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4 El Casal de Cultura, 
espai de vacunació 
contra la Covid-19 

Record permanent als 
veïns morts pel nazisme

Formació per al repartiment 
de paqueteria en bicicleta 
i tricicle elèctric. L’acció 
promou l’emprenedoria i pot 
servir per a la reactivació 
econòmica del comerç local. 

Casal de Vacances, la millor 
manera de gaudir de l’estiu.    
Els tradicionals casals 
municipals d’estiu i esportiu 

amb propostes lúdiques i 
esportives. 

Presentat el 10è llibre del 
Premi Montornès de recerca 
històrica. La publicació, obra 
d’Èlia Montagud Blas, descriu 
la transformació del paisatge 
agrari local de 1950 a 2015.
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Quan ens referim a la partici-
pació ciutadana sempre hi donem 
el sentit més ampli. Volem dir par-
ticipar-hi seriosament, de debò, 
perquè és molt important i perquè 
a Montornès és possible. Hi ha una 
llarga tradició de participació ciu-

tadana en el nostre poble, on bona part de tot el que passa, 
dels projectes que es posen en marxa, de les principals idees i 
innovacions que han transformat el municipi, han estat pos-
sibles gràcies a persones i col·lectius que han fet un enorme 
esforç i s’han compromès amb la seva gent.

L’Ajuntament ha de jugar i juga un paper actiu per impulsar 
la participació, dedicant recursos econòmics i professionals. 
S’està oferint assessorament i formació a les entitats, facilitant 
espais públics i equipaments per a tothom, oferint canals de 
participació accessibles i transparents, presencials o digitals. 
Hem dissenyat una regulació del funcionament de tot plegat, i 
aprovat reglaments i constituït consells sectorials. És necessari 
posar les condicions per facilitar que les activitats, els projectes 

poble viu tiri endavant. Així, el que pot aportar l’Ajuntament 

El més important de la participació ciutadana són les perso-
nes que la fan possible. Totes aquelles que decideixen dedicar 
una part del seu temps, amb el qual podrien fer qualsevol altra 

cosa, als altres. I ho fan perquè sí, perquè val la pena, perquè 
les fa millors a elles i fa millor el poble. Aquelles persones que 
fan un pas endavant per ajudar a solucionar els problemes, 
que pensen en positiu, aquelles que són crítiques i també auto-
crítiques i propositives.

“El més important de la 
participació ciutadana són les 
persones que la fan possible.”

Tothom que forma part d’una entitat, o d’un col·lectiu, des-
envolupa una activitat concreta, cultural, esportiva o social, 

per què no? també per solidaritat. En qualsevol cas, ho fa 
perquè pensa i sent que forma part d’un projecte compartit 
amb altres, que val la pena i que l’enriqueix. 

Per sort, a Montornès hi ha molta gent així, que sent que 
forma part d’aquest poble, que l’hi pertany i que se l’estima, 
per tant se sent responsable del que passa. Per això està dis-
posada a fer un esforç, encara que de vegades això li provoqui 
maldecaps i sortir de l’àmbit de la seva vida privada. Qui pen-
sa en el col·lectiu ajuda a construir ciutadania. Per això aquí 
passen coses que no passen en altres llocs. Moltes gràcies a 
totes aquestes persones, que en són moltes.|

Editorial

Farmàcies de guàrdia

José A. Montero. Alcalde
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Aportació municipal a 
la caixa de resistència 
de la plantilla de Bosch

Les formacions polítiques amb 
representació a l’Ajuntament han donat 
suport per unanimitat a una moció 
a favor del personal de la factoria de 

-

l’empresa de tancar la planta.
El suport, acordat al Ple d’abril, es 

concreta en una aportació econòmica 
a la caixa de resistència creada pels 
treballadors/es afectats. En el docu-
ment s’insta a la direcció de Bosch a 
replantejar-se la decisió i a cercar una 
solució que permeti el manteniment de 

persones de manera directa, entre elles 
12 que són veïnes de Montornès, i 900 
de manera indirecta. La moció destaca 

-
bit social al territori i les repercussions 
sobre el teixit productiu.

El plenari també exigeix la col·labo-
ració de les administracions per activar 
les mesures que calgui per evitar el tan-

|

Homenatge emocionat als tres 
montornesencs morts en camps nazis
Des del 14 d’abril hi ha tres pedres de topada o Stolpersteine a la plaça de la 
República amb els seus noms.  ————————————————————

Montornès ha retut homenatge 
als tres montornesencs morts en 
camps de concentració nazi amb 
la col·locació de tres Stolpersteine, 
obra de l’artista alemany Gunter 
Demnig. 

Des d’aquest 14 d’abril a la plaça 
de la República hi ha tres llambordes 
Stolpersteine amb els noms de Josep 

i Joan Clivillers Juan. 
L’acte de col·locació de les Stolpers-

teine va coincidir amb el 90 aniversari 
de la proclamació de la II República. Hi 
van assistir representants d’entitats i 

institucions defensores de la memòria 
històrica.També hi van intervenir fami-
liars dels tres montornesencs que van 
fugir als camps de refugiats del sud de 
França el 1939 i van acabar deportats i 
morts en camps de concentració nazis.

Un clam de respecte i dignitat

«pedres que fan ensopegar». Aquestes 
llambordes han esdevingut un reco-
neixement simbòlic internacional a les 
víctimes de l’Holocaust nazi. N’hi ha 
més de 75.000 distribuïdes per més de 
1.800 poblacions d’una vintena de paï-
sos europeus. |

Acte de col·locació de les llambordes a la plaça de la República

Pancarta a la façana de l’Ajuntament 
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La participació veïnal, 
punt de partida del nou 
Pla local de Salut 

El Pla de Salut de Montornès es troba 
en procés d’actualització amb l’objectiu 
de millorar la salut de la ciutadania 
mitjançant l’assoliment d’entorns més 
segurs i saludables.

El punt de partida per a la renovació 
del pla ha estat una breu enquesta que 
s’ha posat a disposició del veïnat amb 
l’objectiu de recollir les seves percep-
cions i coneixements sobre diferents 
aspectes relacionats amb la salut del 

-
tic a través de la plataforma Decidim, 
destinada a la participació ciutadana. 

-
cipal de Salut són incentivar estils de vida 
saludables, reforçar les aliances socio-

de salut, ajudar a reduir les desigualtats 
socials en qüestions de salut i contribuir 
a la recuperació de la població afectada 

|

El Casal de Cultura, espai de 
vacunació contra la Covid-19

L’Ajuntament ha posat a disposició 

una sala del Casal de Cultura. El centre 
sanitari s’ocupa de la gestió de les cites 
prèvies i dels avisos a la ciutadania.

Fins ara, a Montornès s’ha vacunat la 
franja de majors de 80 anys i s’ha iniciat 
la de 70 a 79 anys. Encara no es dispen-
sa la vacuna al tram de 60 a 69 anys, 
tot i que les persones d’aquestes edats 
poden sol·licitar rebre-la en algun dels 
centres de fora del municipi que els ofe-
reix el portal de Canal Salut. La petició 
s’ha de fer a través d’aquest canal.|

El Teatre Margarida Xirgu, il·luminat de groc per visibilitzar l’endometriosi. 
Montornès es va afegir a la convocatòria d’ENDO&CAT i de l’ACM la nit del 27 
al 28 de març per donar a conèixer aquesta malaltia ginecològica freqüent que 
afecta una part de les dones en edat fèrtil.|

Vacunació al Casal de Cultura
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L’Ajuntament ha posat en marxa 
a l’abril un curs sobre repartiment
de paqueteria en bicicleta i tricicle
elèctric. La iniciativa és una acció 
que promou els valors de l’Econo-
mia Social i Solidària (ESS).

El departament municipal d’Ocu-
pació, Promoció Econòmica i Comerç 
(OPEC) du a terme una formació gra-
tuïta sobre ciclomissatgeria amb 
l’objectiu d’impulsar un canvi de model
en el transport de mercaderies cap a un
model més sostenible que doni servei 
al comerç de proximitat. Amb el curs 
també es pretén fomentar projectes 
d’emprenedoria a través, per exemple,

de cooperatives que ofereixin un treball 
digne i segur. 

Impulsant l’emprenedoria a cop de 
pedal

La proposta és una de les accions 
en l’estratègia local per al foment dels
valors i dels principis de l’ESS i compta
amb la col·laboració dels ajuntaments
de Montmeló i Vilanova del Vallès, i
d’altres entitats amb experiència en la
ciclomissatgeria.

S’imparteix formació a 10 persones 
interessades a desenvolupar un projec-
te propi professional. En la selecció s’ha 
donat prioritat a les persones en situació
de vulnerabilitat social.|

Curs sobre ciclomissatgeria per a
un transport comercial ecològic
La ciclomissatgeria és una alternativa al servei que ofereixen les grans 
empreses i que també pot ajudar a reactivar el comerç local.  ——————

El mes d’abril ha començat el nou 
calendari de formació per a associa-
cions. La primera ha estat una sessió 
sobre les possibilitats que hi ha en el 
context post-covid. També hi ha un 

al maig, i al juny, un altre sobre gestió 
associativa.
Més informació a 
www.montornes.cat/participacio|

Taller de tramitació electrònica (2020)

BREUS

La planta de Henkel 
a Montornès, puntera 
en la Indústria 4.0

La factoria ha estat reconegu-
da pel World Economic Forum com 
a membre de la Global Lighthouse 
i és la primera que rep la distinció 
Advanced 4th Industrial a la penín-
sula ibèrica. |

Nous cursos de
 “Les entitats al dia” 

La ciclomissatgeria promou els valors de l’ESS Fo
to
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L’Arxiu Històric Municipal col·labora en l’exposició virtual sobre la 100a 
Volta Ciclista a Catalunya. Hi ha aportat 10 fotos del pas de la cursa pel poble 
l’any 1994 i de l’afició al ciclisme que hi ha a Montornès. | 

Pas per Montornès de la 73a Volta Ciclista a Catalunya, l’any 1994

Nou material per 
incrementar la seguretat 
viària

Lectura del manifest del 8M

La Policia Local ha incorporat mate-
rial tècnic d’última generació per a la 
millora del control de la seguretat en el 

Entre el material, hi ha un aparell dro-
gotest per agilitar les proves de detecció 
en les persones conductores amb símp-
tomes de trobar-se sota l’efecte de les 
drogues i que estiguin implicades en 
accidents o que hagin comès infraccions 
greus. El cos també compta amb un nou 

velocitat a les vies més sensibles, i amb 
noves tauletes electròniques i impresso-
res per als vehicles patrulla.

El mes d’abril la Policia Local ha fet 
controls de velocitat a diversos punts 
del poble dins de la campanya del Servei 

prevenir conductes de risc i millorar la 
seguretat. L’excés de velocitat és una de 
les causes que generen més accidents.|

Nou radar mòbil 

Lectures, educació, teatre i joc a 
l’”Eduquem i gaudim en família”

El departament municipal d’Educa-
ció ha recollit tot de propostes familiars 
en el programa “Eduquem i gaudim en 

Tot i que les activitats segueixen con-
dicionades per l’evolució de la pandèmia, 
en aquesta ocasió s’han recuperat acti-
vitats presencials, prioritzant els espais 
de joc en família.

En el segon trimestre s’ha donat con-
tinuïtat a temes tractats en anteriors 
edicions: les recomanacions de llibres, 
el funcionament del cervell o l’educació 
sexual dels més petits, entre d’altres.| Espai de joc al CI Pintor Mir
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les escoles Can Parera, Mogent i Palau d’Ametlla, i a la Zona 
Esportiva Municipal Les Vernedes, en horari de 9 a 13 h. També 

de 13 a 15.30 h.
El nou casal ofereix propostes a mida que incorporen la 

-
tius i inclusius, modalitats relacionades amb la salut i activitats 
amb un caire més artístic i creatiu, tot plegat orientat a generar 
una experiència molt vivencial. També amb sortides i piscina.

Valors i inclusió en la base del projecte
El centre d’interès del casal seran els Jocs Olímpics, que 

permetran treballar valors com el respecte, el joc net, la satis-
facció de l’esforç, la cerca de l’excel·lència, i l’equilibri entre la 
voluntat, el cos i la ment.

El projecte pedagògic torna a estar obert a infants amb 

es compta amb la Fundació Probitas que col·labora en la pro-
visió de vetlladors/es i en l’atorgament de  beques menjador. |

La cooperativa Mitja Ametlla amb la 

Tot va començar el mes de setembre de 2020 en plena pandèmia, 
quan la classe de 5è A de l’Escola Palau d’Ametlla vam iniciar un nou 
projecte proposat per l’Ajuntament de Montornès. Aquest projecte es 
diu CuEmE (Cultura Emprenedora a l’Escola) que es basa a fer una 
cooperativa en la qual decidim les coses democràticament, i que la 
nostra classe ha anomenat Mitja Ametlla.

El primer que vam decidir va ser quin tipus de productes volíem 
fer per a la seva venda, després el nom, els càrrecs, l’entitat a la qual 
donarem els diners i el logotip, que encara el tenim en procés… Tots els 
diners que recaptem aniran destinats a l’Associació Montornès Animal 

que és una associació amb dos objectius: la defensa de tots els animals 
i la protecció de l’entorn natural del municipi. Durant tot el procés 
ens vénen a fer tallers i xerrades que ens ajuden a dur-la a terme. 

Encara no tenim una data exacta del dia de la venda, però esperem 
que sigui durant aquest mes d’abril. Us esperem!|

El balcó de l’Entitat Mitja Ametlla

Gaudir de l’estiu amb el Casal de Vacances
format complet i innovador que incorpora activitats lúdiques i esportives. ——————————————————

Un any més, l’Ajuntament aposta per oferir activitats 
inclusives, educatives, esportives i de lleure per als 
infants del poble durant l’estiu. 

Enguany la proposta és un Casal de Vacances amb un 
El 29 i 30 d’abril a les 18 h es faran sessions infor-
matives telemàtiques sobre el casal. Per assistir-hi cal 
inscriure’s al correu casaldevacances@montornes.cat.
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Plataforma Decidim Montornès

Hotel d'Entitats

Xarxa de suport mutu. Cuidem-nos Montornès

Accions:

Voluntariat:

rticipatiu, en xarxa i comunitari
     Montornès8 EL TEMA

Programa de Formació contínua per a entitats i col·lectius 

Servei d’assessorament i acompanyament a entitats (SAAE)

Departament de Participació Ciutadana 

Montornès, un municipi més pa
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Una de català, si us plau!

Sant Jordi ja ha passat i ens ha deixat un munt de 

sinó que us recomanaré MÚSICA! 
El Consorci per a la Normalització Lingüística ha creat

el compte CPNL a Spotify amb 17 llistes i gairebé 900

-
fundir en aspectes culturals. 

Aquestes llistes musicals s’han pensat com a com-
plement virtual de l’aprenentatge de la llengua; poden 

les parelles lingüístiques del Voluntariat per la llengua. 
Escolteu música, comenteu les lletres de les cançons, 
parleu d’un cantant, d’un estil musical... O, senzillament, 

Av. del Riu Mogent, 2  Tel. 93 572 17 19 / 677 25 54 78  · montornes@cpnl.cat · www.cpnl.cat.  
Atenció telefònica de dilluns a divendres de 10 a 13 h. Atenció presencial amb cita prèvia.

Una mica de música? MILLOREM EL CATALÀ:
Recuperem paraules i enriquim 
el vocabulari!

Torno a fer-vos la proposa de “desvetllar” alguns mots 
-

pareguessin. Avui: BASARDA i ENFARFEGAR
BASARDA: Sentiu que us assetja un perill i

us trobeu indefensos? Si mai us sentiu així és 
que teniu BASARDA, o dit d’una altra manera: 
POR. Exemple: “pensar en la reunió d’aques-
ta tarda amb el director em fa una mica de
basarda”.

ENFARFEGAR: hi ha plats que enfarfeguen,
que ens omplen massa; i també hi ha deco-
racions enfarfegades, carregades amb massa
adornaments. ENFARFEGAR és un mot ideal 
per fer servir quan es vol expressar la idea 

vivia en una casa tan enfarfegada de mobles que gairebé
no es veien les parets.

Au, ara ajuntem les dues paraules en un petit text 
amb sentit:  “S’havia de reunir amb el director, per això
estava inquiet. No tant pel tema, que ja era prou delicat, 
sinó perquè el despatx on normalment es trobaven estava
enfarfegat de fotos del director amb ministres i polítics de
totes les èpoques i tendències, i això li feia  una mica de
basarda, tot i que no acabava de saber ben bé per què”.|
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L’alcalde 
visita 

les escoles

Visita a l’Escola 
Mogent

Presentat el 10è llibre del Premi 
Montornès de recerca històrica 
La publicació, obra d’Èlia Montagud Blas, descriu la transformació del 
paisatge agrari local de 1950 a 2015.   ————————————————

En el marc dels actes previstos per 
a la Diada de Sant Jordi, el pati de 
Can Xerracan va ser l’escenari de 
la presentació del llibre “La trans-
formació del paisatge agrari a 
Montornès del Vallès (1950-2015)”.

 És obra de la biòloga i geògrafa Èlia 
Montagud Blas, guanyadora de la Beca 
Montornès de recerca històrica 2016. 

El volum recull una investigació 
basada en tècniques relacionades amb 

-

xifres, per primera vegada, a l’evolució 
dels usos i les cobertes del sòl montor-
nesenc de les darreres dècades. Del 
predomini del paisatge agrari al boom 
dels habitatges, les urbanitzacions i la 
indústria.|

Cultura Montornès, d’estrena 
a les xarxes. Amb el nom @cul-
turamontornes, el departament 
municipal de Cultura fa difusió a 
Facebook i a Instagram d’informa-
ció sobre la cultura, els espectacles, 
les festes, i el patrimoni del poble.

Pujada i visita al Castell de Sant 
Miquel en el Dia Internacional 
dels Monuments. Coincidint amb 
la commemoració, el 18 d’abril 
el departament municipal de 
Patrimoni va oferir al veïnat l’opor-
tunitat de descobrir les novetats 
dels treballs arqueològics i de recu-
peració de la Torre de l’Homenatge.

La lliga Vallrap Battle fa parada a 
Montornès. Montbarri va ser la seu 
de la 3a jornada de la Vallrap Battle, 
un cicle de batalles de “galls” rapers 
organitzades amb Vallromanes, 
Montmeló i Vilanova per posar en 

|

En 2 minuts...

Visita a l’Escola 
Marinada
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En 2 minuts...

Laia Rodríguez i Arnau Pérez, del Club Triatló Montornès, 
s’han proclamat campions de Catalunya al Duatló de Balaguer 
en la categoria infantil. Pau Rivero, també del Montornès, ha 
acabat 5è en la mateixa categoria.|

Esport a l’aire lliure en el Dia 
Mundial de l’Activitat Física
El Dia Mundial de l’Activitat Física, que es commemora 
cada 6 d’abril, el CEM Les Vernedes va traslladar part de 
la seva activitat a les piscines d’estiu.  ———————

Sessions especials al recinte de les piscines d’estiu

El CEM Les Vernedes es va sumar un any més a 
la celebració del Dia Mundial de l’Activitat Física 
amb dues sessions especials que combinaven Body 
Pump, Body Combat i Ball. 

Per poder seguir totes les mesures de seguretat, l’or-
ganització va impartir les classes a les piscines d’estiu 
amb aforament limitat i cita prèvia.

L’objectiu de la jornada és promoure l’activitat física i 
reduir el sedentarisme com a elements fonamentals de 
salut i benestar.

A Catalunya, el Dia Mundial de l’Activitat Física es 
commemora sota el lema “Cada pas compta”. Des de la 
Generalitat s’anima la ciutadania a fer-lo extensiu i dur 
a terme accions individuals -o en grup bombolla- durant 

Club Atletisme Montornès 
Campionat de Catalunya de 10.000 m. absolut Sub23-
Master i 5.000 m. Sub20-18: 
• Miquel Corbera, 1r en 10.000 m masculí Sub23 
Trofeu Centenari Relleus de Promoció
• Equip Sub10 femení (format perAdriana Casamayor, 
Arwa El Achoury, Elsa Humanez i Aitana Riera), 2n

Eli Gordón: 3a femenina a la Pujada a Coll de Pal

Club Karate Montornès 
I Copa d’Espanya per estils
• Teresa López, 3a en kata Sub21 i 2a en sènior
Campionat de Catalunya Infantil 2021
• 19 medalles: 8 d’or, 4 de plata i 7 de bronze |

Fo
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Els duatletes infantils més ràpids de 
Catalunya són de Montornès
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Des del dia 9 d’abril, 20 treballadors i treballadores que realitzaven 
serveis de joventut, infància, educació i cultura a través de l’empresa 
pública MSM, han passat a ser plantilla de l’Ajuntament amb els 
mateixos drets laborals que la resta de la plantilla.

través d’empreses externes i/o fundacions des de feia molts anys,
per a realitzar serveis estructurals de l’Ajuntament, amb un cost més
gran i un salari i condicions inferiors a la de la resta de treballadors 
i treballadores públiques.

-
zació de les condicions laborals d’aquestes persones, que aquest 
govern va iniciar l’any 2014, creant una empresa pública per poder 
incorporar-les a la normalitat contractual i evitar el sobrecost que
anava a parar a les empreses subcontractistes.
Gràcies a totes les persones que ho han fet possible amb indepen-
dència de quins fossin els seus objectius!

Si Uds. siguieron el último pleno por YouTube, 
pudieron ver que este año podemos utilizar el remanente de teso-
rería que tiene nuestro Ayuntamiento de forma arbitraria.
Es curioso que se decidiera utilizar para partidas de gastos corrien-
tes, cuando se podría haber utilizado para dar comienzo a una gran
inversión en el equipamiento más demandado en la actualidad por 
todos los ciudadanos de Montornés, el centro de día-residencia 
para mayores.
Es cierto que la construcción de un equipamiento de este tipo recae
en la Generalitat de Catalunya, pero todos sabemos a estas alturas 
que, en esa administración, ni están ni se les espera para realizar 
políticas sociales, porque el objetivo de esos que allí gobiernan es
otro muy distinto que nada tiene que ver con el bienestar de los
ancianos.
Para aportarles a Uds. datos, de los 10 centros para mayores que
la Generalitat prometió construir en 2011, solo se han acabado 4
y de las 1.200 plazas prometidas ha hecho menos de 300 plazas.
Así que, una vez más, cuando estaba en nuestras manos desde
el Ayuntamiento apostar por este equipamiento, disponiendo de 
terreno público y dinero para construirlo, el gobierno decide que 
no es su prioridad.
Cuando se toca este tema nos dicen que hay un plan, que lo harán, 
pero de momento estamos ante otra oportunidad perdida.
Desde aquí les lanzamos un ruego de parte de todos los ciudadanos:
tenemos los recursos necesarios, les tendemos nuestra mano, no
lo dejen pasar.

El mes pasado informamos de que en presupuesto del año 2020 se
disponían de 145.000€ para ayudas al comercio y a las empresas 
para el fomento de la ocupación. De este total, 90.000€ estaban 
destinados a ayudar a los autónomos y a los comerciantes que
han padecido de la forma más grave el efecto de la crisis del Covid 

Ayuntamiento no había otorgado por este concepto ni un solo euro

Es cierto que este dinero no se ha perdido y que aún se puede

han otorgado 7 de las 54 ayudas que pidieron los titulares de bares, 
comerciantes y autónomos de nuestro pueblo.
La convocatoria que tan poco éxito ha tenido, destinada a pagar 
alquileres, suministros e impuestos; se cerró el 14 de diciembre y 
hasta la fecha el gobierno del Ayuntamiento no ha publicado una
nueva. Hemos dicho muchas veces que este gobierno no trabaja,
pero en este caso, ¡es el colmo!
Mientras tanto, a nuestros comerciantes y autónomos les seguimos
cobrando los impuestos actuales y los aplazados de forma puntual.

tienen las actividades por solo tener la persiana levantada, puede

gracia y nos quedemos sin la parte más vulnerable del comercio
de nuestro pueblo.

contractual i l’estabilitat laboral 
de les persones que presten els 
serveis públics a l’Ajuntament de 
Montornès

Oportunidad perdida 

¿Solo 4 subvenciones 
para Comerciantes y 
Autónomos?

El passat 23 de novembre Esquerra Republicana de Catalunya i 
Comunistes de Catalunya van acordar la dissolució de l’acord polític 
signat a l’abril de 2019, que va possibilitar concórrer conjuntament 
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 va prendre possessió 
del seu càrrec al ple ordinari de desembre.

ERC i Comunistes de Catalunya 

fonamentava Més per Montornès

Més per
Montornès

(Més per Montornès ha reeditat el 
mateix  escrit publicat en el números 
dels mesos de febrer i març de 2021) 
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Más de un año después del estallido de la pan-
demia en España, vemos como una administración con recursos 

en marcha un verdadero plan de choque hacia quienes más nos 
necesitan. Seguimos dando ayudas a los de siempre y no a nues-
tros comerciantes, autónomos, pymes ni emprendedores, cosa que 
lamentamos que se sigan con políticas de clientelismo e incluso 
aumentan dichas ayudas, nosotros apoyamos plenamente un plan 
que incluía a todos, pero la sorpresa es que no ha sido así.
Tras varios años de dejadez a nivel seguridad en el pueblo, donde han 
crecido las okupaciones, los robos a viviendas, las reyertas callejeras, 
redadas y cosas que seguramente son indicio del mal estado en que 
nos encontramos y con una plantilla de Policía Municipal que nece-
sita ampliarse, queremos poner en conocimiento de la ciudadanía, 
que cuando se es gobernado por partidos que entienden la rebeldía 
como medio de vida, estamos perdidos. Seguirá subiendo el número 
de pisos patera, ya que el efecto llamada es muy tentador para las 

-
do claro, tras no poder presentar mociones contra las okupaciones 
ilegales, que el gobierno actual da prioridad a estas cosas, ya que son 
su fondo de garantía de votos. Nosotros creemos que para ayudar a 
la inmigración ilegal es cuestión de trabajar en origen y no permitir 
que con el pago de impuestos de unos cuantos, tengamos lo que 
tenemos en España y en Montornés.

Ja fa dos mesos de les eleccions del 14F al Parlament de Catalunya.
Els resultats de Moviment de Primàries per la Independència van 
ser dolents.
Algunes raons podrien ser la joventut del projecte que ha passat 
del municipalisme a la política general en poc temps, la falta de 
visibilitat per part dels mitjans de comunicació públics (visibilitat 
que si van donar a Junts o a Vox) i a l’anomenat vot útil.
L’electorat independentista va preferir votar als de sempre (Junts, 
ERC i CUP). Partits que han oblidat per complet el mandat sorgit 
del referèndum de l’1 d’octubre.
Tot i això, l’independentisme va guanyar clarament en escons i vots. 
Dos mesos després, els tres partits encara no han estat capaços de 
formar govern i fer el que els seus electors i la majoria del poble de 
Catalunya els demanen.
Des de Primàries Catalunya exigim que no es malbarati el resultat 
de les eleccions, que es constitueixi un govern efectiu que, apart de 
gestionar el difícil dia a dia, faci passos ferms i decidits per arribar 
a fer realitat la República catalana.
Salut i República. 

Pandemia y seguridad Eleccions al 
Parlament
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Consulteu les bonificacions disponibles i reserveu les entrades a entrades.montornes.cat

Cicle de música barroca
FINS AL 3 DE JULIOLMÚSICA

DANSA URBANA 2 DE MAIG, A LES 19 h

15 DE MAIG, A LES 18 hTEATRE

El viatge de l’elefanta Sara

22 DE MAIG, A LES 19 h

Arma de construcción masiva

12 DE JUNY, A LES 18 hMÚSICA-CONCERT FAMILIAR 

De Simba a Kiara: Tributo 
del Rey León

LA VENDA D’ENTRADES S’INICIARÀ 15 DIES ABAÀ NS DE LA REPRESENTACIÓ DE CADA ESPECTACLE

TEATRE

Preu de cada concert:  5 €

Preu: 10 €

(gratuït per a infants de 0 a 5 anys)Preu: 10 €

(gratuït per a infants de 0 a 5 anys)Preu: 5 €

Preu: 10 €

Orquestra Barroca de Barcelona

Teatre Margarida Xirgu

Teatre Margarida Xirgu

Teatre Margarida Xirgu

Teatre Margarida Xirgu

Teatre Margarida Xirgu




