
A l’estiu
CIVISME
CONVIVÈNCIA

Cinc noves contractacions 
joves dins dels plans 
d’ocupació. Treballaran 
durant sis mesos com a peons
de jardineria a la Brigada
Municipal d’Obres.

Ja està activa la “Dimensió 
Orientació Acadèmica”. És 
un espai de referència per al 
jovent que necessiti orientació 
en la recerca del seu itinerari 
educatiu i professional.

Tardor d’espectacles al 
“Montornès aixeca el teló”. La 
programació es posarà en marxa 
el 8 d’octubre amb El sopar dels 
idiotes.  
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Gaudint 
del nou parc 
socioesportiu de 
Montornès Nord
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Arriba l’estiu i estarem moltes 
més hores als carrers i places. Ara 
ve molt de gust. Es nota que hem 
superat les restriccions de la pan-
dèmia i les activitats programades 
aquestes setmanes estan plenes. És 
per això, que és un bon moment 

Naturalment, els serveis municipals són claus per al bon 
manteniment i la neteja de la via pública i dels jardins, i cal 
millorar. Superada la Covid s’han programat moltes actuaci-
ons que s’aniran notant. Comptem també amb un servei de 
recollida de residus molt complet i costós econòmicament, a 
més de la retirada de trastos. Altres serveis municipals i també 
la Policia Local vetllen habitualment per garantir el benestar 
de tothom.

Dit això, convé que tinguem present que tots i totes 
pertanyem a una comunitat i tenim responsabilitat res-
pecte al que passa al carrer i que és possible reduir al 

Sovint es tenen molt clares les obligacions dels altres, 
sobretot dels serveis professionals, i s’oblida que el muni-
cipi que tenim, el fem entre tots i totes. 

Els espais públics ens pertanyen tant com el menjador o les 
habitacions de casa. De portes enfora també és casa nostra. 
Les destrosses que es produeixen al carrer les hem de pagar 

entre tots i totes. Quan algú deixa voluminosos en qualsevol 
racó i a qualsevol hora, la seva recollida també l’hem de pagar 
i és molt cara. 

Hem de tenir clar que viure en comunitat comporta neces-
sàriament estar atent i cuidar les persones que ens envolten. 
Val la pena conèixer els veïns i veïnes de l’entorn, evitar-los 
molèsties, ajudar-los quan és necessari. Especialment a les 
persones grans. No és tan difícil i genera molta satisfacció. En 
un poble com aquest, amb tanta vida, tanta activitat i tantes 
entitats és possible fer-ho. El benestar el generem cada dia, 
entre totes i tots. I així generem també orgull de poble.

“...viure en comunitat comporta 
necessàriament estar atent i cuidar 

les persones que ens envolten.”
Penseu per un moment, cadascú de vosaltres, les ocasions 

que teniu per fer les coses bé. A casa quan poseu música o 
heu de moure els mobles o penjar un quadre. Al carrer quan 
traieu el gos, quan llenceu les escombraries, quan aparqueu 
el cotxe o esteu asseguts a la terrassa d’un bar.

Els adults hem de donar exemple i acordar els límits amb 
els joves de casa nostra, perquè cal respectar els altres i per 
gaudir plegats. Juntes i junts farem un estiu millor. 

Bones vacances.|

Editorial

Farmàcies de guàrdia

José A. Montero. Alcalde

2022

Juliol Agost

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 La Bòbila
C. Major, 55
Telèfon 93 568 83 30

Farmàcia Moreno
Av. de l’Onze de Setembre, 38
Telèfon 93 544 41 80

Farmàcia Nord
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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Des de l’1 de juliol ja està en 
funcionament la primera fase exe-
cutada del nou parc que compta 
amb una pista de bàsquet, dues de 
minibàsquet, una de voleibol, una 

El nou parc socioesportiu de 
Montornès Nord, al carrer de les Tres 

El primer tast el van fer els nens i 
nenes del Casal municipal de Vacances. 
L’espai és el resultat d’un procés de par-
ticipació ciutadana realitzat el 2019 per 
renovar i revitalitzar els 17.200 m2 dels 

terrenys en desús de l’antic camp de fut-
bol de Montornès Nord.

proposta urbanística que s’ha concre-

 
Un dels projectes destacats dins del 

-
tica segura de l’esport a l’aire lliure i el 
foment de valors com la responsabilitat, 
la integració i el joc en equip. D’aquest 

La 1a fase del nou parc socioesportiu de 
Montornès Nord, obert a la ciutadania

projecte també es deriva el programa 
, que permet 

al jovent col·laborar en l’organització 
de les activitats. La primera iniciativa és 
un campionat de futbol amb infants i 
joves que es desenvolupa aquest mes 
de juliol.

Un projecte en diverses fases
La primera fase del nou parc  comp-

una de polivalent. Els treballs, que van 
començar el febrer, van ser adjudicats 
per 405.048,42 € i tenen una subvenció 
de la Diputació. 

la resta de les instal·lacions previstes en 
el projecte, que inclouen el condiciona-
ment d’un skate park, zones de picnic i 
jocs infantils, entre d’altres.|
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Montornès se sumarà 
al contenciós davant 
la Generalitat per la 
situació de Can Vila

La interposició d’un recurs contenci-
ós és un dels passos que es faran per 
resoldre la situació de l’escola d’educa-
ció especial Can Vila, de Mollet, que ha 
clausurat dos mòduls del centre per les 

-

entre els quals n’hi ha 22 de Montornès, 
podran continuar a l’escola el proper 
curs. L’Ajuntament de Mollet hi inter-

mòduls nous.

contenciós administratiu per obligar 
la Generalitat a complir les seves obli-
gacions amb l’escola. Paral·lelament,  
Montornès proposa cercar una fórmula 
de coordinació entre els ajuntaments 
amb alumnes al centre per iniciar una 
nova etapa de corresponsabilitat amb 
un conveni que estableixi, si convé, una 
col·laboració econòmica proporcional.|

Els treballs de recerca de Batxillerat, 
presentats en públic per primera vegada

L’Ajuntament col·labora en la pro-
moció dels treballs de recerca de 2n de 
Batxillerat amb tres premis de 300, 150 
i 75 €. Aquest curs, per primera vega-
da, l’alumnat guanyador ha presentat 
els seus treballs en públic. Són els se-
güents:
• 1r Joan Miquel López Sánchez - “Estudi 

• 2a Nina Molano Carranza - “Les 

• 3r Sergi Torrebadella Ortiz - “Processus 
|

Cinc noves contractacions joves dins 
dels Plans d’Ocupació

Un total de cinc joves del poble que 
han participat en el programa “Dimensió 

peons de jardineria a la Brigada Municipal 
d’Obres de l’Ajuntament. 

La durada dels contractes és de sis 
mesos, al 80 % de la jornada. Durant 

-
tica els coneixements adquirits sobre 
jardineria, horticultura i manteniment, i 
obtindran competències ocupacionals.

-
jecte de foment de l’ocupació juvenil del 
Pla de Resiliència Local de la Diputació.|
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“Dimensió Orientació Acadèmica”: la 
formació com a base per seguir creixent
La proposta es planteja com un espai de referència per al jovent que 
necessiti orientació en la recerca del seu itinerari educatiu i professional.

Ja està activa 

àmbits del projecte “Dimensions 
-

panyament integral al jovent de 

L
-

panyament des de l’ensenyament 

-

joves un cop acaben l’ESO.  

Es pot sol·licitar informació als cen-
tres juvenils Satèl·lit i Sputnik, al correu 
joventut@montornes.cat i via WhatsApp 
al 673 532 609.

Cinc de les sis dimensions,  ja en marxa
L’Orientació Acadèmica és un dels 

-
ballen de forma transversal des de 
l’Ajuntament. Fins ara s’han posat en 
marxa les dimensions Sociolaboral, 
Violeta,  Crítica i Mobilitat Internacional. 
Properament es preveu també engegar 

jovent en el procés d’independitzar-se.|

Reconeixement a 
l’excel·lència i a 
l’esforç acadèmic

Els premis a l’excel·lència acadèmica 
posen en valor l’esforç estudiantil en l’ob-
tenció dels millors resultats. 

Els guardons inclouen un component 
social que té en compte la renda familiar 
i millora les possibilitats de joves amb 
menys recursos.  Estan dotats amb un 
total de 3.600 €.

Millors notes del curs 2020-21:
• Curs universitari: Sergio Fernández
Pacheco 1.000 €
• Accés a la universitat: Saül Pocurull
Placín 500 €.
• Batxillerat: Garigna Romero Porro 500 €
• FP: Fatoumata Gakou 500 €.
• PFI-PTT: Mohammed Yunusah 500 €
• ESO (100 € per grup)
Ins. Marta Mata: Natalia García Lucena

i Ariadna Sorribes Flores.
Ins. Vinyes Velles: Abril González

Sabatés, Marc Hitar Alferez i Elsa Melo
Gordillo. |
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Recentment s’ha celebrat la trobada 
anual de la Junta Local de Seguretat. Hi 
han participat els Mossos d’Esquadra, 

Policia Local, i representants polítics i 
tècnics municipals. 

Les dades de la diagnosi de l’estat 
de la seguretat a Montornès mostren 
l’increment de serveis preventius pres-
tats per la Policia Local, així com també 
l’augment de les intervencions reactives 
quan es produeixen els fets. Els delictes 
tendeixen, de manera generalitzada, a la 
baixa i es mantenen en índex similars a 
altres municipis.|

Ampliació de l’horari de 
les terrasses a l’estiu 

de setmana d’octubre, els establiments 
-

de la matinada els divendres, dissabtes i 
la vigília dels dies festius, sempre i quan 
es respecti el descans dels veïns. Les 
molèsties o desordres poden motivar la 
revocació de les autoritzacions.|

Fins al 31 d’agost: dimarts, de 16 a 
19 h; de dimecres a diumenge, de 8 
a 14 h i els dilluns, tancat.

El vídeo 
sobre la presentació d’aquest espai 
d’homenatge, ubicat als jardins de 
l’Ajuntament, es pot veure al YouTube 
i a les xarxes socials de l’Ajuntament.

Premsa internacional a l’abast 
amb eBiblio  La plataforma de préstec 
digital ha incorporat revistes i diaris 
internacionals de la base de dades 
de Pressreader. S’hi pot d’accedir pel 
cercador de biblioteca.ebiblio.cat.|

En 1 minut...

Reunió de la Junta Local 
de Seguretat 

BREUS

Després de dos anys, el Pla de Transició al Treball va poder celebrar 
el lliurament de diplomes a la nova promoció. Un total de 22 joves, 10 del mòdul d’auxiliar d’hoteleria, cuina i restauració i 

|
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Tu pots decidir salvar vides!
Fundada l’any 1999, compta amb 67 persones delegades voluntàries 

en tota la comarca (2 de Montornès), que col·laboren en l’organització i 
divulgació  de les campanyes de donació. Des del Banc de Sang i Teixits 
del Departament de Salut (BST) s’estima que calen unes 1.100 donacions 
diàries per poder atendre les persones malaltes. Al Vallès Oriental, l’any 
2021 es van recollir 12.921 donacions de sang i 773 de plasma, en les 
339 campanyes que hi van tenir lloc. A Montornès tenim 394 donants de 
sang, i aquest any per primera vegada iniciem la recollida de plasma. Per 
mantenir uns nivells sanguinis òptims, cal garantir una entrada constant 
al llarg de l’any. Per això animem  les persones que encara no són donants, 
perquè  ho siguin. El teu gest pot salvar moltes vides!

Qui pot donar sang?

Qualsevol persona que tingui bona salut sempre que: 
• Edat: entre 18 i 70 anys
• A partir de 50 Kg
• No cal estar en dejú

• No estar embarassada

Per donar sang cal reservar hora a www.donarsang.gencat.cat|

El balcó de l’entitat Associació de Donants de Sang del Vallès Oriental 

Les actuacions del pla, amb vigèn-

Fa uns dies es va presentar el Pla 
director de Salut Pública de Montornès 
amb la presència de la regidora de la 
matèria, Mar García Martos, i del diputat 

delegat de Salut Pública i Consum de la 
Diputació, Jesús Naharro Rodríguez.

El Pla inclou accions per a la reduc-
ció de la contaminació, el foment de la 
mobilitat segura, i la millora dels espais 
verds. També s’apunten la promoció 

-
puls als projectes en xarxa. Gran part de 
les accions ja s’estan executant. El segui-

.|

Pla director de Salut Pública per un 
poble saludable i amb bons hàbits
El document, que va ser aprovat pel Ple municipal al mes de maig, recull 50 
accions prioritàries per al foment de la salut comunitària. 

L’Ajuntament ha rebut un dels 
Reconeixements Administració Oberta 
2021 en la categoria TOP20 (municipis 
de 5.001 a 20.000 hab.) que l’Adminis-
tració Oberta de Catalunya (AOC) atorga 
a les administracions catalanes capda-
vanteres en la transformació digital.|

BREUS

Buscar i remenar com 
abans de la pandèmia

Reconeixement 
Administració Oberta 2021

Aquest mes de juliol s’ha recuperat 

Picasso amb una trentena de paradis-
tes. Com abans de la pandèmia, es van 
poder trobar productes ben variats.| 

PaAnna Albert, promotora del Banc de Sang i Teixits / Assumpta Lleonart, 
presidenta de l’Associació de Donants de Sang del Vallès Oriental
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En l’àmbit familiar 
arribeu a acords amb 
els joves de casa, 
pacteu els límits! 
I no oblideu els més 
grans quan marxeu 
de vacances. 
Som un municipi 
cuidador.

Si jugueu al carrer, respecteu 
tothom. Hem de compartir 
els espais! Cuideu els parcs 
i jardins i el mobiliari urbà. 

Tot allò que ens envolta 
també és casa nostra. 

Les terrasses dels 
bars han de tancar a 
les 00 h de diumenge 
a dijous, i divendres, 
dissabte i vigílies 
de festius a la � h 
de la matinada.
Col·laborem!

Porteu la mascota 
lligada. Recolliu els 
excrements i netegeu 
amb aigua els orins. 
És qüestió de salut.

I SÍ! Els trastos
només es baixen 
al contenidor la nit 
de dilluns o dijous.

I NO! Els patinets 
no poden anar 
per la vorera!

Com fer-ho?

     Montornès8 EL TEMA

Compte amb el soroll! 
No deixeu les mascotes 

desateses a casa. 
 A la nit, abaixeu el volum 
de la música i res de crits.

Les persones adultes són 
exemple per a la infància. 

A les trobades que organitzeu 
feu un consum responsable 

d’alcohol, recolliu les deixalles 
i eviteu generar molèsties 

al veïnat.

Feu ús de les papereres. 
Fixeu-vos que sempre 
en teniu una molt a prop. 
També per al tabac.

A l’estiu
CIVISME
CONVIVÈNCIA

Els comportaments incívics són una falta 
de respecte cap als teus veïns i veïnes
i poden ser objecte de denúncia i sanció.

L’estiu convida a sortir i a gaudir 
de la vida comunitària als carrers 
i places de Montornès. 

Fem un bon ús de l’espai públic, 
tinguem cura del nostre entorn
i respectem a les persones que 
ens envolten.

Gràcies!!!

SERVEI DE MEDIACIÓ CIUTADANA
93 001 68 52

SERVEI DE SUPORT A COMUNITATS 
DE VEÏNS I VEÏNES

93 001 68 52

REGIDORIES DE BARRI
644 27 62 08

POLICIA LOCAL
93 572 11 10 (emergència o servei 

 policial urgent)
667 99 36 85
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Arxiu Obert

El cinema Montserrat 
Nicolau Guanyabens
Arxiver Municipal

El cinema Montserrat ha quedat
en el record de moltes generacions
d’homes i dones, nois i noies de
Montornès. La seva gran sala, amb
més de mil butaques, va ser el cen-
tre de moltes hores d’entreteniment 
entre 1967 i 1992. Era el temps dau-
rat del cinema social, del «destape», 
dels efectes especials, etc. només 
pertorbat per l’incipient vídeo, que
seria el seu primer gran competidor.

A principis de 1966, Joan Civit 

pati de butaques i l’escenari amb
pantalla gegant. Les tardes de dis-
sabtes i de diumenges, amb doble 
sessió, eren molt concorregudes. Es
projectaven pel·lícules que potser no 
eren estrena mundial, però és que el
Montserrat era un cinema de proxi-
mitat, de població petita... el cinema
possible.

El dia que tots els públics, petits 

sala, era el vespre del 5 de gener.
Els Reis Mags d’Orient, unes hores
abans de repartir regals, eren rebuts 
i saludats. Tots tres dalt l’escenari. La
il·lusió a les butaques.

-
brat concerts, assemblees i mítings.
Memorables van ser el concert de
Quintín Cabrera -de suport a la vaga
dels treballadors de Dorfa- i el de Lluís
Llach en temps de l’auge de la cançó 

cinema. En el solar resultant, a partir 
de 1994 s’aixecaren blocs de pisos. El
cinema de sala començava una crisi

negoci cap a les capitals de comarca.
I l’oci tendiria, cada vegada més, cap a

|
Façana del cinema Montserrat, cap als anys vuitanta del segle 

i l’avinguda Onze de Setembre, sol·li-
citava una llicència per construir «un

espectáculos» amb la previsió que
tingués «cinematógrafo», un bar i una 
sala de ball. El cine va obtenir ben aviat 
els permisos. S’inaugurava al 1967.

A l’exterior del cinema, les portes 
acollien els cartells de les pel·lícules
i en unes cartelleres protegides amb

-

a entrar, o a no entrar. El gran vestíbul
donava entrada a l’immens espai del
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Tardor d’espectacles al 
“Montornès aixeca el teló”

La programació de tardor es posa-

El sopar dels idiotes. 
La temporada inclou dues propostes més 
per al públic adult: un concert d’Amparo 
Sánchez, el 25 de novembre i L’Oreneta, 
el 16 de desembre, amb Emma Vilarasau 

-
postes familiars: El lleó vergonyós, el 22 
d’octubre; Croquetes oblidades, el 19 de 
novembre i Univers, el 17 de desembre.  
Les entrades s’aniran posant a la venda 
al portal entrades.montornes.cat.| 

Més de 600 infants, alguns 
amb diversitat funcional i necessitats especials,  participen en el Casal de Vacances 
de lleure i esportiu. Un equip de 81 monitors/es i 18 vetlladors/es se n’ocupen.|

La vida torna al carrer sense 
restriccions el Sant Joan 2022
Els carrers de Montornès Nord es van omplir novament de gent per celebrar 
Sant Joan. Música en directe, espectacles artístics, àpats populars... totes les 
propostes van tenir-hi cabuda. 

Un estiu per quedar-se a 
Montornès

La programació d’estiu inclou prop 
de 40 espectacles, xerrades, sortides i 

contacontes al pati de la Biblioteca, tallers 
frescos al Casal de Cultura, divendres a 
la fresca a les places i les Nits d’estiu a 
la romana a Mons Observans. També es 
reedita el projecte Encaixa’t, que permet 
a les famílies demanar jocs de taula en 
préstec. Més info. a montornes.cat.| 
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El CEM 
Les Vernedes ha incorporat recentment una altra  grua amb cadira per accedir 
a les pisicines. També ha adquirit una cadira de rodes per moure’s pel recinte i 
utilitzar les dutxes als vestidors. Per utilitzar el material, només cal sol·licitar-ho 
al/la socorrista.|

Obres de renovació de les pistes 
municipals d’atletisme

Aquests dies s’estan enllestint els 
darrers treballs de substitució del 
paviment de les pistes municipals d’at-
letisme, que es trobaven envellides. 

L’empresa Agorasport va començar 
a retirar el terra a mitjans del mes de 

instal·lar-ne un altre també de cautxú 

adjudicat de l’obra és de 167.680,67 € 
amb l’IVA inclòs.|

Una usuària fa ús de la grua i la cadira per accedir a la piscina poc fonda

El Club Handbol Montornès 
al torneig Granollers Cup

Dos equips Aleví de l’entitat (un de 
femení i l’altre masculí) han participat 
per primera vegada en la competició 
internacional celebrada entre el 30 de 
juny i el 3 de juliol a Granollers. Els 25 
nens i nenes del club han jugat un total 
de 10 partits a la plaça de la Porxada. 
El torneig ha atret un total de 288 con-
junts de 14 països d’arreu del món i ha 

Montornès, que ja ha obert les inscrip-
cions per a la propera.|

Club Patí Montornès, 
tècnica i valors sobre rodes

Un total de 71 patinadores i pati-
nadors d’entre 4 i 18 anys del club 
van disputar el juny la tercera edició 
del Trofeu del Club Pati Montornès. 
Durant el lliurament de trofeus es van 

disciplina i el progrés.|
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El deteriorament del PSC a Montornès continua. La querella con-
tra membres d’aquest grup i dues treballadores municipals té la 
voluntat d’embrutir la imatge del Govern, la institució i de judici-
alitzar el que no els ha donat les urnes.
No és la primera vegada que acudeixen a la justícia, però pensà-
vem que aquella etapa s’havia tancat. Tampoc és nou en aquesta 
legislatura tan complexa, que es situïn a la contra de projectes 
positius per Montornès (la urbanització de Can Xec, els pressupos-

fomentant el desgast més que ajudar.
El centre juvenil Sputnik i el Gastrobar són fruit de processos
oberts de participació dels joves que han durat anys, on hi han
dipositat energies, temps i il•lusions per tenir un equipament que 
satisfés les seves necessitats, per formar-se i per aprendre. Els
joves i moltes famílies ho saben i valoren molt positivament el 
resultat. Estem tranquils perquè cap dels denunciats ha comès 
cap delicte, i tot s’aclarirà durant la fase d’investigació. No tenim
res a amagar i col·laborarem en tot allò que se’ns demana. 
Sabem que el PSC fora de Montornès és una altra cosa. Hem rebut 
moltes mostres de suport de dirigents socialistes de la comarca, i 
de l’àmbit nacional. També veiem que el regidor del PP es posa al 
costat per fer causa conjunta en la creuada contra aquest equi-
pament, està en la mateixa posició.
Afortunadament, els joves són prou madurs per saber qui els
recolza i qui no.

Se acaba de aprobar una moción para que no se tiren petardos
a unas horas pero no se atreven a prohibirlos... es simplemente 
postureo. Estoy esperando la fecha de la consulta popular.
Si me preguntan como vecina de Montornés, no me gustan los 
petardos y votaría que no se puedan tirar.
A cualquier hora, cualquier día del año, no los entiendo y me pare-
cen una gilipollez. Lo mismo que fumar. Me molesta que otros 
fumen a mi lado, y me molesta que tiren petardos atronadores,
soy así.
Votaría también si me lo preguntan como vecina NO a quemar 
literalmente miles de euros de dinero público que se gastan cada
año en petardos, igual se podrían utilizar para comprar pisos de 
titularidad pública y ponerlos en alquiler social. La moción que se
aprobó en el pasado pleno puede mejorarse mucho y un vecino 
de Montornes dio en el clavo en el turno de preguntas: igual lo que
hay que regular es, más que un horario concreto hasta las 22h, los
días en los que se puede tirar pirotecnia. Empatizo con todos los 
animales que sufren y más aún con personas que lo pasan mal y 
sus familias. Pero no concibo un día de San Juan sin hogueras ni 

los buenos ratos que nos hacen pasar La Colla de Dracs i Diables, ni 

nuestra cultura popular, de parte de una ciudadana a la que no
le gustan los petardos.

Montornés necesita un cambio. Un cambio que nos prepare para el 
futuro, sin duda, pero que también recupere los grandes proyectos 
que en estos últimos años han quedado completamente olvidados. 
Proyectos como la residencia- centro de día, los carriles- bici, las 
políticas de ocupación o los itinerarios seguros a la escuela. 
Parece que las cosas que a los vecinos nos preocupan son para el 
gobierno naderías o tonterías. Por ejemplo, no entendemos que:
- Aún no se hayan recuperado los servicios del Casal d’avis de 
Montornès Nord, tanto el de cafetería como la peluquería o el 
podólogo, con la mejora que estos servicios representan  en la 
calidad de vida de nuestros mayores.
- Que no esté resuelto el alumbrado de Can Bosquerons que supone 
un riesgo para las personas, especialmente para las mujeres, que 
deben hacer a oscuras el trayecto que separa su vehículo de la 
entrada de su empresa.
- Que se tarde más de un mes en reparar una incidencia en un par-rr
que infantil que puede representar un peligro para los niños y niñas. 
- Que no estén ya ocupadas las 17 viviendas propiedad del 
Ayuntamiento.
- Que se haga oídos sordos a las demandas de las asociaciones 
de vecinos.
Estamos cansados de los discursos llenos de grandes promesas y 
planes que no se cumplen, necesitamos que se resuelvan las cosas 
que realmente nos importan, nos preocupan y nos angustian en 
nuestro día a día. Queremos para Montornés un gobierno para 
todos y todas, y no solo para aquellos que piensan como el alcalde.

Què li han fet els 
joves al PSC?

Votaré no

No lo entendemos

Acaben les classes i comença una de les èpoques de més lliber-rr
tat tant per als més petits com per als més grans, el període 
de vacances d’estiu.
Montornès pot treure pit de l’enorme ventall d’activitats que
acull a l’estiu dirigides a totes les edats.
Els més petits gaudeixen dels diferents casals d’estiu i dels
campus esportius d’estiu que ofereixen alternatives diverses
per aprendre, jugar i relacionar-se.
També tenim altres espais on lluitar contra la calor com les
piscines descobertes o la zona de jocs d’aigua de la plaça Pau 
Picasso.
L’oferta cultural i festiva també és molt àmplia i ofereix  molts 
esdeveniments repartits per tot el poble.
I és que Montornès és un lloc preciós per gaudir i viure’l tot 
l’any, on podem gaudir de gastronomia, de cultura i de natura.
Us animem a gaudir de Montornès i a participar amb les diver-rr
ses entitats que donen molta vida al nostre poble.
Molts cops destinem massa temps a dir el que està mala-
ment al nostre poble i ens oblidem de dir tot allò que fem bé. 
Valorem el que tenim i gaudim-ho.
Montornès s’omple de vida aquest estiu i tu seràs el 
protagonista. 

L’estiu és ben viu a 
Montornès
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Nunca hemos podido presenciar la decadencia de 
un municipio tan rápido como lo que está suce-

diendo donde gobierna la izquierda sectaria. Barcelona con políticas 
de desórdenes en la convivencia, hace que la cercanía de otros muni-
cipios se contagien de la inseguridad, dejadez y malas prácticas, 
con lo que prevalecen las actuaciones de incívicos que se quieren 
apoderar de lo ajeno con la violencia que practican para hacerlo.
Montornés no es la excepción, en los últimos años se ha visto crecer 
el malestar de los ciudadanos por los casos que nos están sucedien-
do (quema de vehículos, robos en domicilios y garajes particulares, 
peleas, etc.) y sin una solución clara y contundente por quienes 
nos gobiernan, claro que las siglas son las mismas los comunes, el 
ejemplo de Barcelona lo vemos en nuestras calles y cada vez nos 
preocupa más.
La idea de crear un cuerpo dentro de la policía local para combatir 

el gobierno para conseguir un pueblo más seguro.
Por su actitud, nos parece que ya les está bien así, como si al res-
to de ciudadanos nos gustara la idea de poder ser los próximos 
perjudicados.
No queremos terminar sin volvernos a ofrecer para ayudar en lo 
necesario y que Montornés vuelva a ser un pueblo más seguro y 
tranquilo y que los altísimos impuestos, se inviertan en conseguirlo.
Apostamos por un Montornés menos precario, donde a partir del 
próximo año, podamos trabajar realmente por el pueblo y para el 
pueblo, como se merece.

L’esperit i la raó de ser del moviment Primàries Catalunya per la 
Independència és la unió de totes les formacions, grups i persones 

Creiem que anar tots units en pobles amb les característiques de 

Des de Montornès per la República hem encetat converses amb 
tots els actors independentistes (ANC, Consell per la República, 
ERC, Junts, les CUP i persones individuals) del poble per tal de 
fer-los partícips de la nostra visió.
Aquestes converses es troben en diferents moments, unes més 
avançades i d’altres no tant.
En els mesos vinents, convocarem el nostre procés de primàries 
per tal de confeccionar la llista de candidats a les pròximes elec-
cions municipals del maig del 2023.
Tots i totes hi sou convidats.
Salut i República... catalana.

Montornés ¡Precario! Unitat de 
l’independentisme 
municipal



     JuliolMontornès16 2022




