neces-
sitats sobrevingudes i prioritzar actuacions per garantir 
mesures de seguretat i salut, així com reforçar les accions 
per pal·liar els efectes de la crisi en les famílies que perden la 
feina, els comerços, els bars i restaurants, etc.

Per això, vam posar en marxa un Pla COVID al qual vam 
destinar els diners necessaris, i el vam afegir al PAM. Aquesta 
crisi sobrevinguda ha canviat moltes coses i l’Ajuntament ha 

bé la guia de treball quotidià i el camí a seguir.
Ara és el moment de presentar als veïns i veïnes del poble 

la proposta completa del PAM. El contingut recull les prioritats 
del govern local, amb les aportacions dels tècnics municipals, 
a més de les propostes que van fer les persones i entitats que 
van participar en els tallers, la major part de les quals han estat 
recollides. Així fem un exercici de transparència, facilitant tota 
la informació. 

Presentem també el desenvolupament i l’execució dels 
projectes i programes que ja estan en marxa, així com les 

-

permetrà comprendre bé com s’està desenvolupant el projecte 
de municipi que pretenem, i que requereix de la vostra impli-
cació i del vostre compromís, per tal que tot avanci. 

“Sense els veïns i veïnes res té 
sentit, i us heu de sentir orgullosos 

del vostre poble.”
El diàleg permanent amb vosaltres és fonamental. Sense 

els veïns i veïnes res té sentit, i us heu de sentir orgullosos del 
vostre poble.

Així, amb la presentació de tot plegat acomplim una prime-
ra fase d’avaluació, després d’un any extremadament difícil, i 
comencem a retre comptes dels compromisos que vam adquirir 

per continuar al capdavant del govern local. Aquesta és la base 
mateixa de la democràcia. És a dir, gestió compartida del que 
és col·lectiu, amb compromís mutu d’exercici de les responsa-
bilitats, esforç de tothom, màxima transparència i retiment de 
comptes. Recordeu el lema que havíem proposat de “Pam a 
Pam”. Doncs, això: poquet a poquet i tots junts i totes juntes.|

Editorial

Farmàcies de guàrdia

José A. Montero. Alcalde

Febrer - Març 2021

Febrer Març

Farmàcia Balcells
C. del Riu Mogent, 7
Telèfon 93 568 09 14

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

Farmàcia Valledepaz
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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Connectivitat a tots els 
barris de Montornès

L’Ajuntament ha treballat conjunta-
ment amb el veïnat i les operadores de 
telecomunicacions per facilitar l’arribada 

-
pi que tenia carències de connectivitat 

situació es va agreujar amb l’increment 
la demanda de comunicacions d’alta 
velocitat, motivades per la pandèmia.

Entre les zones afectades destaquen 
els carrers de València, Ca l’Espasell, de 

de Lleida. Les persones que tinguin pro-
blemes de connectivitat a casa poden 
contactar amb el departament de Noves 
Tecnologies de l’Ajuntament per exposar 
el cas. 

Les actuacions formen part del pla 
#MontornèsSmartCity, que també 
inclou la potenciació de la infraestruc-
tura municipal de telecomunicacions 
per poder garantir el desplegament de 
la tecnologia 5G. |

El pavelló municipal reduirà prop 
d’un 70% el consum energètic
S’ha substituït l’enllumenat com a part de les actuacions per fer els 
equipaments municipals més sostenibles mediambientalment. —————

La substitució de 

Recentment s’ha dut a terme la 
renovació de l’enllumenat del pavelló 
del CEM Les Vernedes. S’han subs-
tituït els 40 punts de llum existents, 

-
pectuosos amb l’entorn. La potència 

de més del 67%.
L’estimació dels serveis tècnics 

municipals situa l’estalvi anual en 
2.840,64 €.

L’actuació forma part de les millo-
res que l’Ajuntament desenvolupa 
per seguir avançant cap a uns equi-

i sostenibles des del punt de vista 
mediambiental mitjançant l’estalvi 
d’energia i d’emissions.|

El nou enllumenat LED del pavelló del CEM Les Vernedes
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Des de l’inici 
-

-

-

El tradicional dinar de Nadal amb 
la Gent Gran del menjador social es 
va haver de transformar en un ser-
vei especial a domicili, igual que el 

lliurament d’obsequis de la campanya 
“Un somriure per a tothom” organitzada 
per Volumont. Són només algunes de les 
accions que en el dia a dia ha calgut fer 
per adaptar l’atenció social a la realitat 
de la Covid-19.

Les darreres accions de suport a les 

materialitzat també amb aportacions 
addicionals al programa de distribució 
d’aliments frescos que es duu a terme 
setmanalment. En els darrers mesos 

per un total de 6.300 € per cobrir les 
mancances d’aliments que no arriben 

L’esforç col·lectiu, base de l’atenció social
Gràcies al treball conjunt del departament de Serveis Socials i de les entitats que hi col·laboren, les persones més 

des dels organismes corresponents i 
que són imprescindibles per mantenir 

D’altra banda, l’Ajuntament, l’em-
presa Snorkel Spain SLU, i Volumont 
han signat recentment un conveni amb 

derivades de situacions de pobresa 
energètica. L’empresa ha aportat 1.500 € 

prestaran a persones en situació d’atur.

Les associacions in via, REIR i Probitas 
-

tament de Serveis Socials.  
Durant l’any passat, In via va apor-

tar 18.000 € en ajuts per al lloguer a 14 

banda, va vehicular 12.000 € del Dept. 

fer front a les despeses de subministra-

L’entitat Probitas ha cobert, un any 
més, les despeses del menjador RAI-
ESO, ubicat a l’Institut Vinyes Velles. A 
més, al llarg del curs, els Serveis Socials 
gestionaran un total de 25.000 € per 
complementar els ajuts de menjador a 
les escoles de la Generalitat. |

Voluntàries de la campanya “Un somriure per a tothom”
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L’activitat solidària del 

Al febrer de 2020, les cosidores van 
començar a elaborar tota mena de 
materials de protecció i més de15.000 
mascaretes que, al maig, van lliurar por-

Durant el trimestre passat, en van fer 
arribar 1.642 més a l’alumnat de les 
escoles. Recentment han preparat 

casquets per al personal del CAP i  229 
mascaretes higièniques per al de la Llar 
d’Infants El Lledoner.

mascaretes FFP2 a les escoles, als ins-
tituts, al PTT, a l’Escola Municipal de 
Música i a la Llar d’infants El Lledoner. 
El material forma part del contingent 
donat per la farmacèutica Towa Pharma 
que també incloïa mascaretes quirúrgi-
ques, bates i guants, entre d’altres.|

Més material de la xarxa 
#CuidemnosMontornès per al CAP i 
els centres educatius
Cosidores de la xarxa han lliurat casquets al personal del CAP i mascaretes a 
la Llar d’Infants El Lledoner i les escoles.  ———————————————

El Consell municipal de Solidaritat 
i Cooperació Internacional ha decidit 
subvencionar els projectes Gomesi, 
de l’ONG Petits detalls, i  Namuna 
Bari 2021, d’Amics del Nepal. Ambdós 
tenen en comú la voluntat d’impul-
sar el paper de la dona en societats 
rurals, marcadament patriarcals.

de 13.000 €.|

La Coordinadora mèdica del CAP, Elena Lázaro, i l’adjunta d’infermeria, Núria Salarich, rebent el 
material elaborat per la xarxa Cuidem-nos Montornès

Projecte Gomesi a Uganda 
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Mentoria jove, suport 
acadèmic i emocional

Després de l’Assemblea Jove dels 
pressupostos participatius Kosmos, 
el departament municipal de Joventut 
ha engegat un dels projectes propo-
sats. Es tracta de Mentoria Jove, un 
programa d’acompanyament acadè-
mic i emocional a través del qual un/a 
jove de batxillerat o cicle formatiu 

|

Cooperant a favor de 
les dones 
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En aquesta edició, a causa de les res-
triccions de la Covid-19, l’Ajuntament ha 
comunicat els premis de forma directa 

-

euros entre l’alumnat amb millors notes 

Professional, Pla de Transició al Treball i 
estudis universitaris.|

Eduquem i gaudim en família, també 
amb activitats per a professionals

El programa d’aquest trimestre, 
amb propostes força potents, aglutina 
tots els tallers, xerrades, espais i esde-

que tenen un contingut educatiu. Com a 
novetat, part de les sessions, a més d’es-

per a professionals (docents, educa-
dors/es, monitors/es, etc.). El contingut 
de la programació inclou aspectes com 
l’impacte de la pandèmia en la criança i 
l’educació. El format de les activitats, tret 

|

Premis a l’excel·lència 
acadèmica 2019-20 

-
 Tota la informació 

a www.montornes.cat/educacio.  

L’11 de febrer, i de 

va tornar a donar la benvinguda al Rei 
Carnestoltes. El Carnaval s’ha viscut 
intensament a les escoles i a través 
de les xarxes socials,  amb l’etiqueta 
#CarnavalMontornès21.|

En 1 minut...

Promoció de la salut a escoles i instituts
Els centres educatius han acollit, 

aquest curs, un total de 59 actuacions en 
matèria de promoció per a la salut com 

de l’Ajuntament. 
Des del setembre, també s’han repar-

tit 150 estoigs d’higiene dental entre 
-

ma Dents fortes i sanes de l’Agència de 
Salut Pública de Catalunya. L’alumnat de 
4t d’ESO, per la seva banda, ha participat 
en l’enquesta de Salut de la Diputació 

i prevenir conductes poc saludables.|
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Un món d’imatges

avançada del Casal de Cultura de Montornès, que volíem continuar 
ampliant els coneixements i les experiències aconseguides al curs.

dels seus possibles formats. Per això, organitzem tallers i cursos per 
tal de millorar els coneixements dels nostres socis/es i participem en 

ha al nostre voltant. Tenim un concurs mensual per als nostres socis/es 

en què cada mes proposem 
un tema i en què els  partici-
pants han de presentar una 

Col·laborem amb diverses 
entitats de Montornès i formem part de les activitats que l’Ajunta-
ment organitza per les Festes del poble. Entre d’altres, per la Festa 
Major organitzem el PhotoCall previ al pregó i el “Guateque” del 
divendres a la nit. P
al municipi on els participants podem conèixer i mostrar racons 
amagats del poble.

Estem oberts a què tothom que vulgui formar part del nostre 
grup i compartir moments amb nosaltres, vingui a conèixer-nos.

Contacte: afmontornes@gmail.com |

El balcó de l’Entitat Associació Fotogràfica
Montornès

El grup motor 

La presa de decisions i l’establiment 

del treball coordinat dels diversos per-

d’altres agents del territori.
-

solidar serveis i actuacions impulsats 
durant els anys en què es va desenvo-
lupar el Projecte d’Intervenció Integral 
de Montornès Nord, i fer-los extensius a 
tot el municipi. El projecte compta amb 
el suport de la Diputació de Barcelona.|

Constituïda la Taula tècnica per a la 
Promoció de la Convivència
de seguretat i convivència més integrals i preventives.  —————————

Nova ordenança del 
mercat setmanal

L’Ajuntament treballa en la imple-
mentació d’una nova ordenança que 
reguli els mercats setmanals i que posi 
al dia extrems que han quedat desac-

que data del 2010.

la normativa europea desenvolupada en 
els darrers anys. L’objectiu és garantir el 
correcte procediment per a la transmis-
sió de parades, afavorir la transparència 
i publicitat en l’atorgament de les auto-

sancionador amb el detall de les infrac-
cions i s’actualitzaran els imports.|

Mercat setmanal de Montornès Nord
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Montornès…
 durem a terme fins al 2023, 

INCLUSIU 
AMB OPORTUNITATS 

I BENESTAR

pliment del PAM, pam.montornes.cat

Propostes aportades per la ciutadania

Acció del Pla COVID-19

LLEGENDES:

L'elaboració del PAM va comptar amb un 
procés de participació ciutadana que es va 
fer entre els mesos de febrer i març de 2020.

130 Propostes presentades

99 Propostes incorporades

Accions
Atenció social i contra la vulnerabilitat 
Millora de l'atenció a la gent gran
• Centre de dia-residència
• Ampliació del Servei d'Atenció Domiciliària (SAD)
Educació a temps complet
• Potenciació dels espais d'educació no formal
• Foment de l'equitat escolar
Posada en marxa del nou mercat municipal

Vetllem pel benestar de la ciutadania, la lluita 
contra l'atur i el desenvolupament econòmic

Accions
Pla de suport al comerç. 
Objectiu: cap tancament
Consolidació del projecte 
#CuidemnosMontornès
Adquisició d'habitatges per 
ampliar el parc municipal amb 
finalitats socials
Programa d'ajuts al lloguer
Mesures de conscienciació per a 
la prevenció i seguretat sanitària

ESPECIAL COVID

AMB UNA ADMINISTRACIÓ 
OBERTA I TRANSPARENT

PROPERA I EFICIENT

Accions
Potenciar i descentralitzar l'Oficina d'Atenció Ciutadana
Punts d'informació municipal a l'espai públic
Foment de la tramitació telemàtica
Millora de la connectivitat
• Accés a la fibra òptica a tot el municipi
• Ampliació de la xarxa de wifi pública

Millorem l'atenció ciutadana i l'administració 
electrònica i ampliem la connectivitat 
al poble

     Montornès8 EL TEMA

Avancem cap a un M
El Pla d'Actuació Municipal marca les actuacions prioritàries que
i incorpora les accions del PLA COVID.

Accions
Nou Pla d'Intervenció en 
Seguretat Local 
Dotació d'un equip estable 
d'agents cívics
• Difusió i sensibilització

campanyes informatives

Avancem cap un Montornès 
cívic i participatiu

CIVIC 
COMUNITARI 

SEGUR

HABITABLE
CONNECTAT

VERD I SOSTENIBLE

PER VIURE 
CREIXER 
GAUDIR

Per fer el seguiment del grau de comp

Accions
Nou espai comunitari i esportiu de 
Montornès Nord
Montornès posa't guapo
• Millora de la via pública i dels espais

verds
• Rehabilitació d'edificis i de façanes
• Renovació de l'espai urbà i jocs infantils
Recuperació del Castell de Sant Miquel
Oferta cultural àmplia, estable, inclusiva
i accessible per a tothom

Potenciem la cultura, l'esport, 
els hàbits saludables 
i l'entorn net i segur.

Accions
Millora d'urbanitzacions (Can Xec, Telègraf 
Casablanca i carrer de l'Ametller)
Construcció d'una passera que connecti 
Montornès amb Vilanova
Itinerari per a vianants BV-5001 Can Bosquerons
Millores dels centres escolars
Construcció de la nova deixalleria
Millores en la seguretat viària de les avingudes 
de Barcelona i de l'Onze de Setembre

Fem un poble més sostenible, 
accessible i més ben connectat



     FebrerMontornès10 2021Seccions

Una de català si us plau!

Des del mes de novembre el 
Voluntariat per la llengua (VxL) mou

Es tracta d’una proposta lúdica de
suport a l’ús oral que no només pot ser
útil per als participants del VxL, sinó tam-

tant alumnes dels cursos com persones

protagonitzats pel mag Eduard Juanola,

que fa una sèrie de trucs a partir dels
quals proposa temes d’interès per ence-

trobar a la pestanya “Materials” de la 
-

gua:  https://www.vxl.cat/materials ja 
que complementen els altres materials
de conversa de què disposaven les pare-

parlar” o “Temes per parlar”.
Si voleu conèixer el mag protagonista

d’aquesta campanya, podeu visitar el seu
web  www.eduardjuanola.com 

Voleu fer màgia amb el català?  MILLOREM EL 
CATALÀ:
llengua.gencat.cat

Participar en el Voluntariat per la
llengua ja és una molt bona manera

cat de la Generalitat on podreu tro-
bar un apartat que aplega tots els

podem trobar a internet: https://
l lengua.gencat.cat/ca/serveis/
aprendre_catala/ 

A totes aquelles persones inte-

recomano especialment els Dictats 

als nivells B1, B2, C1 i C2. De cada
nivell hi ha aproximadament uns 40
dictats agrupats per temes, i per a 
cada dictat trobareu resumides les 

compte per fer-lo. 

-
|
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A causa de la pandèmia han quedat suspeses les visites educatives habituals de l’alumnat de 
|

-
Sergio Carrillo ha deixat de ser 

4t tinent d’alcalde, regidor delegat 
de l’Àrea de Ciutadania i regidor de 
Consum. Ara ho és Mercedes Jimènez, 
regidora de Cultura, Festes i Patrimoni. 
Carrillo també deixa la regidoria de 
Mitjans de Comunicació, que queda a 

-
|

En 1 minut...

Alumnes de 3r de l’Escola Can Parera Alumnes de 3r de l’Escola Sant Sadurni

Eleccions al Parlament - 14F
Vots %

PSC  1.908   34.30
ERC 924 16.61
VOX  611  10.99
ECP-PEC 546 9.82
JxCAT 524 9.42
Cs 449 8.07
PP 256 4.60
Altres 291 5.24
Participació: 47.88%

Montornès Aixeca el Teló
-

La programació es va estrenar el 7 de 
febrer amb l’espectacle de titelles Cuac 
de la companyia Txo.

Entre les properes propostes, hi ha 
El pequeño poni, -
setjament escolar; la proposta social 
Lo nuestro, i Rebota, rebota y en tu cara 
explota
en les activitats del 8M, Dia de les Dones.

La comèdia Les coses excepcionals, 
-

gramació el 27 de març. |

Montornès aixeca el teló amb més 
#CulturaSegura
Les entrades es van posant a la venda o reserva de forma esglaonada al 
portal entrades.montornes.cat.  ———————————————————

Les coses excepcionals, Lo nuestro i El pequeño poni, tres espectacles de la programació
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• 
Sub23 i subcampiona absoluta en  
llançament de pes
• Israel Ferrón, 2n en Sub23 i 5è 
absolut en triple salt

• Francisco Abellán, 2n en sub45
• Maite Juárez, 3a en sub45

 

• Usama Karach, 3r en kata juvenil

• Usama Karach, 3r en kata juvenil
• Pablo Fuentes, 3r en kumite infan-
til -45 kg

• Judith Anguera, 5a en kata juvenil 

• Alex Villa, 15è en la categoria 
sub10 | 

En 2 minuts...

El Complex Esportiu 

-

Amb el tancament dels espais interi-
ors el 7 de gener, el centre va traslladar 
les activitats dirigides al recinte de les 
piscines d’estiu. La piscina coberta ha 
seguit funcionant, amb un aforament 
del 30 %.

Les últimes mesures han permès 
reobrir les sales interiors amb la mateixa 

mateix, la dels espais exteriors és del 
50%, amb control d’accés. 

L’equipament  també ha adaptat i 
paralitzat el cobrament de les quotes 

moment.

El CEM Les Vernedes continua 
desenvolupant activitats dirigides i 

|

El CEM Les Vernedes, adaptat a la 
situació sanitària des de l’inici
L’equipament ha recuperat l’activitat en interiors després de l’anunci de les 
darreres restriccions dictades per la Generalitat. ————————————

Activitats dirigides al recinte de les piscines d’estiu del CEM
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Estem en un context de pandèmia molt dur, amb molta pressió sani-
tària i on tot  just acabem de passar unes eleccions i una campanya
marcada per discursos antipolítics molt perillosos.
La sortida de la crisi social i econòmica que patim passa per recupe-
rar la política amb majúscules, la dels grans consensos que permetin 
abordar els problemes que pateix la ciutadania, i per això cal deixar de 
banda els interessos partidistes i aprofundir en el diàleg a tots nivells,
des de l’Ajuntament, la Generalitat o l’Estat.
Però hem vist al Congrés com la dreta conservadora s’ha posicionat en
el “no” permanent, en el “com pitjor, millor”, i lamentablement, també
sembla que aquest posicionament està present en algunes forces del 
ple municipal.
Les polítiques públiques són les úniques que blinden l’atenció social i 
universal, les úniques que garanteixen l’equitat i redistribució de recur-rr
sos, que no especulen ni es lucren amb els  serveis essencials per la vida. 
Amb aquesta idea treballem a Montornès, amb un pla d’actuació muni-
cipal ambiciós: primer vam impulsar les polítiques socials; ara els
aspectes de comerç i d’atenció a la gent gran;  la seguretat ciutadana i 
la convivència i, quan la pandèmia ho permeti, arribarà la recuperació
de l’espai de vida cultural i esportiva que aporta benestar col·lectiu. 
Aquest pla d’actuacions requereix de personal, de recursos materials i 

Calen consensos i acords polítics per fer-ho possible, i en això estem.

se celebró el pleno de ordenanzas.
Había sido convocado de madrugada.
El equipo de gobierno lo convocó de esa manera vulnerando la 
legalidad vigente y los derechos fundamentales de los concejales 
de la oposición.
Ante tal tropelía y, dado que por suerte no se trataba de ninguna 
catástrofe, desgracia o urgencia real que hubiera pasado de madru-
gada, sino que la urgencia y malas formas se deben a que siempre 
vamos tarde para aprobar las ordenanzas que se aprueban cada 
año, este grupo municipal ha decidido que ese pleno sea impug-g
nado por vulnerar nuestros derechos y el de todos los ciudadanos 
a los que representamos.
Así que esperamos que la justicia nos de la razón y los ciudadanos 
de Montornes tengan la alegría de que se les devuelvan las diferen-

de esa manera tan curiosa aprobaron con nocturnidad y alevosía.

de los escenarios más extraños y difíciles que jamás hemos vivido.
A pesar de esto, los catalanes y catalanas conseguimos acabar la 

Hoy, como en tantas ocasiones, queremos dedicar este pequeño 
espacio al agradecimiento.
GRACIAS, a los vecinos y vecinas de Montornès , por su responsabi-
lidad, por respaldar nuestro proyecto de conciliación, por apostar 
de forma claramente mayoritaria por un futuro de esperanza y 
reencuentro. 
GRACIAS a  los miembros de las mesas electorales por su trabajo,
especialmente en este difícil contexto.
GRACIAS a los trabajadores y trabajadoras de nuestro Ajuntament, 
que desplegaron un dispositivo que nos hizo sentirnos seguros 
durante toda la jornada, garantizando nuestra salud y nuestro
derecho a votar con libertad.
GRACIAS a los compañeros y compañeras, amigos, vecinos, que nos ayu-
daron a transmitir nuestro mensaje y a realizar una campaña segura.
Frente a la confrontación, la ruptura, el desencuentro, los vetos y los
cordones sanitarios, Montornès elige de forma rotunda el proyecto
socialista. Salvador Illa representa acuerdo, diálogo,  colaboración
y respeto a la ley. ¡GRACIAS!
Aquí, seguiremos trabajando en el objetivo de un Montornès mejor, 
más limpio, más cívico, que escucha y atiende vuestras demandas

un futuro mejor desde el respeto, el diálogo y la responsabilidad.

Comunistes de Catalunya van acordar la dissolució de l’acord polític 

en coalició a les darreres eleccions municipals sota la marca Més
per Montornès – Acord Municipal.
Després de treballar plegats durant un any i mig, ambdues forma-
cions polítiques han arribat a la conclusió que existeixen diferències

la coalició d’una forma amistosa i fer camins separats. A aques-
ta difícil decisió,  s’hi arriba després d’intentar infructuosament 
resoldre les diferències entre les dues formacions que han impedit 
desenvolupar la plataforma Més per Montornès.
Arran d’aquest acord cap de les dues organitzacions polítiques
podrà emprar la marca Més per Montornès i, conseqüentment, es

les diferents xarxes socials on té presència i al seu lloc web (http://
mespermontornes.cat). El grup municipal constituït a l’Ajuntament 
de Montornès es dissoldrà també en dos nous grups polítics: un

Giner com a portaveu; i un segon grup de Comunistes de Catalunya,
que tindrà com a portaveu a Luis Ramos, que prendrà possessió
del seu càrrec al ple ordinari de desembre.

públiques

Con nocturnidad y 
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Nuestra forma de trabajar no parece gustar al 
gobierno actual de Montornés, nos lo demues-

tran constantemente con una falta de información impresentable. 
Recientemente se tomó la decisión de disolver la Empresa Pública 
creada por ellos, ya que por una gestión nefasta de la misma, hemos 
tenido demasiados problemas que han costado a las arcas munici-
pales muchos miles de euros. 
Una empresa que ha sido opaca desde el principio y en la que los 
miembros del Consell (oposición) no hemos sido informados de los 
pasos que se estaban dando, tanto al contratar personal como en 
su gestión, a pesar de ser requerida por nosotros no se nos hace 

-
ción de los mismos). Por todo esto, hemos estado siempre a ciegas 
y sin garantías y, aún así, hemos estado al lado de los trabajadores 
proponiendo su subrogación, eso sí, con la premisa de que para 
entrar en la administración pública reúnan todos los requisitos que 
conlleva. Pero siempre ha quedado claro (nosotros lo sabíamos) 
que esta Empresa Pública se creó como “chiringuito” de colocación 
y en todos los años que ha estado “funcionando” y, a pesar de que 
sabíamos el desastre en que se estaba convirtiendo, nunca hemos 
hecho nada que pudiera afectar a ningún trabajador (no tienen la 
culpa). Pero la situación se ha convertido en insostenible y ha sido 
necesaria su disolución. Nuestra mayor sorpresa ha sido que a pesar 
de los múltiples requerimientos que hemos solicitado, seguimos con 
una opacidad que raya la prevaricación.

-
dor, a petició del Consell per la República, va presentar una moció 
de rebuig a la monarquia espanyola.
Atès que la composició de la mesa és majoritàriament republicana 
estàvem segurs que seria aprovada, però no va ser així. Només 
el nostre representant i el d’ERC hi van votar a favor. Els argu-
ments presentats costen molt de pair. No tan sols els dels partits 
monàrquics. Arguments que demanen respecte, tolerància i lliber-
tat quan passa el què passa,  i que defensen, indirectament, la 
corrupció demostrada, però allà ells... Els que sorprenen més són 
els arguments d’aquells que diuen representar partits històricament 
republicans, ja que a l’hora de la veritat han votat en contra de fer 
el més mínim retret a una institució hereva del franquisme amb 
arguments com que “els interessos de la ciutadania són uns altres”. 
Ens preguntem si els problemes del gruix de la població no venen 
derivats de la gestió de les institucions més altes.
Altres arguments han girat al voltant del respecte a la llei quan ni 
tan sols s’escolten els juristes de contrastada competència. Quin 
respecte? Respecte quan tenim presos polítics, exiliats, rapers engar-
jolats, el cas Altsasu, els atemptats de les Rambles, Rodrigo Rato 
fora de la presó...? Són aquestes les lleis que defensen els “pseu-
do-republicans espanyols” que tenim al govern municipal?
I canviant de tema, evitar el “to faltón” va per tothom o només pels 
regidors que discrepen? Sembla que alguns de l’equip de govern 
n’estan exclosos.

Empresa Pública opaca
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