
Un milió d’euros dels Next 
Generation per a  la millora 
energètica de l’Escola Sant 
Sadurní. Montornès se situa 
entre els municipis catalans 
que han aconseguit més 
recursos dels fons europeus.

73 accions per reduir les 
emissions de CO2 a la meitat 
l’any 2050. Entre les actuacions 
incloses al PAESC, hi ha la 
redacció d’una ordenança per a 
l’estalvi d’aigua i la implantació 
d’instal·lacions solars 
fotovoltaiques.

Més contractacions i formació 
amb els ajuts del programa 
Treball als Barris. La subvenció 
aconseguida permetrà la 
realització de formació 
ocupacional i la contractació 
de 12 persones aturades 
mitjançant plans d’ocupació. 

3 5 5

Butlletí municipal | Any 25 | Núm. 151 | Novembre 2022

www.montornes.cat ajmontornes



     NovembreMontornès2 Viu 2022

Fins al moment a l’Ajuntament 
s’havien desenvolupat diverses 
edicions del Pla local d’Igualtat de 
gènere des del 2012, posant en 
marxa moltes actuacions orien-
tades a reduir desigualtats entre 
homes i dones i erradicar la vio-

lència masclista. Havíem estat pioneres en municipis de la 
nostra mateixa mida i estem molt satisfetes de la feina feta 
per fer avançar drets i benestar per a les dones de totes les 
edats.

En aquesta nova edició del Pla hem decidit fer un pas més 
i incorporar en un mateix projecte la diversitat sexual. Ho 
fem perquè les polítiques d’igualtat de gènere i les de diver-
sitat sexual tenen una arrel comuna, en tant que ambdues 

i les situacions de violència que es deriven del sistema de 
gènere binari. 

Tot i que és innegable l’avenç aconseguit els darrers temps 
en relació amb els drets de les dones i de les persones LGBTI, 
encara existeix un llarg camí a recórrer en aquest sentit. Per 
aquest motiu, cal desenvolupar mesures que garanteixin la 
igualtat, que vetllin per visualitzar la diversitat present a la 
nostra societat i que lluitin contra les discriminacions i les 
violències cap a aquests col·lectius.

Aquest Pla és també el resultat dels avenços que s’han 

aconseguit amb diferents lleis després de moltes lluites del 
moviment feminista, i que els ajuntaments tenim la voluntat i 
l’obligació d’incorporar per fer avançar els canvis de manera 
ferma i decidida també als municipis.

“Tot i que és innegable l’avenç 
aconseguit en relació als drets de 
les dones i de les persones LGBTI, 

encara existeix un llarg camí a 
recórrer.”

Aquest nou Pla, ara ja d’igualtat i diversitat sexual i de 
gènere, concreta el compromís ferm de l’Ajuntament i del 
poble, i conté nombroses accions orientades a diversos 
objectius importants. Els principals serien fomentar la visi-
bilitat de les dones i les persones LGBTI i la defensa dels seus 
drets, així com prevenir i actuar davant de les violències 
masclistes i LGBTI-fòbiques.

Estic convençut que aquest és el camí de la millora social 
com a comunitat. Avançar en drets ens fa millors a tots 
i totes. Ni un pas enrere, en un moment en què s’obren 
pas pensaments contraris a aquests avenços i promouen 
la discriminació i la violència. No ho permetem, està en joc 
la democràcia.|
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Un milió d’euros dels 
Next Generation per a  
la millora energètica de 
l’Escola Sant Sadurní

El projecte de reforma de l’Escola Sant 
Sadurní ha obtingut 1.020.365,60 € de 

de titularitat pública dels Fons Europeus 
Next Generation. El projecte convertirà el 
centre en un espai més accessible, segur 

Aquesta línia d’ajuts dels fons euro-
peus ha repartit 53.027.865,33 € entre 67 
municipis catalans. La de Montornès és 
la tercera subvenció més important de la 
comarca i la 18a més alta de Catalunya. 

dels Next Generation, en aquest cas  de 
3.221.892 €, per a la rehabilitació d’edi-

endavant intervencions a més de 200 
habitatges del poble. Aquesta subven-
ció és la més important de la comarca i 
la setena de Catalunya.|

Nous espais a l’Escola Sant Sadurní 

Les cures, protagonistes de la 
5a FESS de Montornès
“Cuidem-nos per poder cuidar” ha estat el lema de la 5a Fira de l’Economia 
Social i Solidària (FESS) celebrada entre el 5 i el 12 de novembre.

La programació de la FESS ha 
posat enguany la mirada en el tre-
ball de cures, plantejades com a 
projectes comunitaris per millorar 
la qualitat de vida de les persones.

Entre el 5 i el 12 de novembre, 
Montornès va acollir la 5a FESS que 

tasques de cura per donar visibilitat a 
aquest tipus de feina sovint acompanya-
da de precarietat social i laboral.

La importància de les cures en 
l’àmbit de les organitzacions i l’entorn 
laboral va ocupar la primera sessió del 
programa. L’acte central va ser una 

matinal dedicada al treball de cures i als 
recursos per a famílies amb membres 
amb diversitat funcional. També es va 
desenvolupar un taller d’autocures per 
a dones que treballen en aquest àmbit.

Experiència al servei de la FESS
L -

ració de l’Ateneu Cooperatiu del Vallès 
Oriental, ha tornat a comptar amb la 
participació d’entitats expertes en la 
matèria. Enguany hi han estat presents 
Fil a l’agulla, Mujeres Pa’lante i Apindep 
Ronçana, a més de persones del servei 
municipal de diversitat funcional i del 
projecte local Dones amb Talent.|

Matinal sobre el treball de cures i els recursos per a persones amb diversitat funcional 
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Informació accessible 
amb el nou portal de 
dades obertes 

de l’Administració Oberta de Catalunya, 
ha posat a disposició de la ciutadania un 
portal de dades en format obert gene-
rades pel mateix Consistori. El portal és 
accessible des de la Seu Electrònica del 
web municipal. S’hi poden trobar 46 con-
junts de dades com el resum del padró 
de vehicles, el d’animals de companyia, 

el pressupost municipal, entre d’altres.|

Cartes de Serveis: 
compromís amb la 
ciutadania

La Seu electrònica del web municipal 
montornes.cat ha incorporat les Cartes 
de Serveis, aprovades pel Ple municipal, 
amb el detall dels serveis que es presten 
i els compromisos de qualitat assumits 
per la Corporació. Les cartes també esta-
bleixen els indicadors que n’avaluaran el 
compliment.|

Impost sobre els Béns Immobles 
(IBI) 
Augment del 2,9 %. Tot i així, els 
tipus impositius continuen sent 
dels més baixos de la comarca.

(famílies nombroses i habitatges en 

del sòl).

Impost d’Activitats Econòmiques
(IAE) 
Increment d’entre l’1 i el 2 %, depe-
nent de la categoria en què es trobi 
l’activitat econòmica.

Taxa dels guals  
S’amplien les autoritzacions a tot el 

.

Preu públic del servei de bar als 
Casals de la Gent Gran
Increment d’entre el 5 i el 10 % 
(representa una pujada d’entre 5 i 
10 cèntims, inferior a l’IPC).

Preus públics dels serveis progra-
mats per les regidories d’Infància 
i Joventut 
Fraccionament del pagament dels 
serveis per facilitar l’accés de les 
famílies.

Taxa per la gestió de residus 
domèstics i comercials 
Increment del 7,5 % en tots els 
rebuts a causa del reajustament del 
cost del servei del Consorci per a la 
Gestió de Residus del Vallès Oriental. 
L’increment serà de 0,86 € mensuals 
(10,33 € anuals) als habitatges uni-
familiars, i 0,99 € mensuals (11,88 € 
anuals) per als plurifamiliars.

per 
a les persones afectades per ERTO i 
per a autònoms i comerços que hagin 
tingut una reducció d’ingressos.
Es mantenen les 
als contribuents a l’atur i amb ingres-
sos que no superin el SMI per unitat 
familiar. 
Es manté la 
per fer ús de la deixalleria de 5 a 10 
vegades durant l’any.

Preu públic dels serveis de 
l’Escola Bressol
Gratuïtat per a l’alumnat de P2.

Taxes i impostos amb continuïtat social
Entre les taxes i impostos de l’any 2023, hi ha l’increment de l’IBI i de la taxa 
per la gestió de residus domèstics i comercials a causa del reajustament 
de cost del servei. La majoria de les taxes i impostos mantenen les 
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73 accions per reduir les emissions 
de CO2 a la meitat l’any 2050
Entre les actuacions incloses al PAESC, hi ha la redacció d’una ordenança 
per a l’estalvi d’aigua i d’un Pla director del verd urbà, i la implantació 
d’instal·lacions solars fotovoltaiques a cobertes públiques.

El procés d’elaboració del Pla 
d’Acció per l’Energia Sostenible i el 
Clima (PAESC) ja ha acabat.  Durant 
la fase de participació ciutadana 
s’han recollit 46 propostes que 
s’han incorporat a les 73 accions 

A través d’un primer taller parti-
cipatiu celebrat el 29 de setembre, 
una sessió amb el Consell d’Infants el 
18 d’octubre, i la plataforma partici-
pa311 s’han recollit 46 propostes que 
s’han incorporat al total de 73 accions 

s’aconsegueixen dur a terme totes, es 

calcula que l’any 2050 a Montornès 
s’hauran reduït les emissions de CO2 
en un 58 % respecte al 2005.

Actuant sobre sis eixos bàsics
Les accions del PAESC es repartei-

xen en sis línies: Transició energètica, 

l’aigua, Residu zero, Infraestructura 
verda i biodiversitat, i Governança i 
reducció del risc. Entre les actuacions 

la redacció d’un Pla Director d’Equipa-
ments municipals i el foment de les 
comunitats energètiques entre equipa-
ments, empreses i habitatges.|

Sessió de retorn a la ciutadania sobre el document del PAESC

Noves contractacions i 
formació amb els ajuts 
del programa Treball 
als Barris

Durant les darreres setmanes, el 
Servei Públic d’Ocupació de Catalunya 
(SOC) ha fet arribar a l’Ajuntament l’apro-
vació de la subvenció que va demanar 
dins del programa Treball als Barris 
2023. L’import de l’ajut és de 378.489,17 
€ que permetran la contractació de 
personal tècnic, la realització de forma-

professionalitat i la contractació de 12 
persones en situació d’atur mitjançant 
plans d’ocupació.

El projecte, que es desenvoluparà 
entre aquest mes de novembre i l’octubre 
de l’any que ve,  està orientat a millorar la 
formació de les persones que treballen 
en el sector de les cures, com l’atenció a 
persones grans i treball domèstic, i a sen-
sibilitzar sobre la necessitat de millorar 
les condicions laborals de les persones 
que realitzen aquesta tasca. També hi 
haurà una part de la formació destinada 
a millorar l’ocupabilitat de les persones 

|
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La campanya SOS Sàhara, a Montornès
Més de 370 alumnes de secundà-

ria han visitat “Wangala. Dona sahrauí, 
visions de resistència” a Can Saurina. 
L’exposició pertany al projecte SOS 
Sàhara i presenta el testimoni de 8 dones 
dels campaments de refugiats, dels terri-
toris ocupats del Sàhara Occidental i de 
la diàspora sobre el seu paper en la lluita 
no violenta del poble sahrauí. 

La campanya d’ACAPS i Novact,  

Cooperació al Desenvolupament, ha 
format part dels European Days of Local 
Solidarity.|

Detingut un home com 
a presumpte autor de 
robatoris a domicilis

La Policia Local va detenir, fa unes set-
manes, un home acusat d’haver comès, 
presumptament, diversos robatoris 
amb força a domicilis. Se li van interve-
nir objectes presumiblement sostrets de 
balcons, jardins i garatges. Alguns dels 
objectes estan dipositats a les dependèn-
cies de la Policia Local, a l’espera de ser 

|

Reparació de voreres. Aquests 
dies s’ha reparat la vorera del carrer 
del Vallès, entre Federico García Lorca i 
el passatge de Maria Aurèlia Capmany. 
El cost ha estat de 7.466,47€.

Millores a la xarxa d’aigua pota-
ble. L’empresa pública GIACSA ha 
renovat la canonada d’aigua al tram del 
carrer de la Llibertat que va dels blocs 
5 al 8. Ara, s’hi podrà accedir fàcilment 
per fer-hi tasques de manteniment.|

En 1 minut...

Renovat el Consell d’Infants. En aquesta setena edició, el consell està format per 
9 noies i 10 nois de 5è i 6è de les cinc escoles del poble. Un cop al mes es reuneixen 
per debatre qüestions que els afecten i interessen. Ho posen en comú i després ho 
traslladen al Consistori.|

Alguns dels objectes intervinguts

Alumnes de secundària durant una de les visites
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Qui som, què fem?
Som un grup de persones  que voluntàriament destinem part del 

nostre temps a desenvolupar accions de:
1. Prevenció de situacions de greu risc col·lectiu (catàstrofes o 

calamitats públiques que poden afectar a la població i els seus béns)  
per mitjà de l’estudi i anàlisi d’aquestes situacions.

calamitat pública, organitzant el socors i protecció de les persones 
o béns afectats.

3. Divulgació a la ciutadania perquè coneguin com reaccionar 

Donem suport a la Policia Local així com a diferents organitzacions 

en tota mena d’events esportius, participatius, 
Festa Major, etc... que es realitzin a Montornès 
del Vallès.

Per arribar a ser voluntaris, hem de pas-

fer el curs bàsic de voluntari a l’escola de Bombers i Protecció Civil 
de Mollet (ISPC) i després, continuem amb cursos d’especialització. 

No som sanitaris, no som bombers, no som policies però, en el 
moment que es requereix, donem suport a tots els cossos d’emergèn-
cia. Estem englobats com a primera actuació d’urgència o, en el seu 
defecte, com a suport logístic.

Podeu conèixer-nos amb detall a avpcmontornesvalles.cat/ |

El balcó de l’entitat Associació de Voluntaris de Protecció Civil de Montornès del Vallés 
Congost-Mogent

El veïnat ha dit la seva en la pri-
mera edició del +30 Kosmos, una 
iniciativa de participació ciuta-
dana per ajudar a materialitzar 
activitats de caire esportiu, cultu-
ral, social o de lleure presentades 
per majors de 30 anys. 

Un total de 174 persones es van 
trobar el 12 de novembre al Teatre 
Margarida Xirgu per conèixer les pro-
postes participants en la 1a edició del 

+30 Kosmos. L’Ajuntament destinarà 
20.000 € al llarg de 2023 per dur a terme 
aquelles que han obtingut més suport.

La proposta Diversitat Festiva va ser 
la més votada. Es tracta d’una jornada 
d’activitats adaptades a nens i a nenes 
amb diversitat funcional. L’any vinent 

-
ca sobre el Parkinson, una prova ciclista 
d’Enduro XC urbà, una nit de monòlegs, 
i un espectacle de talents, entre altres. 
+ info: montornes.cat/mes30kosmos.|

del +30 Kosmos
L’Assemblea en què es van decidir les iniciatives que es duran a terme durant el 
2023 va aplegar 174 persones. 

BREUS

Un mes ple de vins de la 
DO Alella

L’Escola d’Hoteleria ha acollit en els 
darrers dies una sessió del cicle Enotast 
del Consorci Enoturístic de la DO Alella. 
Durant l’octubre La Gourmet-Teca, 
amb el suport del Dept. de Promoció 
Econòmica, va organitzar maridatges de 
vins DO Alella en el marc de la 7a edició 
de la ruta del Vi+.| 

Montornès va reunir el 24 de 
novembre la Taula per l’Ocupació i 
la Formació, on hi ha representats el 
Consell Comarcal, patronal, sindicats, 
i el teixit industrial del Baix Vallès. Es 
van presentar les accions realitzades  
enguany a Montornès, com els itine-
raris formatius per a joves del projecte 
“Dimensió Sociolaboral” i la programa-
ció prevista per a l’any 2023. |

Taula per l’Ocupació i la 
Formació

Foto de família durant l’assemblea del +30 Kosmos
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Montornès ha estat al capdavant dels municipis que han implementat polítiques d’igualtat i de diversitat sexual i de 
gènere. El nou Pla d’Igualtat i de Diversitat sexual i de gènere ha incorporat accions que fomenten la visibilitat de la 
diversitat, la defensa dels drets de les persones LGBTI+ i la lluita sostinguda contra la discriminació per motius d’identitat 
de gènere, expressió de gènere o d’orientació sexual. 

a igualtat i la diversitat sexual i de gènere

El nou Pla d’Igualtat i de Diversitat sexual 
i de gènere es va elaborar a partir de les 
aportacions tècniques, polítiques i del 
veïnat i les entitats que van formar part 
d’un procés participatiu.

El document suposa un canvi de mirada 
per poder incorporar la perspectiva de 
gènere i de la diversitat afectiva i sexual 
en el conjunt de les polítiques municipals. 
Una altra de les novetats és la integració 
d’eines d’avaluació i la creació d’una 
comissió de seguiment.

El pla inclou 6 línies estratègiques i un 
total de 41 accions orientades a:

• Incrementar el compromís per 
la igualtat i la lluita contra les violències 
masclistes i LGBTI-fòbiques.

• Treballar la coeducació i la trans-
missió d’una cultura igualitària, tenint en 
compte la qualitat de vida, la participació 
i la cultura, i tot l’àmbit vinculat amb els 
treballs i la democratització de les cures.

Més d’una dècada desplegant polítiques d’igualtat

La regidoria de Polítiques d’Igualtat es va crear l’any 2011. Un any després s’incorpora la fi gura de l’Agent d’Igualtat. Des d’aleshores, l’objectiu 
ha estat potenciar i promoure les polítiques de gènere en l’àmbit municipal per garantir un poble més feminista, just i equitatiu.

El primer Pla d’Igualtat de Montornès és de 2012. El 2017 el Ple municipal va aprovar la seva actualització en vigència fi ns a l’any 2020. Durant 
el 2021, es va dur a terme l’avaluació per preparar la renovació i la redacció del tercer pla que fi nalment es va aprovar el juliol i que cobrirà el 
període 2022-2026. El document incorpora experiències i aprenentatges compartits que tenen a veure amb l’evolució social respecte les políti-
ques d’igualtat del segle XXI.

Violències
masclistes i

lgbti-fòbiques

Coeducació i
cultura

igualitària
Espai de Debat Educatiu (EDE)

Campanya “Canviem la mirada” 

Campanya “Pura Vida”. Promoció de valors

de prevenció d’agressions sexistes.

“Dimensió violeta”, en el marc del 

projecte “Dimensions Joves” 

Punt lila. Atenció en espais d’oci i festius.

Participació
i cultura

Treballs i
democratització

de les cures

Qualitat
de vida

Compromís
amb la

igualtat

Programa sobre sexualitat i afectivitat
per a famílies i centres educatius

Maig, mes de la salut de les dones

Projecte “Corre per la Igulatat”

Espectacles amb valors d’igualtat a la

programació “Montornès aixeca el teló”

25N, Dia Internacional contra la Violència Masclista 

Servei d’Informació i Atenció a les Dones (SIAD)

Servei d’acollida per a infants (temps per a cures)

Fira de l’Economia Social i Solidària (FESS)

Nou Servei d’Atenció Domiciliària (SAD)

Formació sobre igualtat de tracte a l’Ajuntament

Servei d’Atenció Integral LGBTIQ+ 

Espai Feminista Jove

8M, Dia Internacional de les Dones

Punt violeta. Campanya de sensibilització 
adreçada a establiments comercials.
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Pas ferm per un poble compromès amb la

Els Serveis d’Igualtat a 
Montornès del Vallès

Despesa i 
fi nançament

Despesa corrent dels serveis 
d’igualtat per habitant
(a Catalunya és de 4,6 €)

% autofi nançament per 
part de l’Ajuntament

Professionals

Dones ateses per 
professionals d’atenció

Atenció a les 
dones

% de dones ateses en primera 
atenció que s’adrecen al servei 

directament

% de dones ateses en primera 
atenció que accedeixen al servei 

per derivació

Perfi l de les 
dones ateses

% de dones ateses en 
violència masclista sobre 
el total de dones ateses

% de dones ateses estrangeres 
de fora de la Unió Europea

% de dones ateses que 
pertanyen a una família 

monoparental

% de dones ateses que no han 
assolit l’educació obligatòria

Alumnes participants en accions 
formatives  i de sensibilització sobre 
igualtat de gènere (educació formal) per 
cada 1.000 persones 
en edat escolar

Participants en formació i sensibilització 
fora de l’àmbit educatiu per cada 1.000 

habitants

Dades 
corresponents a 

l’any 2021

L’Ajuntament forma part dels cercles de comparació inter-
municipal dels serveis d’igualtat que impulsa la Diputació 
de Barcelona.

L’objectiu d’aquest espai es l’elaboració d’indicadors 
per mesurar l’impacte de les actuacions, l’intercanvi d’ex-
periències i les millores en l’àmbit de la gestió de serveis.

En aquest gràfi c es mostren els principals indicadors.

Promoció de 
la Igualtat
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Font: Cercles de comparació intermunicipals. Servei de Programació. Diputació de Barcelona.
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Arxiu Obert

El secretari de l’Ajuntament 
Nicolau Guanyabens
Arxiver Municipal

Domingo Casas Llibre va néixer 
a Argentona l’any 1872. De ben jove 
es va traslladar a Premià de Mar 
on, amb la seva esposa, va regentar 
una carnisseria i poc després va ser 
regidor de l’Ajuntament pel partit 
Unión Republicana. El dia 1 de juliol 
de 1909 va ser escollit alcalde, just 
tres setmanes abans de l’esclat de 

de protesta contra l’enviament de 
tropes reservistes al Marroc.

L’ona expansiva de la revolta, 
dominada per l’anarcosindicalisme, 
arribà també a Premià de Mar. Es 
van produir aldarulls i l’alcalde Casas 
va ser investigat com a presumpte 
connivent amb la revolta i còmplice 
de Francesc Ferrer i Guàrdia. Ell i la 
seva esposa van ser tancats a la pre-

però per poc temps. Del judici en van 
sortir indemnes.

Casas tornaria a ser alcalde tres 
anys més, però l’any 1921 decidí fer 

Roca del Vallès, on fou secretari de 

d’ella que tenia dotze anys, Emilio. 
Domingo Casas era molt conegut 

al poble. L’Ajuntament en aquella 
època amb prou feines tenia tres tre-
balladors i el secretari era tota una 
institució. Segurament poca gent 
devia conèixer el seu passat agitat 
a la comarca veïna.

Domingo Casas, escrita pel seu net 
Pere Casas –gràcies al qual disposem 
de tota aquesta informació–, es pot 
trobar al llibre que recull les tretze 
ponències que es van presentar a 
la Sessió d’Estudis Montornesencs 
de 2021 i que s’ha publicat recent-
ment en el marc de les festes de Sant 
Sadurní.|

Domingo Casas Llibre. Arxiu familiar. 

l’Ajuntament. I cinc anys més tard, es 
domicilià a Montornès perquè va ser 
nomenat secretari de l’Ajuntament 
del nostre poble. Va exercir aquest 
càrrec en una època molt convulsa, 
entre 1926 i 1943. Va ser secretari de 
la comissió gestora per a la segregació 
de Vallromanes, va viure amb lògica 
tensió la Guerra Civil i el seu propi pro-
cés de depuració a la postguerra. 

El 1941, quan tenia seixanta-nou 
anys, es va casar en segones núpcies 

Domingo Casas i la seva família. Arxiu familiar 
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Qui vulgui fer de patge infantil o de 

al 10 de desembre a www.montornes.
cat/cavalcada. Hi ha 18 places de patge. 
El 12 de desembre es farà un sorteig 

|

Les escoles visiten l’Ajuntament. Alumnes de 3r de l’Escola Can Parera van 
visitar el 17 de novembre l’Ajuntament. L’alcalde, José A. Montero, els va rebre 
i els va fer de guia. L’activitat forma part del catàlec de propostes educatives.|

La gent gran de Montornès, ferma i vital
Durant el mes d’octubre es van dur a terme tot d’activitats amb la gent gran 
com a protagonista. Hi va haver teatre i contes per a persones adultes, una 
sortida guiada al refugi antiaeri de Ca l’Arnau, una matinal d’exhibició dels 
tallers dels casals i un ball.

Reconeixement europeu a 
l’Escola Palau d’Ametlla. Ha estat 
reconeguda, per segon any, per la 
plataforma eTwinning. L’alumnat de 
5è ha practicat l’anglès amb infants 
de Turquia, Albània i Grècia.

Solidaritat amb la Marató de 
TV3. La Penya Pere Anton celebrarà 
el 18 de desembre una subhasta 
solidària amb productes i serveis de 
comerços del poble. Tindrà lloc a les 
18 h a l’Sputnik. No cal reserva prèvia.

Proves de col·locació per als 
cursos de català per a adults. +info: 

|

Sant Sadurní: tardor de 
festa i cultura 

Un any més les entitats i l’Ajunta-

programa ple de propostes per a totes 
les edats. N’hi ha una quarantena que 

|

En 2 minuts...

Vols fer de patge 
durant la Cavalcada?

Caminada al refugi antiaeri de Ca l’Arnau

Exhibició dels tallers dels casals de la gent gran

Ball a El Sorralet Representació teatral amb La Faràndula
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Yago Domínguez, 
subcampió de 
Catalunya d’Enduro

El pilot de Montornès ha acabat 2n 
al Campionat de Catalunya d’Enduro 
en la categoria E125 2T. La Federació 
Espanyola de Motociclisme el va convo-
car a un Stage a L’Espluga de Francolí 
el 12 i 13 de novembre pels seus bons 
resultats.|

El CA Montornès ha tornat a mostrar 
que la Marxa Popular és un dels esde-
veniments més rellevants del calendari 
esportiu. A l’entorn de 1.500 persones 
inscrites, i d’altres sense dorsal, van 
participar en la XXX Marxa Popular, el 
30 d’octubre. L’organització va man-

incorporades l’any passat per evitar 
aglomeracions, com la sortida oberta 
entre les 8 i les 9 h, i el desviament dels 
primers metres de la prova.

De nou, es va poder triar entre dos 
recorreguts (de 8 i 14 km) pels camins 
del Parc de la Serralada Litoral.|

La Marxa Popular segueix ben viva 
després de 30 edicions

Yago Domínguez, en acció
Fo

to
: Y

ag
o 

D
om

ín
gu

ez

Les renovades pistes d’atletisme i tennis, ja en funcionament. El CA Montornès i el Club Tennis Montornès ja han 
començat a utilitzar les pistes municipals, després de les obres de renovació que s’hi han dut a terme. En tots dos casos 
s’ha substituït el paviment antic i malmès per materials nous.|
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Llençar les escombraries és un acte quotidià, el fem a casa o a 
l’establiment, si som comerciants. Però el fet de fer-ho i que les 

ni la responsabilitat del veïnat respecte aquestes deixalles. 
Aquestes escombraries, cadascuna al contenidor que li pertoca, 
reben un tractament de reciclatge o de destrucció que implica part 
dels costos de la taxa que entre tots i totes paguem, i qualsevol 
persona pot consultar la informació del servei que es presta.

escala mundial, però també pels costos del mateix tractament, 
sobretot del rebuig. Allò que posem al contenidor gris, ens fa 
encarir el rebut de forma exponencial i genera un impacte ambi-
ental nefast. I el mal ús que fan alguns veïns i veïnes del servei de 
recollida de voluminosos, també.
Montornès tindria enguany un increment de més d’un 10% anual 
del rebut segons les previsions del Consorci de Residus del Vallès 
Oriental. Per acord polític i de forma excepcional, el Consorci 
n’assumirà una part, l’Ajuntament una altra, cosa que  suposarà 
aplicar una pujada d’un 7,5%, uns 10 euros anuals. 
Si en comptes de tenir un reciclatge del 46,8 % tinguéssim valors 
del 60-70%, i per tant, introduíssim petits canvis a casa per reciclar 
més i millor, estalviaríem costos amb menys contenidors grisos, 
menys recollides i menys abocaments, i això ens ajudaria també 
a reduir l’impacte mediambiental. No tot són diners, apel•lem a 
la consciència i responsabilitat, si no ho fem no ens en sortirem.

La Diputació de Barcelona ha fet una enquesta sobre la percepció ciu-
tadana del municipi, els serveis i l’administració dels ajuntaments. Es 
pot consultar posant al cercador de Google la paraula Dibaròmetre.
Els veïns i les veïnes de Montornès han dit:
La transparència de l’Ajuntament. Només el 31% la valora satis-
factòriament, quan a la comarca és el 40%. Som els pitjors en 
transparència.
La gestió de l’Ajuntament. El 28 % suspèn la gestió de l’Ajuntament, 
quan a la comarca sols dona una mala nota el 21%
Davant el compromís amb el canvi climàtic. El 57% el valora satis-
factòriament, però és menor als resultats de la resta de la comarca.
La satisfacció de viure al municipi. El 74 % la valora bastant positi-
vament, però quan mirem les dades de la comarca veien que en el 
nostre entorn tenen un percepció positiva el 84%. Ho faran millor 
en altres pobles?
Quin és el problema més greu del municipi? La resposta és la segu-
retat ciutadana. A la comarca sols el 9% diu que aquest és el major 
problema del seu municipi, però a Montornès del Vallès el 34 % 
opina que és el problema més greu que tenim. 
Vostè diria que el darrer any el seu municipi ha millorat o ha empi-
tjorat? El 55% dels enquestats diu que Montornès ha empitjorat, 
quan a la Comarca sols ho pensa el 30%.
Diria que el seu municipi millorarà o empitjorarà? Sols un 33% 
considera que Montornès empitjorarà.

proper any un canvi d’alcaldia i de forma de governar l’Ajuntament.

«Els petits canvis 
són poderosos»

Montornès des dels 
ulls del veïnat

Fa dos anys vam arribar a un acord amb Montornès en Comú 
per aprovar els pressupostos de 2021, aquestes negociacions 
han permès arribar a més acords, entre els quals  hi ha el de 
millorar la neteja al municipi. La realitat és que molts dels 
punts acordats s’han complert, però d’altres van amb retard, 
i un d’ ells és el de la neteja a Montornès. 
En aquest espai del butlletí hem estirat les orelles als incívics 
que embruten els nostres carrers, però ara toca començar a 
exigir responsabilitats a l’equip de govern i demanar que es 
compleixin tots els acords signats per tal d’avançar cap a un 
Montornès més net. A Esquerra Republicana estem disposats 
a continuar negociant sobre el tema de la neteja, però volem 
veure com es comencen a prendre mesures. 
La majoria de veïns i veïnes són cívics i compleixen amb les 
normes de convivència bàsiques i paguen quan toca la taxa 
d’escombraries, per tant, mereixen un bon servei i que es tro-
bin els carrers nets. Uns carrers bruts incentiven encara més 
l’incivisme, donen mala imatge i són més perjudicials per a 
la salut. 
És important que treballem plegats per tal de solucionar 
aquest problema de la neteja i la higiene als carrers del poble, 
i som conscients que no serà fàcil, però ho hem de fer, és la 
nostra obligació amb la ciutadania. Entre tots aconseguirem 
un Montornès més net, fer-ho és a les nostres mans.

Volem un 
Montornès més net!
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Como cada año, desde hace ya más de 11, desde 
el equipo de gobierno pierden la sensibilidad en 

los problemas de los ciudadanos, con la subida de impuestos y tasas 
a los que nos tienen acostumbrados, subida del IBI, subida del servi-
cio de limpieza viaria y recogida de basuras y así todo.
Vemos como no empatizan, después de recibir las quejas de la ciuda-
danía que le trasladamos desde el grupo popular, como la suciedad 
de las calles, la inseguridad que se está viviendo, los problemas de 
paro, etc. nos dicen que pagar más impuestos (aunque lo estemos 
pasando mal) es lo que se tiene que hacer para mantener sus políticas 
que sólo ellos entienden sin recapacitar que es necesario replantear 

Estamos en precampaña y no entendemos que haya grupos en el 

7,5% de media en la subida indiscriminada de todos los impuestos, 
sabiendo que las últimas encuestas dan como resultado que los 
ciudadanos de Montornés están hartos de que se les tome el pelo, 
con contratos a empresas que no cumplen y sólo ellos ven correctos.
En estos años se dan cuenta “ahora” que es necesario aumentar las 
horas para que tengamos el servicio por el que llevamos pagando 
desde el 2019, con el aumento del coste de un servicio defectuoso 
como es la limpieza viaria.
Para que los ciudadanos se encuentren representados de verdad en 
el ayuntamiento, hay que tomar medidas.
Somos la nueva alternativa que las tomará si así lo deciden las urnas.

A principis d’enguany l’equip de govern va renovar el contracte 
de neteja viària i recollida d’escombraries. Nosaltres ens hi vam 
oposar exposant que la feina no s’estava fent bé. Que el poble 
estava brut i deixat. Per l’equip de govern tot anava perfecte. Set 

neteja viària i recollida d’escombraries que amplia, i de molt, les 
hores i els mitjans de neteja.
Sembla que a l’equip de govern s’han adonat que no tot anava 
tan bé com ens volien fer creure. També podríem pensar que 
volen netejar la cara del poble de cara a les eleccions municipals 
del Maig de 2023... Nosaltres ens vam abstenir perquè, encara 
que creiem que tot està mal fet, volem que el poble estigui net. 
També tenim en procés el canvi de la il•luminació dels fanals. 

fa anys. Cada any s’hi destinen diners però el procés està sent 
lentíssim i no sabem quan acabarà.
Un exemple el tenim a la plaça de Pau Picasso, tan freqüentada 
com insegura de nit. Poca llum i mal distribuïda. A la zona verda 
els fanals queden per sobre de les copes dels arbres, que queden 
il•luminats, però no així el terra, que és on juguen els infants.
Sembla que cap persona responsable passa per aquesta plaça.
Salut i República... catalana.

Poca sensibilidad Sembla que 
teníem raó
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