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La salut de les dones, 
protagonista del mes de 
maig. Durant aquest mes
s’han desenvolupat activitats
saludables i de conscienciació 
per fer visibles les desigualtats 
envers les dones en termes de 
salut. 

Gastrobar, emprenedoria social 
i solidària. Ja s’ha posat en 
marxa  el Gastrobar Sputnik, un 
espai de cuina amb producte de 
proximitat encapçalat per joves 
emprenedors del poble. 

La imatge de la Festa Major 
és cosa teva! L’Ajuntament ha 
tornat a convocar un concurs 
per escollir la imatge de la Festa 
Major. Les votacions es faran de 
manera telemàtica, a través de 
la plataforma Decidim.
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En acció per una mobilitat 
segura i sostenible

3 Nova xarxa municipal 
gratuïta WiFi4EU 



     MaigMontornès2 2021

Els canvis que s’estan produint 
en la mobilitat a tot arreu arriben 
també a Montornès. I no és casual. 
Estem convençuts que un nou 
model orientat a la seguretat de 
les persones, la salut, la qualitat de 
vida, la reducció de la contamina-

ció i el gaudi de l’espai públic és una bona idea i cal apostar-hi 
decididament. Hem d’aconseguir un canvi d’hàbits de la ciuta-
dania en els desplaçaments, en l’ús del temps i en com valorem 
els nostres carrers i places. No ens podem quedar enrere. La 
pandèmia de la COVID-19 ha refermat la necessitat de millorar 
els espais públics per a la seguretat i la salut de la població.

Aquest canvi necessari és profund i no el pot implantar 
l’Ajuntament sol, com si fos només una normativa, sinó que 
requereix un debat públic, tranquil i constructiu, en què par-
ticipin el màxim de veïns i veïnes del centre i dels barris, les 
entitats de tot tipus, el comerç local i l’hostaleria, les empreses 
i, també, els professionals. I cal que tots plegats ens posem 
d’acord amb les mesures que cal prendre, el ritme de com 
impulsar-les i com n’avaluem els efectes.

Hi ha molt en joc i els motius per impulsar aquest canvi són 
molt seriosos. Els accidents de trànsit provoquen nombroses 
víctimes cada any i seqüeles greus a moltes persones. Tenim 
la responsabilitat de millorar la qualitat de l’aire, molt con-
taminat a la nostra zona i que afecta seriosament la salut de 

les persones; així que hem de reduir l’ús del cotxe particular. 
També hem d’aplicar els canvis de normatives, que són obliga-
toris, com ara la velocitat límit a 30 km/h als carrers del poble.

“Cal que tots plegats ens posem 
d’acord amb les mesures que cal 

prendre, el ritme de com impulsar-
les i com n’avaluem els efectes.”
Nosaltres insistim en els nombrosos avantatges que 

tenen aquests canvis per al conjunt de la ciutadania. Per 
tant, ningú perd. Defensem també que cal aplicar les 
mesures de manera progressiva per afavorir nous hàbits, 
oferint, per exemple, alternatives d’aparcament del cotxe 
particular, per millorar altres espais. Es tracta que sigueu 
els veïns i les veïnes qui acompanyeu amb la vostra opinió 
i participació les millores del nou model. Alguns canvis cos-
ten al principi, però després ningú voldria tornar enrere.

Per això us presentem un seguit de mesures que es 
posaran en marxa en les pròximes setmanes i mesos per 
millorar la mobilitat i l’ús de carrers i places, orientades 

propostes són provisionals, per tal de provar-les i deba-
tre’n l’efectivitat i la utilitat per a vosaltres. Us convidem 
a moure-us.|

Editorial

Farmàcies de guàrdia

José A. Montero. Alcalde
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Maig Juny

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

Farmàcia Montornès
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

Crèdits

EDITA: 
Ajuntament  de Montornès del Vallès
REDACCIÓ, FOTOGRAFIA I MAQUETACIÓ: 
Departament de Mitjans de Comunicació

ASSESSORAMENT LINGÜÍSTIC: 

Montornès del Vallès 
CNL del Vallès Oriental

PUBLICITAT: 
Laura Catalán (625 601 107)
IMPRESSIÓ: Zukoy5
D.L.: B-43.007-1991

IMPRÈS EN PAPER ECOLÒGIC
7.000 exemplars
Distribució gratuïta 

Un nou model de mobilitat
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Millores a la xarxa 
de subministrament 
d’aigua

Aquest mes de maig s’han dut a ter-
me obres de millora a la zona del dipòsit 
d’aigua situat entre el carrer de Can 
Parellada i el Camí de Can Masferrer. 

L’objectiu ha estat incrementar 
el cabal d’aportació al dipòsit de Can 
Parellada en cas que hi hagi alguna ava-
ria a la conducció que arriba del carrer 
de la Llibertat. Els treballs han anat a 

Des que l’any 2014 l’Ajuntament va 
-

vés del Consorci per a la Gestió Integral 
de l’Aigua i l’empresa GIACSA, s’ha des-
envolupat a Montornès un projecte 
ampli de renovació i millora de la xarxa 
de subministrament existent.

Entre les darreres actuacions, hi ha 
hagut la substitució de canonades anti-
gues al carrer de Vilanova i de la plaça 
del Sud i la millora de les connexions de 
les escomeses a diversos blocs. |

Sempre en connexió amb la nova 
xarxa municipal WiFi4EU
L’Ajuntament ha habilitat una dotzena de punts de connexió Wi-Fi en espais 
públics i equipaments.   ———————————————————————

La nova xarxa Wi-Fi, que subs-
titueix la creada l’any 2011 sota 
el nom d’Augusta Montornès, té 
velocitat de connexió mitjana 

1Mbps de pujada. 

L’Ajuntament ha instal·lat una dotze-
na de punts de connexió Wi-Fi a diversos 

-
dir-hi, només cal apropar-se al punt amb 
cobertura, connectar el dispositiu a la 
xarxa WiFi4EU i seguir unes senzilles 
instruccions per acceptar les condicions 

-

El projecte ha representat una 
-

grament per la Unió Europea en el marc 
del programa WiFi4EU.

Montornès, municipi intel·ligent
L’actuació també  forma part del pro-

jecte de municipi intel·ligent Montornès 
Smart City. 

A més de donar servei a la ciutadania, 

aplicacions com el control d’aforament 
en espectacles, el desenvolupament 
d’utilitats per a la dinamització del 
comerç o el  controls d’accessos a zones 
de vianants com el carrer Major.|

Punt de connexió Wi-Fi als Jardins de l’Ajuntament

Obres a la xarxa d’aigua 
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El voluntariat de Montornès, 
compromès amb l’entorn natural

Un total de 46 persones van parti-
cipar a començaments de maig en la 
jornada de neteja Let’s Clean Up Europe. 
Van recollir al voltant de 90 kg de residus 
a punts com la llera del riu Mogent, el 
turó de les Tres Creus i el turó del Pedró.

Al municipi, la jornada va estar 
coordinada per l’associació Montornès 
Animal amb el suport de l’Ajuntament, 
el CB Vila de Montornès i l’Institut Vinyes 
Velles. L’objectiu de l’acció és conscien-
ciar la ciutadania sobre la gran quantitat 
de residus que acaben a la natura i els 
perjudicis que causen en l’entorn.|

“Lletres per a tothom” 2020. Tot i les dificultats de les restriccions, el projecte 
va aconseguir tirar endavant durant el 2020. Un total de 8 alumnes de proce-
dències diverses van seguir la formació regularment i a finals d’abril van rebre 
el diploma que ho acredita.|

Cap infant sense 
extraescolars

en ajuts per a les activitats extraescolars 
del curs 2021-22. Aquest mes de maig 
s’ha obert la convocatòria per a la pre-

de maig. En l’atorgament, es tindran en 
compte factors com la renda econòmica  
de les famílies sol·licitants.|

Ajuts 2021 per al 
pagament del lloguer

Les sol·licituds de la convocatòria 
d’ajuts al lloguer de l’Agència de l’Habitat-

Les subvencions s’adrecen a persones 
titulars d’un contracte de lloguer del seu 
domicili habitual. 

Les persones interessades que neces-
sitin més informació es poden posar en 

(Tel. 674 618 235 els dilluns, dimarts, 
dimecres i divendres, de 12 a 14 h).| 
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La Biblioteca de Montornès i el Centre 

en la publicació i difusió d’una guia 
de lectures per promoure la salut 
mental i el benestar emocional de 
la ciutadania. L’edició del volum s’ha 
complementat amb tallers i xerrades 
relacionats amb la matèria.|

Presentació del llibre

BREUS

Homenatge al 
personal d’infermeria 

El 12 de maig es va celebrar el 
Dia Internacional de la Infermeria. 
Montornès es va adherir a la jornada 
amb una pancarta a l’Ajuntament de 
reconeixement a la incansable tasca 
del col·lectiu, posada especialment 
en valor durant la pandèmia. |

“Biblioteràpia”: 
lectures que ajuden a 
curar la ment 

La salut de les dones, protagonista 
del mes de maig

Durant aquest mes s’ha desenvolu-
pat el programa “Maig, mes de la salut 
de les dones”, promogut pel departa-

 L’objectiu és fer visibles les desigual-
tats de les dones en termes de salut. 
S’han programat activitats saludables 
i de sensibilització amb la col·laboració 

i amb la participació d’entitats com 

Amics del Nepal, Oncovallès, Fundació 

Catalunya (Endocat).|

“Salut, pas a pas”. Una visita a la Font de Santa Caterina ha donat inici a aquest 
programa, que inclou una vintena d’excursions. Les sortides, d’uns 90 minuts, 
es fan els dijous al matí. Per apuntar-s’hi cal contactar amb la xarxa Cuidem-nos 
Montornès trucant al 667 94 70 51 o enviant un correu a cuidemnos@montornes.|

Sortida guiada a la Font de Santa Caterina
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“Actu@litat Jove” 
i “Mentoria”, dues 
propostes del Kosmos 

El projecte audiovisual “Actu@litat 
Jove”, sorgit dels pressupostos participa-
tius Kosmos, ha arrencat amb l’estrena 
del canal Blai Garó TV, al YouTube @
espaijovemontornes. El primer podcast 
ha estat una conversa amb tres joves 
del poble relacionats amb el món de la 

continguts com un podcast esportiu i un 
canal de Twitch.

També continua endavant el projec-
te de “Mentoria”, una iniciativa en què 
alumnes de batxillerat i cicles formatius 
faciliten acompanyament acadèmic i 

mentoria social en persones joves, ha 
impartit formació al jovent que realit-

Volumont, especialitzada en iniciatives 

projecte.|

Primera gravació de Blai Garó TV 

Gastrobar, la iniciativa d’una 
cooperativa de joves del poble
El Gastrobar és el primer projecte d’emprenedoria que s’engega a Montornès 
basat en l’Economia Social i Solidària (ESS).   ——————————————

L’endemà del dia de Sant Jordi 
va veure la llum a l’Sputnik el 
Gastrobar, un espai de cuina amb 
producte de proximitat encapçalat 
per joves i destinat al jovent. 

Joves del poble, alguns formats a 
l’Escola d’Hoteleria del Vallès Oriental 
de l’Institut Marta Mata, han engegat 
una cooperativa gastronòmica que 
promou els valors de l’Economia Social 

l’acompanyament del dept. d’Ocupació, 
Promoció Econòmica i Comerç (OPEC).

La cooperativa del Gastrobar, ubi-
cada al Centre Juvenil Sputnik, és una 
mostra de la qualitat de l’ensenyament 

de l’FP d’Hoteleria i Restauració que 
s’imparteix al poble. El nou espai gastro-

estudiants per esdevenir un referent de 
cuina al poble i a la comarca.

Una nova forma de fer emprenedoria
El Gastrobar ha estat un primer 

projecte d’emprenedoria local, però a 
Montornès se’n treballen set més que 
tenen a veure amb la millora de la convi-
vència entre les persones, l’oci i el lleure, 

dones i parteixen de la voluntat de pro-
moure un model d’economia al servei de 
les persones, responsable amb l’entorn, 

|

Visita al Gastrobar de les cooperatives Mitja Ametlla i Els 15 
Mosqueters/es, formades per infants de 5è de l’Escola Palau d’Ametlla
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família
A continuació us explicaré què és i quines activitats realitzem a la 

que patim Fibromiàlgia i Fatiga Crònica. 

fèiem ball en línia, manualitats, i la sessió setmanal amb la nostra 
psicòloga, que actualment és la Remei Galindo (i que continuem 
fent de manera telemàtica). També ens ho passàvem molt bé fent 
petar la xerrada amb un cafè i alguna pasteta. Les activitats que no 
podem realitzar de moment, les trobem molt a faltar i estem desitjant 

poder reunir-nos per tornar a veure’ns i 
reprendre-les. 

Per a nosaltres, la nostra associació 
és molt important. Allà totes som iguals, 
i podem parlar de com ens trobem, si 
hem anat al metge o si necessitem que 
alguna de nosaltres acompanyi una altra 
per anar-hi. Ens entenem i comprenem i 
no ens jutgem; ens ajudem les unes a les 
altres, com si fóssim una família. 

Fins aquí la meva explicació. Espero 
que us hagi resultat interessant i si alguna persona pateix aquesta 
malaltia i es vol apropar, que vingui al Casal de Cultura on tenim la 
nostra seu i l’atendrem. Fins aviat.|

El balcó de l’Entitat Afibromon

Coaching per a un millor posi-
cionament professional. El 
departament d’Ocupació orga-
nitza un curs per tractar aspectes 
com l’autoconeixement i la moti-
vació amb vista a la incorporació al 
mercat laboral. Per inscriure’s cal 
contactar amb l’OPEC (Tel. 93 566 
70 04; a/e: ocupacio@montornes.
cat).

Preinscripcions al Centre de 
Formació d’Adults Marinada. 
Per al curs 2021-22 seran del 21 
al 30 de juny. A més dels cursos 
de Llengua Catalana, Castellana 
(A1-A2- B1), i de Llengua Anglesa 
(A1-A2), el CFA ofereix el Curs 

centre també imparteix cursos de 
preparació a les Proves d’Accés a 
Cicles Formatius d’FP de Grau 

Més info: 93 568 20 05  / 
a8062523@xtec.cat.|

En 2 minuts...

L’enquesta de salut, promoguda 

de 2020 a 115 alumnes de 4t d’ESO 
dels INS Marta Mata i Vinyes Velles, 
i ha permès valorar l’impacte de la 

-
nal dels joves. 

L’informe ofereix dades sobre la 

alimentaris i de consum, el lleure i l’oci, 
-

cions interpersonals.  
Els resultats mostren patrons de 

conducta dels joves similars als d’al-
tres municipis. Pel que fa a l’impacte 
de la pandèmia, les noies (58,5%) sen-
ten més angoixa pel futur que abans 
de la Covid-19, i que els seus companys 
(39,7%).|

La salut emocional del jovent es 
ressent de la pandèmia
És una de les conclusions d’un estudi sobre percepció de l’estat de salut i els 
estils de vida entre els joves de 15 a 16 anys de Montornès.  ——————
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a + Salut + Seguretat + Medi ambient + Activitat comercial
La mobilitat sostenible també fomenta altres valors com la cohesió i la inclusió social; 
la convivència; l'equitat i la perspectiva de gènere; la participació, i dinamització del comerç.
Tot plegat és al centre de les mesures i projectes que ja s'estan executant i d'altres que s'engegaran durant 
les properes setmanes per a una mobilitat:

Equitativa i feminista 
Mobilitat i espai públic equitatius i inclusius (semàfors adaptats...)
Visió feminista de l'espai públic (millorar carrers
poc freqüentats, sobretot a la nit, poc il·luminats,
amb façanes cegues...)

Accessible
Mobilitat sense 
barreres

Carrer de Palau d’Ametlla

Ampliació de la vorera
Ordenació d’aparcaments 
i de la zona de càrrega 
i descàrrega

Nou aparcament lliure al centre

2 zones reservades per a l’aparcament de motos
62 places de vehicles

Gual/pas 
de la riera de 
Vallromanes

Rambla de Sant Sadurní

Ampliació de la vorera
Pas elevat a la calçada per facilitar     
el pas dels vianants

Carrer de Jacint Verdaguer
Creació d’una zona d’estada              
i de pas de vianants
Ordenació de la zona de 
càrrega i descàrrega

Intel·ligent
Pantalles informatives a les parades de bus
Sistema públic de bicicletes per 
connectar amb l'estació de rodalies
de Renfe de Montmeló

Carrer de Sant Isidre
Ampliació de la vorera
Nous passos de vianants
Nous semàfors

Carrer de Sant Isidre

Zona amb
videovigilància

     Montornès8 EL TEMA

Convivència
La pandèmia ha posat en primer pla la necessitat de canviar la mobilitat per disposar de més espai a la via 
pública per als vianants amb l'objectiu de garantir la salut i seguretat de tothom.
Aquesta circumstància negativa d'inici ha esdevingut una oportunitat per aconseguir un centre del municipi 
amb menys volum de vehicles, amb més protagonisme per a les persones i amb un efecte important: 
contribuir a la millora del mediambient.

Saludable
Menys contaminació 
atmosfèrica i acústica
Més espai públic per al veïnat

Itinerari 
Can Bosquerons

Plaça del 
Poble

MONTMELÓ

Montornès
Nord

Zona esportiva 
Les Vernedes

Ajuntament

Mobilitat sostenible

Connectada
Itineraris per afavorir la connexió a peu 
o en bici amb els pobles veïns (itinerari 
de Can Bosquerons i gual/pas de la
riera de Vallromanes....).

Segura
Velocitat màxima de 30 km/h
Reducció de la sinistralitat i
de la gravetat dels accidents

SMART

SMART

30

30

30

30
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Nicolau Guanyabens
Arxiver Municipal

el carrer Major, quan no era ni carrer ni
Major. Era un ramal sorrenc que baixava
del poble antic i que acabava davant de

i girava cap a la dreta havent superat

avall com a camí d’entrada o de sortida 
del poble (avui carrer del Riu Mogent).

La carretera no existia encara. Va ser 
una obra magna de 1913. És per això que 
l’espai que es veu entre el camí i el casalot de
Manso Calders és ple de camps de conreu. 

Monteis, que va ser construïda l’any 1907. 
A la dreta, la coneguda torre d’esti-

tal com es pot llegir encara al portal de 
pedra. En primer terme, els ampits del 
pontó que travessava el torrent sec de 

-
truiria el Pont de la Mandra.

l’acord del consistori de Montornès, 
sabem que al novembre de 1916 s’es-
tava treballant per unir aquest camí de
sorra a la nova carretera. Calia enllaçar el 
nucli històric per la via més directa pos-
sible amb les oportunitats de comerç i

comunicació que oferia la nova artèria 
interurbana:   

«Y teniendo en cuenta que actualmente 
se abre una [calle] en la parte baja del pue-
blo que debe de dar acceso a la carretera de
San Adrián de Besós, y que para ello cedió
gratuitamente el terreno o parte del mismo
el Sr. Estapá [propietari de Manso Calders],
se acuerda por unanimidad que dicha calle
lleve el nombre de Luís Estapá».

L’any 1980, amb el restabliment de la 
-

-
al de moltes poblacions del país.|

Arxiu Obert Els orígens del carrer Major

Tram de l’actual carrer Major, 
a l’alçada de can Primo, cap 
a 1910. Postal sense marca 
d’editor. Ingressada a l’AMMV 
l’any 2020 i colorejada gràcies a la 
col·laboració de José Luís Campos.
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La imatge de la Festa Major és cosa teva! 
L’Ajuntament ha convocat un concurs per escollir la imatge de la Festa 
Major. Enguany les votacions es faran de manera telemàtica, a través de la 
plataforma Decidim.   ————————————————————————

Del 28 de maig a l’11 de juny, el 

s’estima més de les presentades 
al concurs de disseny de la Festa 
Major. 

2 i 5 dels treballs presentats al concurs 
de disseny de la imatge de la Festa 

per poder votar el disseny preferit per 

a través de la plataforma Decidim i hi 
podran participar persones empadro-
nades a Montornès. Les persones que 
votin entraran en el sorteig d’un dinar o 
un sopar per a dues persones, valorat en 
60 euros, en un restaurant del municipi.

el veredicte i els noms de les persones 
guanyadores del sorteig el 17 de juny al 
web montornes.cat. |

El Cicle Gaudí de cinema arri-
ba a Montornès. 

-
bre, amb els títols La vampira de 
Barcelona, My Mexican Bretzel i La 
dona il·legal. Consulteu el portal 
entrades.montornes.cat.

Les biblioteques catalanes, uni-
 El 

biblioteques i els 10 bibliobusos 
de la Diputació de Barcelona amb 
els dels equipaments de Girona, 
Tarragona i Lleida.  Dona accés a 
més d’1.200.000 títols i a més de 
15 milions de documents.

Torna La Remençada. Després 
d’un any d’aturada per la Covid-19, 
La Remençada. El Gran Musical 
Històric del Vallès torna a escena en 

i 30 de maig amb una versió reduï-
da al Teatre Margarida Xirgu.|

En 2 minuts...

Sant Jordi a la Pau PIcasso 

Sant Jordi al carrer. Enguany el veïnat ha pogut viure la 
Diada de Sant Jordi a l’aire lliure, amb paradetes, activitats 
culturals i totes les mesures de seguretat.|

Compromís amb els col·lectius LGBTI.  La bandera irisa-
da ha onejat a Montornès en el Dia Internacional contra la 
Discriminació per Orientació Sexual i Identitat de Gènere.|

La bandera irisada al Centre Infantil Pintor Mir 
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El Club Patí Montornès, de nou rodant per la pista. Després de mesos d’entre-
naments sense competició, a finals d’abril, el Club Patí Montornès va tornar amb 
una sessió d’exhibició i el 15 de maig, amb el II Trofeu Castell de Montornès.|

Adahara Carrasco i Núria Linares, 
escaquistes d’èxit des de ben petites

Les joves veïnes de Montornès 

col·locat als primers llocs del Campionat 
de Catalunya d’edats d’enguany.

Carrasco, actualment al Club d’Es-
cacs Llinars i amb una llarga trajectòria 
al Club d’Escacs Montornès, es va pro-
clamar campiona Sub-14 i es va fer amb 
una 7a posició en la categoria absoluta.

va poder revalidar el títol de campiona 
de Catalunya que va rebre l’any passat 
en Sub-8, però va aconseguir un meres-
cudíssim guardó de subcampiona.|

Un moment de l’exhibició d’abril a El Sorralet
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La Mitja Montornès 2021, 

El Club Atletisme Montornès ha 
-

nes l’ajornament de la Mitja i de les 
curses i activitats que l’acompanyen. 
L’organització espera que a la tardor 

participació d’atletes de forma segura.|

Club Atletisme Montornès 
Campionat d’Espanya de Curses 
de Muntanya 
• Miquel Corbera, campió d’Espan-
ya Sub23 i 5è absolut
Trofeu de promoció del Prat de 
Llobregat
• Carla Gallardo, 1a en 80 m llisos 
Campionat de Catalunya de Trail 
Running
• Miquel Corbera, campió Sub23 i 
subcampió absolut 
• CA Montornès, subcampió

Club Karate Montornès 
Campionat de Catalunya per 
equips
• 6 ors i 2 plates
Lliga Nacional Júnior – Sub21
• Teresa López, 2a en kata
• Laura Naud, 2a en kumite 

En 2 minuts...

Adahara Carrasco i Núria Linares
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El 17 de maig commemorem el Dia Internacional Contra l’Homo-
fòbia (lesbofòbia, gaifòbia, bifòbia i transfòbia), en un moment 
en què un nou avenç social per al ple reconeixement de drets
i llibertats, mitjançant l’anomenada «llei trans», està en vies de 
tramitació.
És un compromís social lluitar per la igualtat de drets reals, per 
garantir que totes les persones puguin tenir una vida plena sen-
se ser jutjades ni discriminades per la seva orientació sexual o 
d’identitat de gènere.
Aquest és el present i el futur d’un nou model social que deixi enrere 
la societat heteropatriarcal que ens envolta, el qual reivindiquem
per poder viure conforme com se sent cadascú en una societat més
igualitària, lliure i inclusiva amb totes les realitats. 
A Montornès vam ser-ne pioners el 2015 amb l’acord amb el 
Front d’Alliberament Gai de Catalunya (FAGC) per implantar la 
llei de drets de persones gais i lesbianes i contra l’homofòbia.
Posteriorment, el 2018, vam posar en marxa el Servei per a la 
Diversitat Afectiva i Sexual. I aquest març signàvem l’acord amb
la Direcció General d’Igualtat de la Generalitat per desenvolupar 
el Servei d’Atenció Integral (SAI), un treball en xarxa.
Seguim treballant amb el ferm compromís de fer front a les des-
igualtats LGTBI, per trencar estereotips de gènere i família i per la
coeducació a les aules, reduint l’assetjament escolar i on s’expliqui 
tota la diversitat que ens envolta per un Montornès divers i lliure.

Cuando uno pasea por Montornés muchas 
veces tiene sensación de abandono. No está limpio, los jardines 
descuidados, la verdad es que es una pena teniendo en cuenta 
que realmente se dedica buena parte del presupuesto municipal 
a estos menesteres.
Los alrededores de los contenedores no solo están sucios, es que 
después de los actos vandálicos muchas zonas están calcinadas 

han sido sustituidas.
Pero, seguramente, lo peor de todo es pasear con una persona
en silla de ruedas y tener que sortear obstáculos en una calle sí y 
otra también.
No es de recibo que en nuestro pueblo, con veinticinco millones de 
euros de presupuesto anual, tengamos zonas intransitables para 
personas con movilidad reducida.
Pedimos una vez más al equipo de gobierno que se intervenga en 
la zona de Can Parera, donde empieza o termina, según se mire, 
el camino que lleva hasta el Barri de Ca l’Ametller, para que los 
ciudadanos puedan pasear libremente y sin barreras.
Con muy poco dinero podemos conseguir que esa zona quede inte-
grada con todo el paseo. No lo dejen pasar, es por el bien común.

L’Ajuntament de Montornès és propietari d’un solar al carrer de
Vallromanes que té la capacitat per a la construcció de 28 habi-

A l’any 2018, l’alcalde Montero va anunciar a la revista municipal 
que en aquest solar es construiria una cooperativa d’habitatges en
règim de cessió d’us.
Aquesta promoció es va incloure al Pla d’actuació municipal 2016-
2019 i tots esperaven que el 2019 s’hagués iniciat la construcció
d’aquest habitatges.
Cal recordar que mes d’un 40 % dels nostres joves no es poden 
emancipar per manca d’un habitatge assequible i que tenim moltes

L’Ajuntament va encarregar un estudi a la Diputació i va explicar 
aquest projecte cooperatiu a la Fira d’Economia Social i Solidària 
i amb això el Govern va considerar complert el 70 % de l’actuació 
sense fer un sol pis.

al ple del mes de maig. Els  socialistes van preguntar per aques-
ta construcció d’habitatges assequibles, al constatar que aquesta 
actuació no estava inclosa al PAM 2020-2023.
La resposta va ser que seguien treballant-hi. Estem acostumats que 
aquest govern municipal faci moltes propostes, es redactin molts 
plans i que les actuacions les publiquin un munt de vegades quan

les actuacions no s’executen i els pisos no es fan!

Estima a qui vulguis, 
estima com vulguis, 
estima quan vulguis

Mejorar Montornés 

Què s’ha fet de la 
promoció municipal 
d’habitatge?

Al ple de maig, el grup de Més per Montornès - Acord Municipal 
va canviar el nom a Esquerra Republicana de Catalunya - Acord 
Municipal. Davant la impossibilitat legal de dividir el grup existent 
en dos de diferents per a cadascuna de les formacions que el com-
ponien, ambdós partits han acordat aquesta sortida per fer camins
separats després d’una llarga transició de sis mesos en què s’han
intentat totes les vies legals per fer possible la divisió en dos grups.
Malauradament, la Junta Electoral Central ha denegat la divisió del 
grup municipal, al·legant que Comunistes de Catalunya no estava
registrat formalment dins de la coalició electoral.
Encetem una nova etapa, doncs, amb un esperit constructiu i conci-
liador, prioritzant les persones del nostre municipi, com hem fet en
aquests darrers mesos intentant aportar solucions en aquest con-
text de crisi provocat per la pandèmia. Pensem que, amb la nostra
feina, hem aconseguit trencar el clima de confrontació política que

estar a punt de no aprovar el pressupost i no comptar amb 500.000
€ per fer front a la COVID-19. Hem passat d’un bloqueig absurd,
on tothom perdia i on els veïns i veïnes del nostre poble patien per 
la incapacitat d’arribar a acords en un moment excepcional com 
el que vivim, a un pressupost 2021 aprovat amb un ampli suport i 
només un vot en contra, i uns nous espais de diàleg per afrontar el 
repte més anhelat del nostre municipi: la residència-centre de dia.

Reorganització del 
grup municipal
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mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. Invertir en nuestra 
ciudad es invertir en el bienestar de nuestros vecinos. En los últimos 
tiempos detectamos que la sensación de inseguridad está aumen-
tando en nuestro municipio. Las intenciones de la gente se expresan 
en las redes sociales y en las personas que se dirigen a nosotros 
para mostrar su preocupación en algunas situaciones. También su 
malestar con ciertas respuestas por parte de la Policía Local.
Aunque estamos seguros de que la Policía Local actúa con la máxima 
diligencia y profesionalidad que le permiten los medios disponibles, 
no logramos reducir la percepción de inseguridad que se está insta-
lando en el municipio. La seguridad ciudadana es un derecho público, 
básico y esencial y garantizar  una buena convivencia.
La respuesta del equipo de gobierno a estos signos de preocupa-
ción es eliminar la importancia y negar la situación descrita por los 
propios ciudadanos, esperemos que el nuevo plan de ciudadanía, 
tenga más éxito.
La información de que disponen los grupos políticos de la oposición 

Es muy necesario garantizar la seguridad ciudadana en todo el muni-
cipio aumentando la presencia de la Policía Local y de los agentes de 
las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en las calles, amplian-

de convivencia que se produjeron conjuntamente.

Com és que a España no passa res quan comandaments militars 

Com és que a España no es permet investigar presumptes afers 

Com és que a España no es permeten investigar els atemptats de 
les Rambles de Barcelona i Cambrils de l’agost del 2017 on hi ha 

Com és que a España amb el “gobierno más progresista de la his-
tòria” segueixen vigents “la ley mordaza” o l’última reforma laboral 

Com és que a España tant PP com PSOE-Podemos porten una rere 
l’altra als tribunals les lleis del Parlament de Catalunya de caire més 
social, sobre el canvi climàtic, l’emissió de gasos, la prohibició del 
fracking, la pobresa energètica, els impostos als habitatges buits 

Que no ens diguin tampoc, com tantes altres vegades, que els ciuta-
dans de Montornès ens hem de preocupar de les coses que passen 
al poble. Sembla que hi ha coses que es couen en les més altes 

I tots sabem que la llista és molt més llarga.
Sembla clar que estem en un moment de grans canvis i que massa 
sovint ens prenen el pèl  amb l’excusa de polítiques de dretes o 
esquerres. Els fets parlen i els interessos particulars també.
Salut i República... catalana.

Seguridad Ciudadana;  
un derecho básico y 
esencial

Com és que...?
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