
#CuidemnosMontornès 
continua vetllant per la salut 
comunitària. Un cop superats 
els moments més crítics de la 
pandèmia, la iniciativa impulsa 
projectes de millora de la salut 
i el benestar del veïnat.

Curs 2022-23. El mes de maig hi 
haurà preinscripcions per al Pla 
de Transició al Treball, l’Escola 
Municipal de Música, Dansa i 
Aula de Teatre i la Llar d’Infants 
Pública El Lledoner.

El Consell d’Infants lidera el 
primer pressupost participatiu 
infantil. Es durà a terme una 
consulta a totes les escoles per 
decidir a què es dedicaran els 
5.000 € assignats a les activitats 
del Departament d’Infància. 
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Aquest mes de maig, 
serem gegants

El 21 i 22 de maig, Montornès acull 
la 26a Trobada de Gegants del Vallès@
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Montornès acollirà el mes de 
maig vinent la 26a Trobada de 
Gegants del Vallès, prenent el 
relleu com a Capital Gegantera 
del Vallès a Montcada que la va 
celebrar l’any 2021. La Trobada 
del Vallès és una trobada del 

món geganter de les comarques del Vallès Oriental i el Vallès 
Occidental impulsada per la Vocalia de Colles Geganteres 
del Vallès, formada per una cinquantena de colles  i vincula-
des també a l’Agrupació de Colles Geganteres de Catalunya.

Aquesta és una fita important en el calendari gegan-
ter de les comarques vallesanes, on s’hi apleguen un bon 
nombre de colles que omplen places i carrers, i convertei-
xen el municipi amfitrió en la Capital Gegantera Vallesana, 
guardó que es reconegut per la distinció d’una figura de la 
colla amfitriona com a Pubilla del Vallès fins a la propera 
trobada comarcal.

Cal destacar el bon moment organitzatiu de la Colla de 
Gegants de Montornès que assumeix aquest repte des de 
la fortalesa actual, l’experiència de tants anys i l’enorme 
suport popular que té al poble. Aquesta celebració suposa 
un important reconeixement a la seva tasca i un estímul 
per continuar endavant amb més projectes. Els Gegants ens 
han ofert moltes alegries durant tots aquest anys i són una 
peça clau de la cultura popular del nostre poble. 

Hi haurà espai per a les entitats del municipi que dis-
posin de figures i capgrossos, espai per a les famílies i els 
infants i la col·laboració del Ball de Diables, i s’esperen 
prop d’una trentena de colles geganteres i moltes per-
sones acompanyants que ens visitaran. Així que també 
serà positiu per al comerç i la restauració locals. 

“Aquesta celebració suposa un 
important reconeixement a la tasca 

de la Colla Gegantera i un estímul per 
continuar endavant amb més projectes.”

Per poder dur a terme un acte d’aquesta enverga-
dura és fonamental que feu vostra aquesta trobada i, 
des d’aquí, us animo a col·laborar com a voluntaris o 
voluntàries en l’organització, i a que participeu en tots els 
actes. El repte és per a tot el poble i serà molt especial.

Aquesta trobada representarà la recuperació per fi 
de la presència dels gegants pels carrers de Montornès, 
després de la pandèmia que va obligar a anul·lar les tro-
bades de Festa Major del 2020 i 2021, i a reorientar-les 
amb activitats alternatives. Els hem trobat molt a faltar. 
Així que no us ho perdeu. 

Endavant amb la fal·lera gegantera!|

Editorial

Farmàcies de guàrdia

José A. Montero. Alcalde
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El mes d’abril s’han presen-
tat els projectes de la xarxa 
#CuidemnosMontornès, entre els 
quals hi ha propostes com camin-
ades saludables, un grup de suport 
emocional i la iniciativa comuni-
tària “Radars”. 

#CuidemnosMontornès va sorgir 
a l’inici de la COVID-19 com a xarxa de 
suport mutu en moments de màxima 
dificultat. Dos anys després, un cop 
superats els moments més àlgids de 
la crisi sanitària, el projecte manté l’es-
perit comunitari i l’objectiu de vetllar pel 
benestar personal i la salut emocional i 

física dels veïns i veïnes en situació més 
vulnerable.  És per això que s’han tirat 
endavant propostes com les caminades 
setmanals del programa “Salut, Pas a 
Pas” i un taller de benestar emocional 
que es desenvoluparà fins al juny.

Els comerços, radars detectors de 
situacions de vulnerabilitat

Un dels projectes destacats del 
#CuidemnosMontornès és la iniciativa 
“Radars”, que incorpora el comerç local 
com a agent detector de situacions de 
risc entre la població més vulnerable. 
L’acció compta amb la col·laboració de 
la Unió de Botiguers.|

Actualitat

#CuidemnosMontornès continua 
vetllant per la salut comunitària
Un cop superats els moments més crítics de la pandèmia, la iniciativa 
impulsa projectes de millora de la salut i el benestar del veïnat.— —————

Durant la presentación dels projectes del #CuidemnosMontornès es va signar el conveni 
entre l’Ajuntament i la Unió de Botiguers per tirar endavant la iniciativa “Radars”

Millores a la via pública

Darrerament s’han fet millores a 
l’aparcament del c. de Fdco. García Lorca 
i a l’entorn de la zona de jocs del c. de 
Bellesguard. A més, s’ha reparat la calçada 
a l’av. de la Mare de Déu de Montserrat, 
a l’accés a l’Escola Can Parera i als c. de 
Vallromanes i del Consell de Cent, entre 
d’altres. També s’ha construït una escala 
que connecta l’aparcament del costat de 
l’OAC Centre amb el c. de Sant Isidre.|

BioVO, un projecte públic per 
obtenir biometà. El Consorci per a la 
Gestió de Residus del Vallès Oriental i 
el Consorci Besòs Tordera col·labora-
ran per generar aquest gas renovable, a 
partir del biogàs excedent de les seves 
plantes de tractament de residus.

Mesurar el soroll per millorar 
la qualitat acústica. S’ha instal·lat 
un sonòmetre a l’av. de l’Onze de 
Setembre i un altre al barri del Telègraf. 
Es poden consultar les dades a la pla-
taforma Sentilo de la Diputació.|

En 1 minut...

Nou accés a l’aparcament, al costat de l’OAC
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La “Dimensió 
Sociolaboral”, en 
moviment 

Darrerament s’ha engegat l’itinerari 
del projecte “Dimensió Sociolaboral”, 
adreçat a joves amb titulació post obliga-
tòria (cicles formatius, graus i/o màsters 
universitaris). Se’ls ofereix un espai per 
posar en valor les seves potencialitats 
amb vista a la inserció laboral.

El mes de març es va iniciar l’altre 
itinerari de la iniciativa, en aquest cas, 
destinat a joves amb baixa qualificació 
formativa i amb escassa o sense experi-
ència laboral. El segueixen 15 joves a qui 
s’ha ofert un tastet de diferents ocupa-
cions i accions formatives vinculades a 
dos Plans d’Ocupació amb una durada 
de 6 mesos.

La “Dimensió Sociolaboral” està dedi-
cada a joves d’entre 16 i 29 anys, i inclou 
també un treball de prospecció i contac-
te amb el teixit empresarial per al foment 
de les pràctiques i les contractacions a 
menors de 30 anys.|

Maig, mes de la formació activa
Sota el títol “Maig, mes de la 

formació activa a Montornès”, el 
Departament d’Ocupació, Promoció 
Econòmica i Comerç (OPEC) oferirà 
dos tallers al veïnat que estigui en 
situació d’atur o en procés de millora 
d’ocupabilitat. Les sessions, gratuïtes 
i amb una durada de 15 a 20 hores, 
abordaran qüestions com els pro-
cessos de selecció o la preparació 
d’estratègies per a la recerca de feina.

Més info a ocupacio@montornes.cat 
o al tel. 93 566 70 04 del Servei Local 
d’Ocupació.|Sessió formativa de l’OPEC (Foto d’arxiu 2020)

El Centre Juvenil Satèl·lit celebra 
20 anys fent barri

Una taula rodona sobre el paper 
transformador del CJ Satèl·lit va obrir 
a l’abril les activitats emmarcades en la 
reinauguració de l’equipament. Tot ple-
gat s’ha organitzat pel Departament de 
Joventut un cop enllestides les obres de 
reforma de la planta inferior.

Entre les propostes hi hagut tornejos 
de Fifa i jocs de taula amb les entitats 
que fan ús del Satèl·lit i l’artista local Lolo 
Ronda pintarà la façana del centre. El 
6 de maig es projectarà un vídeo amb 
intervencions de joves que han passat 
per l’equipament.|

Taula rodona al Centre Juvenil Satèl·lit

Participants del programa al Centre Juvenil Satèl·lit
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S’obren les preinscripcions per al 
proper curs al PTT

Del 2 al 13 de maig romandrà obert 
el termini de preinscripció a la forma-
ció del Pla de Transició al Treball (PTT). 
Enguany les preinscripcions i les matrí-
cules es formalitzaran presencialment a 
l’Institut Marta Mata, de 8 a 14 h.

La formació professional del PTT, 
que s’imparteix a la Masia El Molí, s’adre-
ça a joves d’entre 16 i 21 anys que no 
tenen el graduat d’Educació Secundària 
Obligatòria. Hi ha dos mòduls: Auxiliar 
d’hoteleria, cuina i serveis en restauració 
i Auxiliar de fabricació mecànica, ajust i 
soldadura.|Alumnes del Pla de Transició al Treball

20 anys activant la memòria de la gent gran. Una cinquantena de persones 
grans van participar a la cloenda dels sis tallers de memòria del curs 2021-2022. 
A l’acte, celebrat a començament d’abril, es va lliurar un obsequi a la responsable 
dels tallers des de fa 20 anys, M. Aurelia Leza, que es jubilarà els propers mesos.|

La gent gran va interpretar una cançó durant la cloenda amb l’acompanyament 
de professors i professores de l’Escola Municipal de Música 

“Dimensió Crítica”: 
prevenció i benestar 
emocional per al jovent

Fa uns dies es va presentar a l’Sputnik 
la “Dimensió Crítica”. És un projecte per 
a la promoció de la salut entre el jovent, 
especialment el benestar emocional i la 
prevenció d’addiccions a substàncies i 
pantalles.

La “Dimensió Crítica” integra dos 
serveis que es presten al centre juvenil. 
D’una banda, el Servei d’Assessorament 
en Drogues i Pantalles (SADIP). I d’una 
altra, l’Espai de Benestar Emocional 
per a joves que compta amb personal 
professional que escolta, de manera 
confidencial, les necessitats del jovent i 
resol dubtes en un ambient de confiança 
i proximitat.

La “Dimensió Crítica”, juntament amb 
la “Dimensió Sociolaboral” i la “Dimensió 
Violeta”, són els àmbits posats en marxa 
des de diversos departaments munici-
pals per fer un acompanyament integral 
als i les joves del poble.|

L’equip tècnic de la “Dimensió Crítica”



     Abril - MaigMontornès6 Viu Notícies 2022

Viure l’experiència de créixer amb 
les arts escèniques

De l’1 al 22 de maig romandrà obert 
el termini de preinscripcions per al curs 
2022-23 a l’Escola Municipal de Música, 
Dansa i Aula de Teatre. El centre ofe-
reix ensenyaments artístics de música, 
dansa i teatre, a partir de 3 anys. De 3 
a 5 anys, la iniciació és comuna per a 
les tres disciplines, i a partir dels 6 anys 
ja es pot triar l’itinerari que es vulgui. 

Les persones adultes tenen l’opció 
d’aprendre instruments, cant coral, 
teatre musical, participar en combos 
de música moderna, etc.|

La Policia Local torna 
a frustar un robatori al 
Polígon El Congost 

L’actuació policial va permetre recu-
perar, a finals de març, una furgoneta 
que constava com a robada i material 
valorat en 51.000 € sostret d’un camió 
que estava aparcat al carrer del Raval. 
Poques setmanes abans, la Policia havia 
frustrat un altre robatori de mercaderies 
a la zona.|

Plens presencials. Des del mes 
d’abril, les sessions del Ple municipal 
són totalment presencials. També, 
com és habitual, es poden seguir 
en directe pel canal de YouTube de 
l’Ajuntament.

”ÀudioVídeoActa”: l’acció muni-
cipal, més a prop. El nou sistema 
permet consultar les sessions en vídeo 
i fer-hi cerques. S’hi accedeix amb l’en-
llaç montornes.cat/videoacta.|

En 1 minut...

Memòria històrica. Amb motiu del 14 d’abril, Montornès va tornar a recordar els 
tres veïns assassinats als camps nazis. Va ser el primer acte per commemorar el 
91è aniversari de la proclamació de la II República. Els actes continuaran al maig.|

Preinscripcions en línia:

Nou alumnat: 
musica.montornes.cat 
Alumnat de l’escola:
Portal Gwido del centre 
Més info: 
93 568 63 67
emusica@montornes.cat
@emmdt_montornes
(Consulteu les bonificacions)
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Bon dia Montornès!
És un honor presentar-nos com a nova entitat esportiva 

del municipi.
Tenim molta il·lusió i ganes de donar-nos a conèixer al 

nostre poble, a més de poder incentivar la pràctica del nostre 
esport, poc conegut, però que es practica a nivell federatiu des 
de fa molt temps arreu del món.

Una mica d’història: potser algú o alguna de vosaltres ja 
coneix o ha sentit a parlar del futbol de taula. Fins i tot algunes 
de les persones “no tan joves” l’han practicat. Segur que si en 
comptes de dir-li “futbol de taula” li diem “Subbuteo” us sona 
més...

Des d’aquí volem fer una crida a tots els nens i nenes, joves i 
no tan joves, perquè contacteu amb nosaltres, si voleu practicar 
el futbol de taula. Entrenem al Sorralet.  Si esteu interessats, 
podeu posar-vos en contacte amb nosaltres per aquest correu 
electrònic: bcnfutboltaula@gmail.com. Us esperem!|

El balcó de l’entitat Club Barcelona Futbol Taula Montornès 

El Lledoner es defineix com una 
escola inclusiva i integradora, 
oberta, coeducadora i persona-
litzada i amb una metodologia 
basada en la descoberta, el joc i 
l’experimentació. 

La Llar d’infants El Lledoner es pre-
para per al proper curs. Del 9 al 20 de 
maig es podran fer les preinscripcions, 
per Internet o presencialment, amb cita 
prèvia, a l’OAC (Centre o Nord). El centre 

treballa un projecte educatiu basat en 
la descoberta, el joc i l’experimentació, 
i ofereix servei de menjador, amb cuina 
pròpia, i acollida de matí i de tarda. 

L’equipament ha participat en el 
darrer estudi “Cercles de Comparació 
Intermunicipals” de la Diputació, que 
en destaca l’elevat número de places 
públiques (82), i el nivell de formació i 
professionalitat del cos docent. També 
es posen en relleu les bonificacions per 
facilitar l’accés a les famílies.|

El Lledoner: qualitat educativa en 
els primers compasos de la vida
La Llar d’Infants Pública El Lledoner té capacitat per a 82 infants. Les 
preinscripcions per al curs 2022-23 seran del 9 al 20 de maig. — ——————

L’hort de la Llar d’infants, espai de descoberta

Mentre la guerra a Ucraïna conti-
nua, són moltes les persones que cada 
dia deixen enrere casa seva fugint de 
la situació. A Montornès, han arribat 18 
persones: 6 menors, 11 dones i 1 home.

En els darrers dies, l’Ajuntament 
ha fet un acte de rebuda que ha servit 
també per transmetre’ls tot el suport en 
aquests moments difícils. Des que va 
esclatar el conflicte, nombrosos veïns 
i veïnes s’han posat en contacte amb 
el Consistori per donar suport al poble 
ucraïnès, ja sigui amb aportacions eco-
nòmiques o oferint casa seva per acollir 
persones refugiades. 

+info: montornes.cat/ucraina.|

Montornès,
poble d’acollida
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Montornès, amfi triona de la 26a 
Trobada de Gegants del Vallès

Els dies 21 i 22 de maig, Montornès serà la seu de la 26a Trobada de Gegants del Vallès, una jornada festiva promoguda per la Vocalia de Colles Geganteres, 
que integra unes 50 colles del Vallès Oriental i de l’Occidental que també estan representades a l’Agrupació de Colles Geganteres de Catalunya.

PROGRAMA  D’ACTIVITATS

DISSABTE 21 DE MAIG

A les 11 h, a la plaça de Joan Miró
Concentració de fi gures d’entitats locals i cercavila pel centre 
de Montornès

A les 18.30 h, a la plaça de Pau Picasso
Contacontes familiar a càrrec de la Biblioteca de Montornès

A les 19.30 h, a la plaça de Pau Picasso
Espectacle infantil de la companyia Cosinsart 

A les 21 h, a la plaça de la República i al carrer Major
Correfoc, a càrrec del Ball de Diables i Drac de Montornès

DIUMENGE 22 DE MAIG

A les 10 h, al carrer de Jaume Balmes
Plantada

A les 11.30 h, al carrer de Jaume Balmes
Inici de tres cercaviles simultànies

Recorregut cercavila 1: carrers de Jaume Balmes, Blas Infante, 
Estrella, Jacint Verdaguer, Major, La Lira, Anselm Clavé, rambla de 
Sant Sadurní fi ns a la plaça de Pau Picasso. 

Recorregut cercavila 2: carrers de Jaume Balmes, Jacint Verdaguer, 
Estrella, Palau d’Ametlla, Major fi ns a la cruïlla de la plaça de Pau 
Picasso.

Recorregut cercavila 3: carrers de Jaume Balmes, Palau d’Ametlla, 
Estrella, rambla de Sant Sadurní fi ns a la plaça de Pau Picasso

A les 12.45 h, a la plaça de Pau Picasso
Presentació de les colles participants i parlaments protocolaris
“Ball a Vallès”, dansa de relleu entre la colla sortint (de Montcada 
i Reixach) i l’entrant (de Montornès)
Cloenda i ballada conjunta de totes les colles participants 
Nomenament de la Pubilla del Vallès 2022

Capital gegantera per segona vegada

L’any 2002 Montornès va acollir per primera vegada la 
Trobada de Gegants del Vallès. En aquella ocasió, es va 
estrenar el “Ball a Vallès”, la dansa protocol·lària de relleu 
entre la colla sortint i la colla entrant.

La peça musical del “Ball a Vallès” va ser composada pel 
montornesenc Víctor Velasco, graller en aquell moment de 
la colla de Gegants de Montornès, i la dansa va ser creada 
per Ramon Sabidó i altres membres també de la colla. 
El video d’aquell moment històric és al canal de YouTube 
de la colla. Hi podeu accedir des de l’enllaç: 
montornes.cat/ballavalles
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XI Trobada de gegants del Vallès. Plantada al carrer de 
Jaume Balmes de les fi gures participants. 28 d’abril de 
2002. AMMV. 

La colla Gegantera durant la Festa Major 2021.  
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Montornès, amfi triona de la 26a 
Trobada de Gegants del Vallès

Els dies 21 i 22 de maig, Montornès serà la seu de la 26a Trobada de Gegants del Vallès, una jornada festiva promoguda per la Vocalia de Colles Geganteres, 
que integra unes 50 colles del Vallès Oriental i de l’Occidental que també estan representades a l’Agrupació de Colles Geganteres de Catalunya.

Capital gegantera per segona vegada

L’any 2002 Montornès va acollir per primera vegada la 
Trobada de Gegants del Vallès. En aquella ocasió, es va 
estrenar el “Ball a Vallès”, la dansa protocol·lària de relleu 
entre la colla sortint i la colla entrant.

La peça musical del “Ball a Vallès” va ser composada pel 
montornesenc Víctor Velasco, graller en aquell moment de 
la colla de Gegants de Montornès, i la dansa va ser creada 
per Ramon Sabidó i altres membres també de la colla. 
El video d’aquell moment històric és al canal de YouTube 
de la colla. Hi podeu accedir des de l’enllaç: 
montornes.cat/ballavalles

Els Gegants, de nou als carrers

La gran trobada del cap de setmana del 21 i 22 de 
maig permetrà veure de nou els gegants als carrers 
del poble, després de dos anys sense les trobades 
de Festa Major a causa de la pandèmia

La gran cita del calendari geganter

La trobada anual de Gegants del Vallès (Oriental i 
Occidental), que s’organitza de manera rotativa, és una 
cita important en el calendari geganter. 

L’esdeveniment compta amb la participació de nombro-
ses colles i el municipi amfi trió esdevé, per aquell dia, 
Capital Gegantera Vallesana. Aquest reconeixement ve 
acompanyat per la distinció d’una fi gura de la colla amfi -
triona com a Pubilla del Vallès.

Montornès, amfi triona de la 26a 

Els dies 21 i 22 de maig, Montornès serà la seu de la 26a Trobada de Gegants del Vallès, una jornada festiva promoguda per la Vocalia de Colles Geganteres, 
que integra unes 50 colles del Vallès Oriental i de l’Occidental que també estan representades a l’Agrupació de Colles Geganteres de Catalunya.

XI Trobada de gegants del Vallès. Plantada al solar adjacent al carrer del Molí de les fi gures 
participants. 28 d’abril de 2002. AMMV. 
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La colla Gegantera durant la Festa Major 2021.  
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Arxiu Obert

Somni d’uns quants, realitat de molts més
Nicolau Guanyabens
Arxiver Municipal

El dia 17 de setembre de 1989, 
van néixer els gegants de Montornès, 
Bartomeu Sala i Pere Anton de 
Rocacrespa, dos personatges mascu-
lins extrets de la nostra història de 
temps medievals.

Construïts per l’escultor Ramon 
Aumedes, van viure un primer dia 
intens acompanyats dels qui els feien 
de padrins, el Gegant de la Porra i la 

populars, havien proposat a l’Ajunta-
ment la creació de dos gegants amb 
la intenció de sumar-se a una de les 
tradicions més arrelades del nostre 
país. No en va, Catalunya era i és la 
zona del món amb més gegants per 
quilòmetre quadrat.

A l’expedient d’adquisició dels dos 
alts guerrers, es llegeix que els gegants 
serien destinats als actes cívics i cultu-
rals que s’organitzessin amb motiu de 
les festivitats locals. I al fulletó del dia 
del naixement es pot llegir ben clar qui-
na era la pretensió: aconseguir que tot 
un poble es fes seus els personatges, 
que comencessin a formar part de la 
vida, dels costums i de la història de 
Montornès.

Els gegants, en tant que elements 
de festa, són producte i representació 
d’una comunitat (un poble, un barri, 
una escola, una associació...). Perviuen 
només si el col·lectiu que els sustenta 
és fort i cohesionat.

Després de 33 anys, cadascú pot 
valorar si la crida del grup promotor 
dels dos gegants s’ha fet realitat: «Us 
encoratgem a tots vosaltres perquè 
aquest somni d’uns quants pugui ser 
la realitat de molts més».|

El primer grup de Geganters de Montornès amb els gegants acabats 
d’estrenar, el dia 17 de setembre de 1989, al recinte fi ral. AMMV. 

Geganta Grossa de Vilanova i la Geltrú.
La gent els va veure aparèixer enmig 

de la plantada de les fi gures convida-
des, davant l’ajuntament. Després una 
cercavila fi ns a la plaça de Joan Miró on 
s’estrenà la Dansa de la Batalla i una ana-
da cap al recinte fi ral de Festa Major.

No hi va faltar la música del grup Xarop 
de Canya i dels Grallers de Granollers. 
La peça central, la de la Batalla, era obra 
d’Enric Montsant. L’any 1988, un grup 
de persones, conscients de la pèrdua de 
costums antics i de la manca de referents 
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Inscripcions al Casal de Vacan-
ces 2022. El 6 de maig finalitza el 
termini de tramitació que es pot fer 
de forma telemàtica o presencial, 
demanant cita prèvia a l’OAC (Centre 
o Nord). +info: montornes.cat/estiu.

L’Escola Palau d’Ametlla apadri-
na espais. L’objectiu és fomentar el 
reciclatge i la neteja de carrers i parcs. 

Nou servei de préstec de jocs 
de taula. S’adreça a famílies  amb 
infants de 6 a 12 anys. Poden enviar 
un correu a pintormir@montornes.cat 
o a lapeixera@montornes.cat per triar 
el joc que vulguin i endur-se’l a casa 
durant 7 dies.|

Un cabàs de cultura al 
“Montornès aixeca el teló”

Entre els plats forts del trimestre hi 
haurà el 17 de juny Señora de rojo sobre 
fondo gris amb José Sacristán. El 14 de 
maig, per a públic familiar, es represen-
tarà Una dent sota el coixí i el 4 de juny, 
a la pl. de Joan Miró, arribarà Herència, 
teatre clown. 

A l’apartat de cinema, el cicle Gaudí 
duu a Montornès Mediterráneo, Libertad i 
El ventre del mar. Les entrades es poden 
adquirir a entrades.montornes.cat.| 

En 2 minuts...

Les escoles visiten l’Ajuntament. Alumnes de 3r de l’Escola Palau d’Ametlla van 
visitar el Consistori a finals de març. L’alcalde, José A. Montero, els va fer de guia.|

Els consellers i conselleres han 
fet una selecció de 8 propostes que 
posaran a votació de l’alumnat de 
3r a 6è de primària a partir del 2 
maig. 

Els infants hauran de decidir entre les 
activitats festa d’escuma, laser tag, activi-
tat aquàtica, escape room, karts,concurs 
de cuina Master Chef, wipe out i taller de 

manualitats. Cada escola té assignat un 
dia de votació i es farà durant l’hora de 
l’esbarjo. El Consell d’Infants serà l’en-
carregat de fer el recompte de vots i 
gestionarà les 5 propostes més votades.

Amb aquesta iniciativa els nens i nenes 
s’incorporen també a la dinàmica dels 
pressupostos participatius i assoleixen 
el rol de ciutadania activa i compromesa 
amb el municipi.|

El Consell d’Infants lidera el primer 
pressupost participatiu infantil
Es durà a terme una consulta a totes les escoles per decidir a què es dedicaran 
els 5.000 € assignats a les activitats del Departament d’Infància. — —————
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La Mitja Montornès recapta 1.733 € per a la Creu Roja de Granollers. 
L’organització va fer l’entrega de la recaptació aportada per Henkel en un acte 
celebrat a l’Hotel Augusta en què també es va fer un reconeixement als primers 
atletes locals masculins i femenins de cada població.|

Nova gespa i enllumenat per al camp 
de futbol 7 de Les Vernedes

Recentment s’ha instal·lat al camp de 
futbol 7 nova gespa, de característiques 
similars a les del camp de futbol 11. Té 
una alçada de 50 mm sobre una base 
elàstica, que en aquest cas és de cautxú.

L’empresa encarregada de les 
obres ha estat Voracys i la inversió, de 
113.922,96 €. 

Paral·lelament a la renovació de 
la gespa, s’han substituït els llums del 
camp per d’altres amb tecnologia LED.|

La salut creix al 
CEM Les Vernedes

S’ha publicat un vídeo al canal de 
YouTube de l’Ajuntament amb els ser-
veis del centre, que inclouen novetats 
com l’entrenament personal individua-
litzat, l’activitat dirigida Bodyattack o el 
retorn de les sessions del Mou-te. Se’n 
va poder fer un tastet el Dia Mundial de 
l’Activitat Física a la pl. de Pau Picasso.|

Maig esportiu a Montornès 
CB Vila de Montornès: 
• 1 de maig:  fase final del Campionat 
de Catalunya de 3x3
• 29 de maig: II Specials Cup 
Club Karate Montornès
• 8 de maig: Campionat escolar 

Club Triatló Montornès 
Camp. Catalunya duatló  muntanya
• Laia Rodríguez, 1a fem. infantil
• Pau Rivero, 1r masc. infantil
• Arnau Pérez, 1r masc. cadet
• Lleïr Forns, 2n masc. juvenil

Club Karate Montornès
• Teresa López, 3a kata sènior femení 
a la Copa d’Espanya d’Estils
• 8 medalles al Campionat de 
Catalunya de Clubs |

En 2 minuts...

Foto de família durant l’acte de lliurament
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S’acaben de complir dos anys de la declaració ofi cial d’estat de 
pandèmia al nostre país. Si fem una mirada enrere, són moltes les 
coses que han passat en aquest temps: vivències inimaginables i 
un gran dolor i patiment per totes les afectacions que ha suposat, 
les pèrdues de persones estimades, les afectacions de salut o les 
econòmiques.
A Montornès destaquem un cop més la demostració de solidaritat 
viscuda durant els moments més durs, amb les persones volun-
tàries del Cuidem-nos, els infants i joves, el personal sanitari i 
totes aquelles persones que feien una funció essencial al comerç, 
l’alimentació, les cures, els treballadors públics i tants d’altres. 
Afortunadament, ara sembla que el pitjor de la pandèmia ha 
passat, que l’esforç col·lectiu que hem fet ens ha permès tirar 
endavant i que encarem aquest any i el proper amb l’ànim de 
recuperar tot allò que la pandèmia ens va prendre, o va obligar 
a deixar en un segon terme. Cal que reforcem tot el que hem 
après en aquest temps i que aprofi tem la mirada, la proximitat 
amb els nostres veïns i veïnes, i els llaços creats per enfortir-nos  
com a poble.
És moment de fer memòria, homenatge i reconeixement a totes les 
persones que d’una manera o altra hi han estat i ens han donat 
una lliçó de solidaritat i de vida, per mostrar-los com a comu-
nitat un agraïment etern. També mantenir el record d’aquelles 
que desgraciadament ens han deixat, i que sempre tindrem a la 
nostra memòria.

Ya estamos en la recta fi nal del presente mandato y se nota en 
nuestro gobierno municipal. Este año han decidido, como en otras 
épocas, pintar y arreglar las calles sin incluir la implantación del 
carril-bici o los itinerarios seguros para las escuelas. 
Este gobierno está agotado, sin ideas y proyectos que conecten con 
la ciudadanía. Están gastando el romanent, es decir, los ahorros 
del Ayuntamiento, en gastos que deberíamos cubrir con nuestros 
ingresos, incluso en realizar su propia campaña  y no en  mejorar los 
servicios para los vecinos y vecinas, o para esos grandes proyectos 
aparcados. El mejor ejemplo, la residencia o el traslado del casal 
d’avis, que llevan esperando más de 10 años. Tampoco los proyec-
tos de vivienda asequible o de creación de empleo toman impulso. 
La falta de respeto y la prepotencia son la respuesta del alcalde a 
quien discrepa con sus ideas o hace la más mínima crítica. También 
hacia los vecinos que expresan sus quejas o peticiones.
Por este motivo, como siempre y más que nunca, os ofrecemos 
hacer llegar esas reclamaciones o sugerencias a las que nuestro 
ayuntamiento hace oídos sordos. Podéis contactar con nosotros a 
través de nuestras redes sociales para trasladar vuestras pregun-
tas y propuestas al gobierno. Aunque no garantizamos que nos 
escuchen, seremos insistentes en denunciar todas las situaciones 
injustas que se producen en el pueblo y en exigir que se ofrezcan 
soluciones  sin tener en cuenta el pensamiento o afi nidad de quien 
lo demanda.

2 anys que 
recordarem per 
sempre!

¡Cambiemos 
Montornés!

Des de fa uns anys veiem com creixen les tensions entre paï-
sos arreu del món: unes per qüestions històriques, altres 
per qüestions purament estratègiques, altres per riquesa 
mineral... Totes, però, tenen un factor en comú, la guerra la 
paguem els ciutadans i els ciutadans som els que en rebem 
les conseqüències.
A dia d’avui hi ha diverses guerres escampades pel món, la 
majoria a l’Àfrica, i tensions entre països que podrien acabar 
en confl ictes bèl·lics.
Però la pregunta que ens hauríem de fer és:  Qui guanya en 
una guerra? El que es guanya amb la força es perd en huma-
nitat, ja que la riquesa generada amb el patiment d’innocents 
és la més fastigosa de les riqueses. I què passa amb les famí-
lies que pateixen les conseqüències de les guerres? Doncs que 
mereixen ser refugiades, indiferentment del color de la pell o 
l’idioma que parlin, perquè només d’aquesta manera podrem 
dir que som humans, que tenim sentiments i som capaços 
d’ajudar-nos els uns als altres. Tant mereix anar a escola un 
nen nascut a Europa com un nen nascut a qualsevol part del 
món. I és que les conseqüències sempre les paguen els matei-
xos, els innocents i les generacions que veuen perdre la seva 
infantesa per culpa de les decisions  dels adults. 
Des del nostre humil partit volem mostrar el nostre suport a 
aquelles persones que han hagut de fugir dels seus països en 
busca d’una vida millor. A totes elles, el nostre més sincer escalf 
i la nostra mà estesa. Guerres mai més, enlloc.

Pau, peace, paz, 
Shalom, Salam…
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Si algo caracteriza nuestra buena disposición en 
cosas cotidianas, es la  reivindicación histórica 

de nuestro grupo de bajada de impuestos a todos, escuchando a 
nuestros conciudadanos (que viven diariamente los problemas).
Esto nos lleva a proponer en nuestro Ayuntamiento que va siendo 
hora de devolver algo de lo que hemos aportado, con una verdade-
ra rebaja en los impuestos a todos los contribuyentes (cosa que se 
niegan). Sería una aportación a quienes han sufrido las consecuen-
cias de una crisis que ha destrozado el bienestar de las familias, 
Montornés tiene un superávit en sus arcas importante, que no está 
siendo revertido en verdaderas políticas sociales, viéndose en los 
cambios de los presupuestos constantes que hace el gobierno muni-
cipal, que lleva una línea de preparar las próximas elecciones del 
2023, ya que las mejoras que ellos proponen, no reflejan ni de cerca 
las necesidades del municipio.
Se aumenta el coste de sueldos municipales sin reflejo en los servicios 
al ciudadano, se aumenta el coste de un servicio de limpieza con 
muchas faltas, se aumenta en inversión no programada, se aumenta 
el coste interminable de lo que ponen en marcha y un largo etc. de 
cosas que los ciudadanos no vemos.
La excusa de poner 1,5 millones de € más en los presupuestos para 
ayudas directas, nos encamina a gastar los ahorros de todos a quie-
nes ellos nos imponen.
Creemos que sería una oportunidad de mejorar la vida de todos, el 
que las inversiones realizadas actualmente sin garantías y con prisas, 
vuelvan a los bolsillos de los montornesinos.

Montornès per la República-Primàries Catalunya és l’única for-
mació política independentista a Montornès lliure de lligams amb 
els partits polítics tradicionals.
Volem continuar al servei del poble i de Catalunya. Per això et 
necessitem.
Si vols unir-te a nosaltres, escriu-nos a casanovasjj@montornes.
cat
Volem ser més per fer-ho millor! 
Pots trobar més informació del moviment Primàries Catalunya a 
la web primariescat.cat 
Salut i República... Catalana.

Impuestos y gastos en 
año electoral

Participa! 

kidsandus.com

Fes créixer el seu potencial en anglès.

Born to be Me!

Kids&Us Montornés del Vallès
Major 67 · 08170 Montornés del Vallès

T. 93 568 65 73 · montornes.valles@kidsandus.es

Matrícules 
Obertes
2022-2023

Anglès a partir d’1 any
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#CuidemnosMontornès

XARXA DE 
VOLUNTARIAT

RADARS SALUT 
PAS A PAS

GRUP DE SUPORT 
EMOCIONAL

montornes.cat/cuidemnosmontornes




