
Casal de Vacances: un estiu actiu i ple

L’Ajuntament informa a la 
gent gran sobre el projecte del 
centre de dia residència. A la 
trobada també es va anunciar 
més suport als casals.

Via pública: arranjaments i 
millores de forma continuada. 
S’ha connectat l’aparcament 
de l’OAC Centre amb el c. de 
Sant Isidre i s’ha reparat el terra 
malmès a l’entorn de la pl. de 
Pau Picasso.

L’Sputnik, reconegut a la 1a 
edició dels Premis “50+1 
iniciativas municipales por 
el clima”. Ha rebut una de les 

projectes ambientals realitzats 
arreu de l’Estat. 

4 5 11

Butlletí municipal | Any 25 | Núm. 146 | Març 2022

www.montornes.cat ajmontornes



     MarçMontornès2 2022

La guerra a Ucraïna ens 
impressiona i ens afecta, sobretot 
perquè està molt present a tots el 
mitjans de comunicació. Portem 
dos anys molt difícils amb l’afec-
tació de la pandèmia de la COVID 
i ara les imatges dels morts i els 

tot arreu ens generen molt malestar.
La resposta ha de ser clara i contundent. Rebutjar la guer-

ra i exigir solucions diplomàtiques, condemnar les accions 
dels responsables i mostrar la nostra solidaritat amb el poble 
d’Ucraïna. Tenim veïns i veïnes originaris d’allà i ara estan 
patint especialment per les seves famílies. També els hem 
d’acompanyar. Cal que coordinem molt bé les respostes soli-
dàries per fer bé les coses i evitar confusions i frustracions. 
Us estem posant a disposició tota la informació necessària.

Des de Montornès hem respost sempre davant dels con-

informativa a totes hores, convé que no oblidem altres 
guerres actuals, que també provoquen milers de víctimes, 
destrucció de països i milions de persones refugiades. 

No podem oblidar el Iemen, l’Afganistan, Síria, Líbia, 
Sudan del Sud, Palestina o el Sàhara, i tants d’altres. Els espe-
cialistes parlen d’entre 20 i 30 guerres actives a tot el món. 
Per això el nostre clam ha de reivindicar la pau a tot arreu.

Pensem que és des dels pobles, on els veïns i veïnes són 
el centre de la vida, des d’on hem d’exigir solucions també 
als grans problemes. Els municipis hem fet front a la pan-
dèmia de manera decidida, i no hem defallit a pesar de les 

“Els especialistes parlen d’entre 20 
i 30 guerres actives a tot el món. Per 
això el nostre clam ha de reivindicar 

la pau a tot arreu.”
De la mateixa manera que tenim clar que al nostre poble 

volem justícia social i igualtat, serveis públics de qualitat, 
espais públics i equipaments dignes, barris endreçats i habi-
tatge per a tothom, a més de sostenibilitat ambiental, tot això 
ho hem d’exigir a tot arreu. Perquè som de l’opinió que qual-
sevol persona del món, visqui allà on visqui, té dret a una 
vida digna i en pau. No podem mirar cap a una altra banda.

Conèixer els problemes dels altres ens fa persones més 
conscients i més dignes i ens allunya de la ignorància, la por 
i la intolerància. Encara que sigui dur, conèixer altres realitats 
ens ajuda a valorar més les coses que tenim, la seguretat i 
el benestar de què gaudim a prop, sense oblidar els proble-
mes que també tenim. Només hi ha un món i tots i totes en 
formem part.|

Editorial

Farmàcies de guàrdia

José A. Montero. Alcalde

2022

Març Abril

Farmàcia Balcells
C. del Riu Mogent, 7
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Montornès mostra solidaritat amb 
Ucraïna i el rebuig a la guerra

Montornès s’ha adherit al movi-
ment de condemna i rebuig a l’atac 
militar rus sobre Ucraïna.

L’Ajuntament s’ha sumat a la cam-

a favor d’Ucraïna i recomana fer apor-
tacions econòmiques en comptes de 

-
bar aliments i productes sanitaris a 
la zona. El Consistori ha acordat una 
aportació de 3.000 €.

En la sessió de març del Ple 
Municipal es va llegir una declaració 
institucional acordada per tots els 

grups municipals en què es fa una 
crida a la desmilitarització de la zona 

-
truir la pau.|

Concentració silenciosa en solidaritat amb el poble ucraïnès,
a la porta de l’Ajuntament (09/03/2022)

Números de compte del 

BBVA: 
ES91 0182 6035 4102 0160 8531 
CaixaBank:
ES79 2100 3200 9625 0002 9627 
Cal incloure el concepte: 
Campanya 3699-Crisi Ucraïna.
+info: montornes.cat/ucraina

la lluita per millorar 

Després de concentrar-se setma-

l’Associació de Pensionistes i Jubilats 
de Montornès ha lliurat a l’Ajuntament 
un total de 1.615 signatures de suport 
a la seva reivindicació perquè els bancs 
millorin l’atenció presencial. El Consistori 

|

Montornès, a la Xarxa de 
Municipis pel Dret als Serveis 
Bancaris Bàsics. L’entitat ha nascut 
per ajudar als municipis a crear ser-
veis bancaris locals.

El BBVA de Montornès amplia 
l’horari d’atenció presencial 
14 h i sense cita prèvia. Ha estat la 
primera resposta a les mobilitzacions i 
a la carta enviada per l’Ajuntament als 
bancs reclamant una millor atenció.|

En 1 minut...
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sobre el centre de dia residència
El projecte s’ha replantejat per allunyar-lo del sistema de residències 

A més del centre de dia residèn-
cia, a la trobada es va anunciar la 
incorporació d’una persona per 
donar suport i acompanyament a 
les juntes dels casals. 

L’Ajuntament s’ha reunit recentment 
amb les juntes dels Casals de la Gent 
Gran i amb l’Associació de Pensionistes 
i Jubilats per intercanviar impressions 
sobre els projectes en marxa.

A la reunió es va parlar del futur cen-
tre de dia residència que s’ha replantejat 
per adaptar-lo als nous models d’atenció 
i, alhora, tenir més opcions d’aconseguir 

projecte proposa un equipament de 5 
unitats de convivència amb un espai el 

serveis comuns.
Per desenvolupar-lo es prepara un 

concurs d’idees, que en la fase decisòria 

Més suport per als casals
-

na de suport per a les juntes dels casals 

-
sell consultiu de la gent gran.|

Trobada de l’alcalde, José A. Montero, la regidora Natalia Segura, i 
personal tècnic de l’Ajuntament amb representants de la gent gran

La Policia Local 
enxampa dos individus 
mentre robaven un 

Els dos detinguts estaven sostraient 
caixes amb productes cosmètics d’un 
camió semiremolc estacionat al c. del 
Raval, al polígon El Congost. Una patrulla 
de la Policia Local va detectar moviments 
sospitosos en una furgoneta, situada a la 
part posterior del camió, i va actuar per 
evitar el robatori.|

BREUS

Protocol davant les 
ocupacions d’immobles

La Policia Local ha col·laborat en l’ela-
boració del protocol davant d’ocupacions 
juntament amb Mossos d’Esquadra i les 

l’actuació policial per dotar-la de major 
seguretat jurídica, per atendre situacions 
de vulnerabilitat i per millorar la resposta 
a la ciutadania.|



     
     Març Montornès 5Notícies2022

S’han substituït  vuit plaques de for-
migó de la vorera del carrer Major, 
per sota del carrer de Lleida, i a la 
plaça de Pau Picasso, malmeses 
per l’efecte de les arrels dels arbres. 
Com a conseqüència d’això, hi havia 
desnivells a la vorera que podien ser 
perillosos per als vianants. El cost ha 
estat de 17.156,14 €. |

BREUS

malmès a l’entorn de 
la Pau Picasso

Inaugurat l’itinerari de vianants de 

 

El nou itinerari, que enllaça el 
nucli urbà i Can Bosquerons, dona 
resposta a una reivindicació his-
tòrica del poble i és una mostra 
de gestió de l’espai públic amb 
perspectiva feminista. 

Aquest mes de març s’ha presentat 
l’itinerari de vianants de Can Bosquerons 
amb la presència de l’alcalde, José A. 
Montero, i del president delegat de l’Àrea 
d’Infraestructures, Equipaments i Espais 
Naturals de la Diputació de Barcelona, 
Pere Pons. L’itinerari, que va en paral·lel 
a la carretera BV-5001, té una longitud 

separat de la calçada per una barrera de 
contenció mixta de fusta i acer. 

Hi ha nova senyalització i una il·lumi-
nació nocturna que ha tingut present la 
gestió de l’espai públic amb perspectiva 
feminista.

El nou itinerari, reivindicació histò-
rica de Montornès, també és un pas 
endavant en la connexió amb Montmeló 
i amb l’estació de tren. L’import de les 
obres ha estat de 591.629,50 €. La 

assumit 517.120,08, mentre que l’Ajun-
tament n’ha aportat 74.509,42.|

El nou itinerari de vianants ha millorat la seguretat viària a la BV-5001 

L’aparcament del 
centre, connectat amb 
el carrer de Sant Isidre

S’acaba d’enllestir la construcció 
d’una escala que connecta l’aparcament 
situat al costat de l’OAC amb el carrer de 
Sant Isidre. Té dos trams i una amplada 
mínima d’1,80 m. El pressupost de l’ac-
tuació volta els 12.000 €. | 
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L’Ajuntament treballa en la redacció 
del Pla Local de Prevenció i Gestió de 

per reduir i gestionar millor els residus. 
La normativa vigent estableix que els 

nivells de reciclatge hauran de ser del 
55 % el 2025, del 60 % el 2030 i del 65 % 
el 2035. Montornès genera 8.190 tones 
de residus anuals (1,35 kg habitant/dia) 
dels quals se’n separen correctament un 
43 %. La redacció del pla ha anat acom-
panyada de la instal·lació de punts 
informatius als mercats setmanals.|

valors mediambientals 

Montornès s’ha adherit a la comme-
moració del Dia Mundial de l’Aigua (22 
de març) organitzant i donant suport a 
activitats preparades per entitats locals, 
com la Mitja Montornès, per conscienci-

indispensable per a la vida. Entre les 
propostes: una visita a la Depuradora i 
la recollida de residus al Riu Mogent.|

Cuinant per un món més soli-
dari. L’alumnat de l’EH del Vallès 
Oriental i de l’INS Marta Mata ha 
recaptat 814 € que ha donat a  l’Hos-
pital Sant Joan de Déu de Barcelona i 
a l’ONG World Central Kitchen .

Ajuts al lloguer. Les persones 
majors de 65 anys en règim de lloguer 

optar als ajuts de l’Agència de l’Habi-
|

En 1 minut...

Utilitzem bosses i elements
reutilitzables  

Reduïm la quantitat
d’aliments que llencem i malbaratem 

Prioritzem la compra
de productes de segona mà

Comprem a granel,
reduim l’ús d’envasos d’un sol ús 

Fem xarxa i
compartim els recursos

Allarguem la vida dels elements,
reparem sempre que sigui possible  

A
MONTORNÈS,

REDUÏM ELS
RESIDUS! 

Consumim de manera més responsable.
Fem regals immaterials com ara entrades per espectacles, activitats, etc.

Punt informatiu al mercat de Montornès Centre
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Aposta pel comerç local i de proximitat
La Unió de Botiguers de Montornès és l’associació de tots els i 

les comerciants de Montornès i del seu terme municipal. La seva 
voluntat és animar tots els establiments comercials de la ciutat a 
formar-ne part, per tal d’enfortir la representativitat del sector allà 
on sigui necessari. Aquesta corporació professional és independent, 
exclusiva i reconeguda per les institucions locals i nacionals, i també 
pels poders públics. No està vinculada a cap mena d’ideari polític.

L’eix fonamental de les seves actuacions és la representació, defen-
sa i promoció de les persones i empreses associades, i de la seva 
activitat comercial. La Unió de Botiguers de Montornès anteposa els 
valors humans i de ciutadania als interessos econòmics.

Actualment, la Unió de 
Botiguers de Montornès té 
75 comerços associats.

L’entitat també ofe-
reix als seus associats la 
possibilitat de participar 
en campanyes, esdeve-
niments, actes,  accions 
solidàries diverses amb la col·laboració d’altres entitats. Aquest any 
organitzem el Mercat Foraestocs, el Joc d’enginy Endevina-la, la Fira 
Medieval, la Fira de Nadal, l’App Montornès Som Comerç…)

Contacte UBM: Tel. 680 456 304|

La Dimensió Violeta és un dels 
àmbits que s’estan treballant des 
de l’Ajuntament amb l’objectiu 
d’oferir un acompanyament inte-
gral al jovent del poble.

En els darrers dies s’ha presentat la 
Dimensió Violeta, un projecte adreçat al 
jovent on, des d’una mirada feminista, 
es creen espais per tractar qüestions 
de gènere, diversitat sexual, relacions 

afectives i sexualitat. La proposta també 
inclou un espai de suport a les iniciatives 
juvenils que promoguin la igualtat de 
gènere i l’empoderament de les dones. 

La Dimensió Violeta se suma a la  
Sociolaboral, presentada recentment, 
com a part d’un projecte de suport 

jovent serveis consolidats com el d’Infor-
mació i Atenció a les Dones i el d’Atenció 
Integral per al col·lectiu LGBTI+.|

Suport al poble sahrauí 
en l’aniversari de la RASD

Per segon any consecutiu, l’Ajunta-
ment de Montornès, com a membre de 
la Coordinadora Catalana d’Ajuntaments 
Solidaris amb el Poble Sahrauí, s’ha 
sumat a la commemoració de la pro-
clamació de la República Àrab Sahrauí 

febrer de 1976. 
Entre el 25 i el 28 de febrer, la bande-

ra de la RASD va estar penjada al balcó 
de la casa consistorial.

L’Ajuntament també s’ha sumat, amb 
aportacions pròpies, a una resolució de la 
Coordinadora de suport al poble sahrauí. 
El text, acordat pels grups municipals, es 
va llegir al Ple Municipal de març.|

Acte de presentació de la Dimensió Violeta al Centre Juvenil Sputnik
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El Casal de Vacances inclourà 
enguany un itinerari per a infants 
de P3 a P5 i dos itineraris per a 
infants de 1r a 6è, l’un de lleure 
educatiu i l’altre esportiu.

L’Ajuntament ha iniciat la difusió de 
l’oferta infantil d’estiu que té el Casal de 
Vacances com a gran protagonista. Les 
activitats es desenvoluparan del 27 de 
juny al 29 de juliol.

Dos itineraris per a infants de 6 a 12 anys
Enguany la proposta s’organitza en 

un itinerari únic per a infants de P3 a P5 

i dos itineraris per a infants de 1r a 6è 

educatiu i l’altre, als esports.
El casal infantil i el de lleure es desen-

voluparan a l’Escola Can Parera, mentre 
-

tal·lacions de la Zona Esportiva Municipal 

7.30 a 9 h, i de menjador, de 13 a 15.30 h. 
Les inscripcions es podran fer del 19 

d’abril al 6 de maig en línia o de forma 

Centre i Nord, sol·licitant cita prèvia.

Projecte inclusiu i amb valors

obert a infants amb necessitats especi-

un centre d’interès per treballar valors 
a través del lleure. Aquest any es torna a 
comptar amb la Fundació Probitas, que 
col·labora en la provisió de vetlladors/
es i l’atorgament de  beques menjador.

Les propostes d’estiu es completen 
amb les colònies de l’Esplai Panda, que 
es faran del 31 de juliol al 7 d’agost, i els 
campus d’algunes entitats esportives. 

Com cada any, l’Ajuntament ha obert 
una línia d’ajuts per a les famílies.|

Preparant un estiu actiu i ple

El projecte CuEmE, promogut per la 
Diputació, es desenvolupa a Montornès 
des del curs 2019-20, coordinat i dina-
mitzat amb el suport de l’Ajuntament.

Aquest curs, l’Escola Mogent té 3 coo-
peratives: Hortverd, Verdugent, i Els reis 
i les reines de la natura, dedicades a pro-
duir i vendre verdures de l’hort escolar. 

L’Escola Palau d’Ametlla en té una dedi-
cada a produir i vendre manualitats. Les 
cooperatives donaran els seus beneficis 
a entitats del municipi.|

Taller de logotips a l’Escola Mogent Inscripció de la cooperativa de l’Escola Palau d’Ametlla

CuEmE: Cultura Emprenedora a l’Escola

Les activitats del Casal de Vacances sempre 
treballen valors. (Imatge casal 2021) 
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La campanya “Canviem la mira-
da” impulsada per l’Espai de Debat 
Educatiu; el projecte “Dimensió 
Violeta” adreçat al jovent; el 
mural feminista jove, i el projec-
te “Juntes” han estat alguns dels 
esdeveniments destacats del març. 

Les activitats de commemoració 
del 8M han girat enguany a l’entorn 
del lema “#MontornèsFeminista: 
totes les dones, tots els drets, tots els 
dies, a tot el món”. A començaments 
de març es va estrenar la campanya 

“Canviem la mirada”, promoguda des 
de l’Espai de Debat Educatiu (EDE), 
amb l’objectiu d’aprendre a iden-

projecte “Dimensió Violeta” per 
crear espais on tractar temes de 
gènere, diversitat sexual, relacions 
afectives i sexualitat de forma espe-

jovent.

Iniciatives feministes del veïnat
El programa del 8M ha aplegat 

xerrades, tallers, teatre, concerts 

#MontornèsFeminista: totes les dones, 
tots els drets, tots els dies, a tot el món

ivindi-
catives. Així, a l’Sputnik es van  
presentar dues propostes: un 
mural elaborat per l’espai feminista 
sorgit dels pressupostos participa-
tius Kosmos i l’artista local Andrea 
de les Heras, i el projecte “Juntes 
teixim el missatge”, un treball 
intergeneracional per fomentar la 
sororitat i la solidaritat entre les 
dones.

El Grup feminista nascut al 

Cultura ha tornat a impulsar el 
projecte “Dona’m igualtat”, que 
promou cada 8M a Instagram per 
fer visible i reivindicar el moviment 
feminista. Aquest any les fotogra-

i la sororitat.|

Iniciativa “Juntes teixim el missatge”

Mural de l’espai feminista del Kosmos 
i l’artista Andrea de les Heras

“Canviem la mirada” és el resul-
tat del treball realitzat per l’Espai de 
Debat Educatiu (EDE), durant els cur-
sos 2019-20 i 2020-21, al voltant del 
tema “La coeducació”.

A través d’unes ulleres de color 
lila, l’EDE va proposar fer arribar al 
veïnat la necessitat de mirar la rea-

les situacions que generen des-
igualtat i saber què fer. Les ulleres 
havien d’anar acompanyades d’unes 

instruccions per aprendre a canviar la 
mirada. L’Ajuntament ha editat 3.500 
exemplars que es van fer arribar a les 
escoles, coincidint amb la commemo-
ració del 8M, i des dels centres, a les 
famílies. 

De manera simbòlica, en un acte 
a la pl. de Joan Miró, es van repartir 
les ulleres liles a 272 alumnes de 6è i 
7è d’ESO que havien participat en una 
gimcana que va ser el tret de sortida 
a la campanya “Canviem la mirada”.|

Ulleres de color lila per aprendre a mirar 
Unes ulleres de color lila visualitzen la campanya “Canviem la mirada”, una idea sorgida a l’EDE per aprendre a 
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Una de català, si us plau!

rat una nova edició del joc d’enginy i llengua Endevina-la! 
i hem fet arribar els enigmes a tots els comerços 
col·laboradors. 

Fins al 2 d’abril teniu temps per passejar, rumiar i 
escriure les solucions a les butlletes. 

El dia 23 d’abril us esperem a la plaça Pau Picasso per 
gaudir de totes les activitats de la Diada de Sant Jordi i 
acompanyar-nos en el moment de fer el sorteig de pre-
mis entre tots els participants. 

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.

RECOMANACIÓ
El joc ENDEVINA-LA! 
torna a Montornès

La tardor del 2021 ens va portar dos jocs de llengua en cata-

esbrinar cada dia les paraules amagades. Si encara no els has 
tastat, et convidem a fer-ho. 

Paraulògic és un joc que s’ajusta a totes les edats i a tots els 

7 lletres que hi ha en el rusc, tenint en compte que la lletra del 
centre ha de sortir en totes les combinacions. Les paraules han 
de tenir un mínim de 3 lletres i han de sortir al Diccionari de la 
llengua catalana de l’Institut d’Estudis Catalans. https://vilaweb.
cat/paraulogic/

Wordle proposa un repte una mica més difícil: cal endevinar 
una paraula de cinc lletres i només tens sis intents. Quan poses 
una paraula, el programa t’indica quines d’aquestes lletres surten 

ció correcta... Sort i astúcia! https://gelozp.com/games/wordle/|

MILLOREM EL CATALÀ:
Paraulògic o Wordle? 
Jugues i aprens!
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Ajudant a repoblar la 

L’alumnat de 3r de l’Escola Marinada 
va participar fa uns dies en l’allibera-
ment de sis perdius al Turó de les Tres 
Creus. Els nens i nenes van poder veu-
re de prop aquestes aus i conèixer les 
seves característiques, alhora que pre-

conservació i restauració de l’entorn.| 

extraescolars
Aquest curs un total de 599 infants 

participen en les activitats extraescolars 
organitzades per les AMPA. L’Ajuntament 
ha atorgat 15.829 € en ajuts. L’objectiu 
ha estat, un any més, que cap infant en 
quedés fora per motius econòmics.|

Les escoles visiten l’Ajuntament. L’alumnat de 3r de les escoles Mogent i Sant Sadurní ha visitat la casa consistorial 
durant les darreres setmanes. L’alcalde els ha fet de guia.|

Alumnes de 3r de l’Escola Mogent Alumnes de 3r de l’Escola Sant Sadurní

Des de l’inici, l’Sputnik ha estat 
concebut com una infraestructura 

La xarxa Ayuntamientos #PorElClima 
ha lliurat a Montornès un reconeixe-

dels Premis “50+1 iniciativas municipa-
les por el clima” pel projecte del Centre 
Juvenil Sputnik. La iniciativa reconeix els 

de l’equipament i la seva contribució a 

la seva vessant de promoció de l’empre-
nedoria social entre els joves. 

L’equipament també opta a rebre la 

de lucre que promou la transformació del 

sostenible.|

municipales por el clima”
ambientals realitzats arreu del territori espanyol. 
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Miquel Corbera, del Club 
Atletisme Montornès, es va 
proclamar campió de Catalunya 
Absolut a l’autonòmic celebrat 
el 13 de març a Lloret de Mar. 
Manolo Ortega es va fer amb l’or 

El Club Karate Montornès 
va aconseguir 12 medalles al 
Campionat de Catalunya Infantil 
que va tenir lloc el 5 de març a 
Tarragona.|

En 2 minuts...

12.000 euros en ajuts 

ajuts per facilitar l’accés d’infants i joves 
a les activitats esportives de les entitats. 
La convocatòria s’adreça a famílies amb 
infants i joves nascuts entre el 2004 i el 
2018 i empadronats al poble. Poden pre-

| 

Tal com es va anunciar a la darrera 
reunió de la Taula Oberta del CEM Les 
Vernedes, recentment l’Ajuntament ha 
instal·lat tres dispositius electrònics al 
complex perquè les persones que utilit-
zen els espais puguin valorar el seu grau 
de satisfacció en relació als serveis que 
s’hi presten. 

Les pantalles permeten als usuaris i 
-

ben directament al personal municipal 

del Consistori és estendre els dispositius 
a la resta d’equipaments del poble.|

Una vintena de joves que fan ús del 
menjador social del programa RAI 

en el marc del Pla Educatiu d’Entorn, 

Generalitat de Catalunya i el Ministeri 
d’Educació i Formació Professional.

El programa RAI ESO, que es du a 

Dept. Municipal de Serveis Socials i la 

per l’Associació REIR. L’alumnat rep 
l’atenció d’educadors/es que reforcen 
les activitats socioeducatives.|

Avaluar els serveis del CEM Les 

El karate arriba al jovent del RAI ESO
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Fa pocs dies ens aixecàvem amb la fatídica notícia de l’inici de la 
invasió d’Ucraïna per part de l’exèrcit de Rússia. Tot i la rapidesa 
dels esdeveniments, la resposta solidària de la població no es va 
fer esperar ni unes hores. De seguida, van sorgir les iniciatives de 
caire solidari per part de la societat per donar resposta a una 
crisi humanitària sobrevinguda.

analitzar de forma complexa, amb dos principals actors Rússia i 
l’OTAN. Així doncs, creiem que alinear-se amb algun dels dos blocs 

a un escenari de més confrontació.
Catalunya sempre ha estat compromesa amb la pau i la resolució 

Balcans ara fa 30 anys, va sortir al carrer amb la Plataforma 
Aturem la Guerra ara fa vint anys davant de la Guerra d’Iraq, o 
amb la resposta solidària per acollir refugiats davant de la crisi 
humanitària provocada per la Guerra de Síria. Lamentablement, 
Ucraïna no és l’únic territori que pateix la violència de la guerra. 

la nostra societat.
Des de Montornès en Comú condemnem amb contundència l’atac 
de Rússia contra Ucraïna i reclamem una resolució noviolenta 

També volem mostrar la nostra solidaritat amb qui pateix l’agres-
sió militar i amb tot el poble ucraïnès.

NO A LA GUERRA!

STOP A LA INVASIÓ MILITAR D’UCRAÏNA!

NO AL PATIMENT DEL POBLE UCRAïNÈS I A LA PÈRDUA 
DE VIDES HUMANES!

No a la guerra! Els i les socialistes 
de Montornès diem:

Després de gaudir grans i petits amb el Carnaval 2020,  va 
arribar el pitjor de la pandèmia i la població es va haver de 
tancara casa per evitar propagar el virus. Dos anys més tard, 
hem pogut tornar a celebrar un altre cop Carnaval amb cer-
ta normalitat i tornar a gaudir tots plegats d’una festa que, 
sobretot, engresca els més petits de la casa.
Hem d’estar contents, com a societat, d’haver lluitat contra 
un virus. Gràcies a la vacunació i als esforços que hem fet 
tots plegats, ara podem sortir al carrer, de nou, disfressats i 
dibuixant un somriure d’alegria a tothom.
Montornès es caracteritza per tenir un teixit associatiu molt 
actiu i divers i hem de recuperar la vida als carrers. Hem de 
recuperar les festes majors normals, els cinemes a la fresca, els 
actes culturals, els Balla Montornès i un llarg etcètera d’actes 
que s’hi fan al llarg de l’any.
La cultura és un dels tresors més importants que tenim, 
protegim-la.
Volem donar les gràcies a totes les persones i entitats que ens 
han tornat aquest carnaval normal, al rei Carnestoltes, al seu 
ajudant Esparriot, als pecats capitals i a tota la gent i diferents 
entitats que s’ han deixat la pell en els diferents actes.
I en especial, moltes gràcies als més petits per ser-hi, perquè 
han vist afectats els seus primers anys de vida amb una pan-
dèmia que els ha canviat la realitat i els ha tancat a casa els 
anys més primordials de les seves vides. A tots aquests infants, 
moltes gràcies.

La nova normalitat, 
ara sí
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Nuestro pueblo está incomprensiblemente irreco-
nocible en muchos aspectos, pero algunos se han 

acrecentado en los últimos años, hay suciedad por todos sitios donde 
mires, las instalaciones y parques en mal estado y dejados, servicios 

del municipio, chapuzas en aceras y carreteras por doquier… A causa 
de todo esto están proliferando plagas de insectos y roedores masi-
vamente, sin casi ningún control o pocas medidas al respecto. Todo 

que viven ajenos a la realidad de los ciudadanos y que además de 
sus promesas incumplidas y teniendo el pueblo dejado, nos suben 
los impuestos haciendo que la vida de los ciudadanos sea cada vez 
más difícil y complicado de entender el por qué, sobre todo por lo 
explicado anteriormente y más.
Desde el Partido Popular pedimos y queremos un pueblo limpio y 
libre de inmundicia con urgencia, con los servicios acordes a los 
impuestos que se pagan, de los más caros de la comarca.
No podía faltar nuestro brindis por el día de la mujer, porque todos 
los días las mujeres se levantan a luchar por los derechos de todas y 
para todas, para poder alcanzar un mundo donde sean socialmente 
y laboralmente iguales y sobre todo totalmente libres.

parte de un régimen comunista autoritario como es el que intenta 
imponer Putin al pueblo luchador ucraniano que está dando una 
lección al mundo de cómo defender su patria.

Aquest dies tornem a veure com n’és de cruel la guerra. Imatges 
que, aquest cop, ens venen de ben a prop.
Hi ha guerres cada dia i a molts llocs del món que sovint passen 
desapercebudes al “món occidental”.
El primer ara és atendre els milions de desplaçats i procurar-los 
una estada el més digna, però també el més curta possible als 
països europeus d’acollida.
Esperem que la Unió Europea no giri l’esquena als nostres veïns, 
com ho va fer en el passat amb la Guerra dels Balcans i com 
ho està fent encara amb els refugiats de les guerres de l’Orient 
Pròxim.
Ucraïna és una peça més en la lluita de poders econòmics i geopo-
lítics: Rússia, els EUA, Europa, l’OTAN, la Xina... Poders a qui els és 
igual el patiment de la gent. 
Evidentment, el govern rus és ara el primer responsable d’aques-
ta terrible situació. Però és necessària una mirada àmplia de la 
situació i la seva història.
L’interès de l’OTAN en expandir-se cap a països de l’òrbita ex-so-
viètica, la problemàtica des del 2014 a regions amb sentiments 
més pro-russos, són elements a tenir en compte per fer una anàlisi 
completa de la situació.
Els catalans, un cop més, com a poble que ha patit situacions 
semblants en un passat encara molt present, serem un exemple 
de solidaritat i de terra d’acollida per a qui ho necessiti.

Sucio y dejado Sempre rebem els 
mateixos
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