
Montornès insta els bancs a 
oferir un servei adequat a la 
gent gran. L’Ajuntament ha 
adreçat una carta als bancs 
amb seu al poble reclamant 
atenció presencial per a les 
persones que no poden accedir 
al servei en línia.

Comencen les obres de millora 
de la seguretat a la rotonda 
d’Ernest Lluch. L’actuació forma 
part del projecte que s’està 
desenvolupant al llarg de la 
BV-5001 al seu pas pel nucli 
urbà.

Dimensió Sociolaboral - 
Programa de foment de 
l’ocupació juvenil. El pla 
s’adreça a joves d’entre 16 i 
29 anys i conté dos itineraris 
d’atenció en funció del grau 
formatiu i l’experiència. 
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Rendint comptes sobre 
l’evolució del PAM

5 Endavant el Parc 
comunitari i esportiu a 
Montornès Nord
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Us presentem l’avaluació de 
l’execució dels objectius i accions 
que es van programar en el Pla 
d’Actuació Municipal (PAM) d’aquest 
mandat, que ens serveix com a guia 
de treball quotidià. Malgrat l’afec-
tació de la pandèmia per COVID, la 

major part dels projectes han continuat endavant. Tot i així, 
hem hagut d’adaptar-nos a les noves necessitats sobrevingu-
des i prioritzar actuacions per garantir mesures de seguretat 
i salut, i reforçar les accions per pal·liar els efectes de la crisi 
en les famílies que perden la feina, en els comerços, els bars i 
restaurants, etc.

Així, continuem amb l’avaluació del que es fa des de l’Ajun-
tament, com a exercici de rendició de comptes respecte dels 
compromisos que vam adquirir amb vosaltres. Juntament amb 
la transparència permanent i la gestió compartida amb la ciu-
tadania i les entitats del poble de tot allò que és col·lectiu, són 
la garantia i la base de la democràcia. Som conscients que la 

cal que diguem el que fem, i cal que fem el que diem. Per això 
ara, un cop més, us presentem aquest balanç.

Refermem el convenciment  que per fer avançar Montornès, 
és imprescindible la implicació i el compromís dels veïns i veïnes, 
així com el diàleg permanent amb vosaltres. Amb la informació 
que us presentem respecte a l’evolució de les actuacions que 

estan en marxa, podeu valorar com va millorant el vostre poble. 
L’objectiu és que us en pugueu sentir orgullosos i orgulloses.

“...la transparència permanent i la gestió 
compartida amb la ciutadania i les entitats 
del poble de tot allò que és col·lectiu, són la 

garantia i la base de la democràcia.”
La informació està agrupada en relació als diversos objec-

tius prioritaris, amb el detall d’algunes de les actuacions més 
destacades, amb el corresponent percentatge d’execució. A 

COVID. Convé també tenir present que tot plegat, juntament 
amb centenars d’altres actuacions que aquí no apareixen, 
globalment completen un projecte integral per millorar 
Montornès i avançar cap a un model de municipi que garantei-
xi el benestar, la salut i la satisfacció de tots els veïns i veïnes.

Esperem que ara, en els mesos vinents , es consolidi l’esta-
bilització de la pandèmia, i que puguem continuar amb tots 
els projectes previstos. Es tracta  que vosaltres ho noteu en els 
carrers i places, en els equipaments, en l’atenció a les persones 
i en els serveis, i en les activitats. I que ho puguem valorar 
plegats en el pròxim període. Recordeu el lema: “Avancem 
PAM a PAM”.|

Editorial

Farmàcies de guàrdia

José A. Montero. Alcalde

2022

Febrer Març

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
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Més eines per controlar 
la qualitat de l’aire

La plaça de Pau Picasso ha estat el 
punt escollit per ubicar un nou aparell 
que permet mesurar la contaminació 
atmosfèrica al centre del poble.

El sensor aporta dades sobre els 
principals valors que afecten la qualitat 
de l’aire que respirem com ara la con-
centració de partícules i el seu volum; 

altres relacionats amb la meteorologia 
com la temperatura, la humitat relativa 
i la pressió atmosfèrica. El sensor també 
incorpora un mesurador del soroll ambi-

a millorar la presa de decisions i l’establi-
ment de mesures quan hi hagi episodis 
de contaminació ambiental.

-
ment per l’Ajuntament i ha representat 
una inversió de 5.500 €, se suma a l’es-
tació de control que hi ha a Montornès 
Nord i que depèn de la Generalitat.|

Montornès insta els bancs a oferir 
un servei adequat a la gent gran
L’Ajuntament ha adreçat una carta als bancs del poble reclamant atenció 
presencial per a les persones grans que no poden accedir al servei en línia. 

Pensionistes i Jubilats de 
Montornès han protagonitzat 
mobilitzacions reclamant una 
millor atenció als bancs.

L’alcalde, José A. Montero, ha envi-

que hi ha a Montornès per incidir 
novament en la necessitat de millo-
rar l’atenció que presten al poble, i 

-
cultats per accedir a les gestions 
en línia. L’acció ha comptat amb el 

suport de totes les forces polítiques 
del Consistori.

L’escrit demana l’aturada del pro-
cés de deshumanització del servei, 
resultat de la política de negoci de les 

-
cines i suprimir l’atenció personal.

Malgrat les mobilitzacions veï-
nals, les recollides de signatures i les 
gestions del Consistori, l’atenció pre-

que Montornès Nord no disposa de 
|

Concentració de l’Associació de Pensionistes i Jubilats de Montornès (31/01/2022)

Sensor de control atmosfèric
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Comencen les obres de millora de la 
seguretat a la rotonda d’Ernest Lluch
L’actuació forma part del projecte que s’està desenvolupant al llarg de la 
BV-5001 al seu pas pel nucli urbà de Montornès.

El conjunt de la millora inclou 
accions en diversos punts, des de 
Can Parera, on ja s’estan enllestint 

amb Ernest Lluch. 

Durant les darreres setmanes la 
Diputació ha iniciat una nova fase de les 

amb l’av. d’Ernest Lluch. L’actuació en 
aquest punt és força rellevant i inclou 

rotonda, l’habilitació de dos passos de 

vianants nous i l’apropament del que ja 
hi ha per reduir el circuit dels vianants. 
També es faran illetes de refugi per 
garantir la seguretat quan es vagi a peu, 

-

Millores a sis punts de la carretera
El projecte conjunt inclou actuacions 

a Can Parera (on ja s’estan enllestint 
els treballs); a la cruïlla amb l’av. de 
la Llibertat; a l’altura del c. Major; a la 
rotonda de l’av. de la Mare de Déu de 
Montserrat; a la intersecció amb el c. de 
Villanueva; i a la rotonda d’Ernest Lluch.|

Plànol de l’actuació

La Policia Local 
incorpora drons per 
reforçar la vigilància 
preventiva

Els dispositius s’utilitzaran per facilitar 

de delictes i infraccions. També ajudaran 
en el control de conductes de risc, i per-

l’observació en actes amb grans concen-
tracions de persones i arribar a espais de 
difícil accés per als vehicles terrestres.|

BREUS

Més efectius dedicats a 
la seguretat ciutadana

La Policia Local ha incorporat recent-
ment dos agents per proces selectiu de 
torn lliure i un agent per mobilitat horit-
zontal que permetran comptar amb 
més efectius per a tasques de policia de 
proximitat i seguretat ciutadana. Aquest 
procés se suma als desenvolupats el 
2020 i 2021. La previsió és que enguany 
la plantilla arribi a les 32 places.|
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El termini de presentació de sol·lici-

L’Ajuntament posa a disposició del 

Montornès Nord en règim de lloguer.  
+ Info:  montornes.cat/habitatgejove |

BREUS

PRORROGAT el termini 
de la 2a convocatòria 
de pisos de lloguer 
per a joves

Endavant el parc comunitari i 
esportiu de Montornès Nord 
Veïnat i representants municipals han visitat les obres de la primera fase de 
de l’equipament, situat a la parcel·la de l’antic camp de futbol.

Court, així com pistes de bàsquet, 
voleibol, i skate park, entre d’al-
tres, així com una zona de pícnic, 
espais lúdics i zones verdes. 

Les persones que van intervenir en el 
procés participatiu per a la revitalització 
dels terrenys de l’antic camp de futbol de 
Montornès Nord han estat convidades a 
visitar les obres del futur parc esportiu 
i comunitari del barri. Un dels projectes 

qual cosa a la visita també hi van assistir 

2, del 
total de 17.200 m2

voleibol i una altra polivalent. En fases 
skate 

park, zones de pícnic i jocs infantils, 
entre d’altres.

La primera fase del projecte va ser 
adjudicada per 405.048,42 € i comp-
ta amb una subvenció de la Diputació 
de Barcelona, atorgada en el marc de 
la convocatòria del Programa General 
d’Inversions 2020 – 2023. Fins ara s’han 
executat un 70 % dels treballs.|

Obres al parc comunitari i esportiu de Montornès Nord

“¿Tú mentor querer y 
poder ser?”

Es busquen joves d’entre 19 i 25 anys 
per fer acompanyament a estudiants de 
2n o 3r d’ESO en el marc de la 2a edició 
del projecte Mentoria Jove, sorgit dels 
pressupostos participatius Kosmos. Qui 
hi vulgui participar pot contactar per 
WhatsApp al 673 532 609 o per correu 
a joventut@montornes.cat | 
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Violències sexuals en entorns 
virtuals, a la 3a Jornada Crítica

L’equip del Pla CRÍTIC de la 
Mancomunitat del Galzeran ha orga-

mes d’abril per parlar de sexualitat en 
línia. La del febrer ha estat dedicada 
a la Sexualitat en entorns digitals. El 10 

a l’Educació sexual a través del porno, 
amb la psicòloga Anna Salvia. El cicle 

Autodefensa digital, amb Donestech.  
Les inscripcions són gratuïtes i es 
poden fer a montornes.cat/critic.|

Suport a les empreses 
per facilitar noves 
contractacions

El Departament d’Ocupació, Promoció 
Econòmica i Comerç ofereix suport per 
sol·licitar ajuts a la contractació i aporta 

treball municipal per possibilitar-les. El 
Servei Públic d’Ocupació de Catalunya té 
en marxa dos programes d’ajuts: un des-
tinat a joves majors de 16 anys i menors 
de 30, i un altre per a majors de 30 anys.|

El Casal de la Gent Gran Nord torna a obrir al públic. El centre obre de dilluns 
a divendres, de 16 a 19 h, amb una consergeria habilitada per l’Ajuntament. No 
hi ha bar perquè el servei es troba en fase d’adjudicació. Els tallers es continuen 
fent fora de l’equipament.|

Més municipis en defensa de 
la gestió pública de l’aigua. Nou 
municipis i dues entitats s’han sumat 
als 49 membres de l’Associació de 
Municipis i Entitats per l’Aigua Pública 
(AMAP). Montornès n’és associat des 
del 2018.

Es reactiva el Consell de Governs 
Locals. Entre els objectius del consell 
hi ha demanar més competències i 

|

En 1 minut...
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Neix una nova entitat 
cultural a Montornès 
del Vallès

L’octubre de 2021 va néixer l’Associació 
Cultural Palau Dalmanla, una nova entitat 
cultural a Montornès del Vallès.

Som un grup de persones que formem 
part o col·laborem habitualment amb altres 
entitats del poble i que hem decidit tirar 
endavant aquesta nova proposta amb la 
il·lusió de promoure activitats culturals de tota 

mena. Volem crear actes o esdeveniments que 
ajudin a fomentar el sentiment de pertinença, 
els valors de civisme, de cohesió, d’integració 
i d’igualtat entre les montornesenques i els 
montornesencs, alhora que posem en valor 
el patrimoni cultural, arquitectònic, històric 
i social del nostre poble. 

L’Associació se suma a la gran xarxa 
d’entitats de Montornès del Vallès per 
treballar, amb esperit de comunitat, en 
els seus projectes, que poc a poc anirà 
desvetllant.

Les persones interessades poden 
contactar a través del correu electrònic 
palaudalmanla@gmail.com|

El balcó de l’entitat Associació Cultural Palau Dalmanla

El Dept. d’Ocupació, Promoció 
Econòmica i Comerç ha posat en 
marxa la Dimensió Sociolaboral, 
un projecte de foment de l’ocupa-
ció destinat a joves de Montornès 
d’entre 16 i 29 anys.

El programa, que compta amb el 
suport de la Diputació, ofereix orien-
tació i intermediació laboral i espais 
amb recursos per a la recerca de feina. 
La Dimensió Sociolaboral inclou dos 

itineraris d’atenció en funció del grau 
formatiu i l’experiència de cadascú. 

Per a més informació cal adreçar-se a 
l’OPEC (OAC c. de Sant Isidre 11-13), tel. 
93 566 70 04;  WhatsApp al 697 461 557 
o al correu: ocupacio@montornes.cat 

La Sociolaboral és una de les cinc 
dimensions que es treballaran per fer 
un acompanyament integral al jovent. 
Properament s’aniran presentant la res-
ta: la Crítica, la Violeta, la dedicada a la 
Mobilitat i la d’Orientació Acadèmica.|

Dimensió Sociolaboral - Programa 
de foment de l’ocupació juvenil
El projecte s’adreça a joves d’entre 16 i 29 anys i conté dos itineraris d’atenció 
en funció del grau formatiu i l’experiència individual. 

Prop d’un miler 
d’operacions de compra 
al Nadal amb la campanya 
“Som Comerç”

Més de 600 clients van participar 
en el sorteig de Nadal de la campanya 
Montornès “Som Comerç”, una col·labora-
ció de la Unió de Botiguers i l’Ajuntament. 
Es van repartir més de 300 premis amb 
una dotació global de 15.000 euros apor-
tada pel Consistori. La campanya Som 
Comerç incorpora una App i una  tar-
geta Moneder que permeten acumular 
descomptes, promocions i altres avantat-
ges. Durant el Nadal es van generar 965 
operacions de compra als establiments 
adherits, que van representar un movi-
ment econòmic de 49.141 €.|

Acte de presentació de la Dimensió Sociolaboral a Can Saurina
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Accions

Campanya "Montornès Som 
Comerç".

Ajuts als comerços (99.000 €).

Suport a la reactivació de la 
Unió de Botiguers 
(aportacions de 8.000 € 
anuals).

Consolidació del projecte 
#CuidemnosMontornès.

Mesures de conscienciació 
per a la prevenció i seguretat 
sanitària.

ESPECIAL COVID

2020-2023

Afavorim l'activitat esportiva, 

des d'una visió inclusiva, 

igualitària, participativa i 

sostenible

• Creació i posada en marxa d’un 
espai comunitari i esportiu a 
l'antic camp de futbol de 
Montornès Nord.

Potenciem Montornès com a 

municipi saludable

• Impuls al pla de qualitat de l'aire 
juntament amb altres municipis.

• Accions d’educació per a la salut 
adreçades a la ciutadania, amb 
especial atenció a la gent gran.

Avancem cap a un Montornès 
per VIURE, CRÉIXER i GAUDIR

Avancem cap a un Montornès HABITABLE, 

CONNECTAT, VERD I SOSTENIBLE

Avancem cap a un Montornès amb 
una gestió OBERTA, TRANSPARENT, 

ACCESSIBLE, PROPERA i EFICIENT

Millorem la mobilitat i 

connectivitat del municipi

• Construcció d'una passera que 
connecti amb Vilanova del Vallès.

• Itinerari per a vianants fins a Can 
Bosquerons.

Avancem cap a una transició 

energètica verda i sostenible

• Construcció de la nova 
deixalleria municipal - centre 
d'educació mediambiental.

Millorem la xarxa 

d'equipaments municipals 

destinats a la gent gran, la 

cultura, l'esport, escoles i el 

suport al comerç local

• Millora dels espais interiors i de 
les instal·lacions dels centres 
escolars.

• Projecte i instal·lació d'ascensors 
al CEM Les Vernedes i a diversos 
centres escolars.

Avancem cap a una ciutadania 

cada vegada més activa, 

implicada i participativa en els 

afers del municipi

• Reforç dels canals de 
participació en línia a través de 
la Plataforma Participa 311 – 
Decidim.

Fem de Montornès un municipi 

intel·ligent i connectat 

tecnològicament

• Facilitació de l’accés a la fibra 
òptica per a tot el municipi.

• Ampliació de la xarxa pública de 
wifi.

• Implementació d’un nou canal 
de comunicació amb 
l’Ajuntament a través de 
WhatsApp.

Font: pam.montornes.cat – gener de 2021tornes.cat

69.5 %

35.6 %
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Avancem cap a un Montornès INCLUSIU, amb 
OPORTUNITATS, EDUCADOR, i COMPROMÈS amb 

la IGUALTAT i el BENESTAR de la ciutadania

Estem enfortint el 

desenvolupament econòmic 

local

• Pla de dinamització del comerç 
local. 
- Creació i posada en marxa 

d'una plataforma de fidelització 
comercial.

Estem promovent 

l'empoderament infantil i 

juvenil

• Nou centre juvenil Sputnik.
• Desenvolupament del Pla Jove 

Local (Projectes Dimensions; 
Pressupostos participatius 
Kosmos).

Mantenim l'educació com a 

prioritat transversal, aprofitant 

tots els recursos: Educació 360

Desenvolupament dels projectes 
educatius i potenciació dels 
espais d'educació no formal 
(Espais familiars i de joc als 
centres infantils Pintor Mir i La 
Peixera; Laboratoris creatius als 
centres juvenils Sputnik i Satèl·lit).

Fomentem l'equitat escolar, 

aportant material escolar, 

tecnològic i beques per a les 

activitats extraescolars

Impulsem la tarificació social 

dels serveis públics municipals

Desenvolupament d’un sistema 
de bonificacions per franges 
d'ingressos a la Llar d’Infants 
Pública El Lledoner, l’Escola 
Municipal de Música, Dansa i Aula 
de Teatre, i en els preus públics de 
les activitats infantils.

Avancem cap a un Montornès 
CÍVIC, COMUNITARI i SEGUR

Millorem la percepció de 

seguretat i la convivència de la 

població

• Desenvolupament del Pla local 
de seguretat. 

• Elaboració i aprovació d'una 
ordenança de circulació per 
harmonitzar l'ús de les vies i 
espais públics.

Potenciem el civisme, 

fomentem el respecte als altres 

i als seus drets

Fomentem la convivència activa 

entre persones i col·lectius

• Consolidació del servei de 
suport a comunitats de veïns i 
ampliació de la seva intervenció 
a tot el municipi.

• Incorporació de la figura del 
tècnic/a de convivencia i agent 
cívic/a.

Rendint comptes 
sobre l’evolució del 
Pla d’Actuació Municipal

El Pla d’Actuació Municipal (PAM) s’ha materialitzat gairebé en un 50 % 

superant les dificultats provocades per la pandèmia i que han obligat a posar 

en marxa mesures extraordinàries urgents no previstes en el pla inicial. 

El PAM marca les accions prioritàries a desenvolupar fins al 2023.

49.7 %

pam.mont

54.3 %

40 %

49 %
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Arxiu Obert

Els camins que passaven per 
Montornès al segle XVIII
Nicolau Guanyabens
Arxiver Municipal

construcció de camins moderns amb la 
intenció de bastir una xarxa radial des 
de Madrid  per connectar les ciutats 
principals sobre trajectes primitius.

L’enginyer de l’exèrcit Clemente 
de Haedo (Burgos 1737–Barcelona 
1787) fou l’encarregat de projectar 
el nou camí en el tram que anava de 

de Montmeló, passava vora el «Monte 
Calvario» i, un cop superat l’hostal del 
Recó, travessava el riu per passar per 
l’actual plana de can Vilaró i seguia 

2) El trajecte projectat per Haedo, en 
color groc, que vindria de Martorelles, 
travessaria el riu Mogent per passar 

nou camí que passaria per damunt 
de «can Ferre» (avui can Masferrer) i 
del molí de Bramasachs. Tal com hem 
comentat, aquest camí no es va arribar 
a construir.

3) Un tercer camí, també marronós, 
de traçat més muntanyós, passava per 
«can Caldé» (avui Institut Vinyes Velles), 
deixava a la dreta les cases del nucli 
antic de Montornès en el punt on hi 
havia el «molino» que estava situat 

ment. Després passava per can Vilaró, 
travessava els xaragalls de la riera de 
Vallromanes per arribar a l’«Arrebal de 
Vilanova». 

inèdit, ha estat publicat, amb els 
comentaris pertinents, per l’historiador 
Francesc Costa Oller.|

Barcelona a Hostalric.
L’any 1786, Haedo va fer la traça, 

groga en el mapa, que seguia la idea 
dels enginyers il·lustrats d’evitar revolts 
i guals en els rius, construir ponts i facili-
tar trams rectilinis. Tanmateix el projecte 

En la imatge adjunta, que és un 
fragment del mapa centrat a la zona de 
Montornès, observem tres camins: 

1) L’antic camí medieval de Barcelona 
a França, en color marronós, que venia 



     
     Febrer Montornès 11Notícies2022

Es reprenen les visites escolars a l’Ajuntament. L’alumnat 
de 3r de l’Escola Palau d’Ametlla ha fet  la primera visita 
presencial al Consistori des de l’inici de la pandèmia. Els 
dos darrers anys ha estat l’alcalde qui ha visitat les escoles. 
L’última va ser el 13 de gener a l’Escola Marinada.|

“Apropa’t i viu”, 
turisme de qualitat a 
Montornès

Aquests dies ha vist la llum a YouTube 
un vídeo sobre els valors culturals, patri-
monials, associatius i mediambientals 
del poble. El treball,  inclòs en la campan-
ya “Apropa’t i viu” del Consell Comarcal,  
trenca tòpics en relació a la imatge exte-
rior que es pot tenir de Montornès.

protagonitza la peça, en què, al costat 
dels elements patrimonials, destaca 

Batalla. La producció ha comptat amb 
la col·laboració de personal municipal i 
dels veïns Elisenda Bru i Josep Flores.| 

El 27 de gener, Montornès va 
homenatjar els 13 veïns morts o 
desapareguts durant la Guerra 
Civil i als camps del nazisme.

L’homenatge es va fer al cementiri 
municipal, on hi ha ubicada la placa que 
recorda les víctimes montornesenques 

i que ha estat renovada recentment. 
Durant l’acte, que va comptar amb la 
presència de familiars de les víctimes, es 
va llegir el manifest subscrit, entre altres,  
per l’entitat Amical de Mauthausen. 

L’alcalde, José A. Montero, i diversos 
regidors i regidores de l’Ajuntament, van 

|

Record i emoció en el Dia 
Internacional en Memòria de les 
Víctimes de l’Holocaust

Visita de l’alcalde a l’alumnat de 3r de l’Escola Marinada
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La Taula Oberta del CEM Les Vernedes torna a funcionar. 
de l’equipament i representants municipals s’han retrobat per fer balanç de 
l’afectació de la COVID-19 a les instal·lacions i conèixer les últimes millores. La 
darrera ha estat la implementació d’un sistema per valorar la satisfacció de les 
persones abonades.|

Dones i homes, de nou corrent per la 
igualtat a la Mitja 2022

Cada dimarts i dijous, tenen lloc els 
entrenaments que el Club Atletisme 
Montornès i la regidoria de Polítiques 
d’Igualtat han programat amb vista a la 
cursa dels 6 km que acompanya la Mitja 
del 27 de març. Les inscripcions tenen 
un preu de 19 euros i inclouen el dorsal 
per a la cursa. Per apuntar-s’hi cal omplir 

Club i a diversos equipaments. 

Creu Roja de Granollers i accions vincu-
lades a la cura del medi ambient.|

L’equip de María López, 
or a la Karate1 Series A

L’esportista del Club Karate 
Montornès i les seves companyes de 
selecció, Raquel Roy i Lídia Rodríguez, 
es van proclamar campiones en kata 
a la prova del circuit mundial dispu-

competició també va comptar amb 
la participació d’altres karateques del 
Montornès: Laura Naud i Teresa López.|

Club Triatló Montornès al 10è 
Duatló Infantil de Granollers
• Laia Rodríguez, 1a en infantil 
femení
• Pau Rivero, 1r en infantil masculí
• Arnau Pérez, 3r en cadet masculí•
• Arlet Serra, 4a en aleví femení

Club Atletisme Montornès 
Campionat de Catalunya 
Absolut i Sub23 pista coberta
• Gerard Gallardo, 1r en triple salt 
Sub23
• Ariadna Domínguez, 2a en llança-
ment de pes Sub23 i 4a absoluta

Futbol Taula. El Sorralet va acollir 
el 13 de febrer, el 1r Torneig de 
Futbol Taula del Vallès Oriental.|

En 2 minuts...
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Cada vegada hi ha més mobilització contra el tracte deshuma-
nitzat que les entitats bancàries donen, sobretot a la gent més 

acomiadament de personal i reducció de l’atenció presencial per 
fomentar mitjans electrònics als quals  molta ciutadania no  té 
accés.
Això no és casual i va començar amb la reforma de la banca del 
govern de Rajoy al 2013,  amb la fusió d’entitats i la desaparició 
de les caixes d’estalvis, que suposadament havia de corregir els 

liària. Ho van fer amb tota la intenció per acabar amb el model 
tradicional de caixes  que feien una funció social  i de proximitat. 
Ens hi vam oposar i vam estar molt sols.
Se’ns deia que això no canviaria, però ja denunciàvem que era 
una privatització del sector que eliminava la intervenció pública 
i democràtica, que tot i les imperfeccions, servia per blindar les 
caixes. La banca no té ànima, no només no retornen el rescat 
bancari, s’han quedat amb els nostres habitatges, ens redueixen 

electròniques. I no parlem de la gestió d’hipoteques i de les comis-
sions que ens costa tenir un compte que estem obligats a tenir.
Farem tota la pressió que calgui, instarem totes les adminis-
tracions a legislar una regulació pública d’accés a la banca. 
Acompanyarem la mobilització amb totes les accions que esti-

veïns i veïnes.

En este número queremos agradecer que se 
haya tenido en cuenta una de nuestras reivindicaciones históricas: 

a las personas con movilidad reducida y las personas que llevaban 
cochecitos de bebé llegar desde Cal Ametller y Can Vilaró hasta el 
semáforo que cruza desde Can Parera, sin tener que pasar por 
un terraplén. 
Ahora vamos a aprovechar este medio para solicitar que hagan lo 
propio con los arcenes del centro del pueblo que han dejado pin-
tados de rojo para convertirlos en acera ya que, tal y como están 
ahora, algunas personas despistadas tienen muchos puntos para 
hacerse un esguince al estar en dos niveles con respecto a la acera. 
De momento y tras comentarlo este grupo en el turno de preguntas 
del pleno, se han hecho rampas y vuelto a pintar (gasto por segunda 
vez por la falta de previsión inicial) para facilitar el acceso por estos 
arcenes ya que habían dejado escalones: Pero el problema sigue, 
ya que la rampa solo está en las puntas de los arcenes, por lo que 
tendrán que realizar una tercera intervención, esperemos que no 
tarden mucho para una mejor movilidad. 

El pressupost 2022  es va aprovar amb el vot de qualitat de l’alcalde, 
és a dir, amb el vot en contra de la resta de regidors i grups polítics 
presents al Ple.
Aquest pressupost, va dir l’alcalde, posa el focus en la millora de 
l’espai públic. El PSC va fer propostes sobre els carrils bici o els 
itineraris segurs per les escoles i ens van respondre que hi estan 
d’acord, però que no són una prioritat per al govern.
Rebutgem uns pressupostos que no aposten de manera decidida i 
clara per la Residència i Centre de dia. Vam demanar que s’inclogués 
una partida important per tal de pressionar  la Generalitat amb 
una actitud més ferma en aquesta posició, que els faci entendre 
que aquest projecte  és absolutament necessari per al nostre poble.
El nostre grup fa aportacions i propostes a cada un dels projectes 
que es plantegen en aquest ajuntament, i és per això que tothom 
coneix les nostres propostes en temes com els pedals dels conteni-

També vam demanar partides econòmiques per a garantir la gra-
tuïtat dels llibres de primària i l’ampliació de la plantilla  de la 
policia local amb 3 agents més per recuperar la capacitat d’aquest 

fer front a una situació que es complica dia a dia.
A Montornès, ja estem cansats de perdre oportunitats per culpa 
d’un alcalde que no escolta a ningú.

Necessitem una Pressupost 2022

Caminant pels carrers del nostre poble ja comencen a notar-se 
les primeres actuacions de millora de la via pública.
A Montornès Nord la maquinària treu fum en la construcció 

tot el poble s’han replantat arbres i arbustos que feia temps 
que estaven morts.
Aquestes millores són gràcies als acords entre Esquerra 
Republicana i Montornès en Comú per millorar el municipi.
Tot i aquestes millores que han començat aquest gener, encara 
tenim moltes mancances com ara la residència - centre de dia, 
però  ja s’ha començat a fer feina per poder fer-la realitat el 
més aviat possible. També hi ha altres aspectes que preocupen 
la ciutadania com són la seguretat, l’emancipació juvenil i els 
preus dels lloguers, entre molts altres.
Per això ens oferim al govern local per treballar en tot el que 
calgui, perquè aquest és el camí que ha de seguir la política 
municipal al nostre poble: treballar sempre mirant de millorar 
la vida dels nostres veïns i veïnes. Només així aconseguirem 
avançar cap a un Montornès millor.
Com diu el gran José Mujica: “La política tiene que enamorar 
a la juventud, los jóvenes tienen que sentir amor por la políti-
ca. ¿Pero qué puede sentir ahora la juventud por la política? 
Siente que es una mierda. Por eso es importante para nosotros 
expresar otra forma de hacer política, que es para ayudar 
a la gente, tener sensibilidad ante las injusticias y tratar de 
luchar contra ellas”.

Millores que es 
comencen a notar
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Los motivos que en el último año de mandato se 
hagan todas las cosas prometidas para 4 años, 

nos lleva a pensar que engañan a la ciudadanía con total impunidad.
Si hacemos balance de los 3 años anteriores, vemos que sale negativo 
al 100%, está siendo un periodo atípico por varios factores, haciendo 
que pasen desapercibidos los no cumplimientos de las promesas 
de su programa con el que se presentaron en las últimas elecciones 
municipales del 2019, pero el engaño no es de una sola legislatura 
ya viene de más tiempo atrás.
Subir los impuestos directos a los ciudadanos de Montornés, como 
el IBI, la subida en el servicio de recogidas de basuras, los relativos 
a las actividades económicas, etc., está en su ADN político.
En los últimos años, hemos visto cómo Montornés ha entrado en 
una espiral de decadencia, la suciedad y dejadez se han apoderado 
de nuestras calles. 
La inseguridad y la falta de convivencia en algunos colectivos, raya 
lo surrealista, teniendo en cuenta que su promesa era la de eliminar 
éste problema con más Agentes, ha sido otro incumplimiento más 
y una falta de compromiso en ésta cuestión, otro factor es el paro 
que no baja encabezando el ranking de preocupaciones junto a la 
incertidumbre de la emancipación de los jóvenes. 
Los ciudadanos deben volver a tener unos políticos que les escuchen 
de verdad y para ello se debe pisar más la calle y así volver a hablar 
en nuestro ayuntamiento de los problemas reales de los vecinos y 
solucionarlos, estos factores tan negativos nos lleva a presentar una 
Nueva Alternativa.

Primàries Catalunya està presentant aquests dies mocions a tots 
els ajuntaments on té representació per  pressionar les entitats 
bancàries per tal que donin millor tracte i servei, en especial a 
les persones grans. A El Vendrell han aconseguit que s’aprovés 
per unanimitat.
Des de Montornès per la República també hem presentat aquesta 
moció per ser debatuda al Ple del mes de Febrer, però no ha estat 
possible per entrar fora de termini.
A Montornès fa pocs mesos ja vam aprovar en Ple una moció en 
aquest sentit.
L’Ajuntament ha preparat una carta adreçada a les entitat ban-
càries per tal  que millorin el servei. Hem arrancat el compromís 
que aquesta carta es presentarà als veïns a l’inici del Ple de Febrer.
A Montornès per la República creiem que s’haurien de donar pas-
sos més ferms i decidits per fer entrar en raó els bancs.
L’Ajuntament hauria de fer servir la pressió de la seva gran ope-
rativa bancària i treballar només amb aquells bancs que donin 
un servei correcte.
També, revisar les nostres ordenances i impostos, per veure si es 
podria castigar els bancs que maltracten els seus clients.
Salut i república... catalana. 

Nueva Alternativa No volem 
maltractament als 
clients dels bancs
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