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El centre juvenil Sputnik
en 5 preguntes clau

L’esbarjo torna a Montornès
amb les festes de Sant Joan

Celebrem el mes de l’orgull LGTB: perquè tothom visqui lliure! Saps què hem fet des del govern? 
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 Quan l’estiu comença a 
treure el nas, a Montornès ens 
posem el mocador per celebrar la 
revetlla de Sant Joan.
 Fa més de quaranta anys 
que un grup de veïns i veïnes 
voluntàries es van organitzar 
per portar al barri de Montornès 
Nord uns dies de festa i disbauxa. 
Començava així una tradició que, 
encara avui tot i que amb un altre 
format, continua ben viva.
 L’any passat, amb l’arri-
bada de la COVID-19, tant les 
institucions com les entitats del 
municipi tenien un gran repte: 
continuar oferint a la ciutadania 
uns dies d’esbarjo i un pessic 
d’aire fresc després d’un dur con-
finament. La tasca era difícil, però 
els directius clars: mascareta, gel 

i distància. Va ser un experiment 
amb bons resultats.
 D’aquell petit laboratori 
–literalment, ja que vam ser un 
dels primers municipis a fer-ho– 
va sortir una programació cultural 
variada i molt ben acceptada i re-
coneguda pel veïnat, un públic fi-
del que cada any espera amb emo-
ció l’arribada d’aquestes dates.

 Les entitats del poble, molt 
compromeses, tenen una tasca 
molt important dins la festa, fent-
la créixer amb activitats clàssiques 
i d’altres innovadores adreçades a 

diferents franges d’edats i sempre 
mantenint l’essència d’aquest ba-
rri únic i singular.
 Enguany, la cultura po-
pular ha tornat a prendre un 
paper rellevant durant aquests 
dies apropant elements patrimo-
nials únics i singulars molt apre-
ciats sobretot entre els més petits.
 Montornès és sens dubte 
un poble que aposta per la cultura 
oferint un ampli ventall d’activi-
tats, i les festes de Sant Joan són 
un clar exemple.
 La cultura és segura i 
així ho portem defensant durant 
tots aquests mesos tan durs i com-
plicats. Ara que comencem a 
reprendre certa normalitat, no 
hem d’oblidar que la cultura és 
imprescindible. 

L’esbarjo torna a Montornès 
amb les festes de Sant Joan

Mercè Jiménez, regidora de Montornès Nord

Vols formar part de Montornès en Comú? Contacta’ns a montornesencomu2019@gmail.com.MILITA!

En un context optimista per la millora de les dades de la pandèmia, el barri 
ha viscut un segon Sant Joan diferent, amb més optimisme i il·lusió veïnal

 

 La lluita pels drets de les 
persones lesbianes, gais, trans, 
bisexuals i intersexuals està en-
cara per guanyar. Pot semblar 
que la normalització i visibilit-
zació del col·lectiu siguin totals, 
però les dades i l’experiència ens 
diuen que encara hi ha feina a fer.
 Així, el 2017 vam engegar 
des del govern un conjunt de po-
lítiques per a la defensa de les 

persones LGTBI: el Servei per 
la Diversitat Afectiva i Sexual.
 Aquest servei va esde-
venir una eina indispensable per 
atendre situacions de discrimina-
ció i violència, informar, sensibi-
litzar i donar suport a les famílies.

 Posteriorment, aquest ser-
vei es va reorientar cap a la pro-
moció dels drets de les persones 
LGBTI en un sentit més ampli i 

la prevenció de la LGTBI-fòbia al 
municipi. Es va ampliar el seu es-
pectre desenvolupant accions de 
sensibilització, divulgació i pro-
moció del servei a la ciutadania i 
formació a professionals.
 També s’han portat a ter-
me tallers d’estereotips de be-
llesa i normativitat corporal 
adreçat al jovent i s’han format 
als professionals com monitors i 
monitores dels casals d’estiu.
 Educar els nostres fills i 
filles en la tolerància i el respecte 
no és una opció, sinó una obliga-
ció. Perquè volem una societat 
per a tothom!

Compromeses
amb la lluita
pels drets LGTBI

Ana Madrona, regidora d‘Igualtat



El nou centre 
juvenil Sputnik

Què és?
És un espai dedicat a polí-
tiques juvenils que sorgeix 
arran de les necessitats del 
jovent de Montornès, que 
fins ara només tenia el centre 
juvenil Satèl·lit. Es divideix en 
dos espais: la part superior, en-
focada a un públic d’entre 12 i 
18 anys, i la planta baixa, per 
joves de 18 a 30 anys. En con-
junt, està pensat per dinamit-
zar activitats i assessorar el 
jovent en un ampli ventall de 
temes. A més, compta amb un 
projecte autònom i cooperatiu: 
el Gastrobar. 

E N  5  P R E G U N T E S  C L A U

S’hi podrà anar
a estudiar?

El centre juvenil compta amb 
una sèrie d’espais i equipa-
ments que s’enfoquen a l’edu-
cació del jovent. És per això 
que a l’Sputnik no només es 
pot venir a estudiar o fer tre-
balls en grup, sinó que a més 
aquelles persones que ho ne-
cessitin podran rebre suport 
i consell per part de l’equip 
de Joventut. Així doncs, qual-
sevol jove que vulgui, pot re-
servar una sala d’estudi per a 
ell o ella, o bé per al seu grup 
de treball, i fer les tasques que 
necessitin.

Qui pot anar-hi?
La programació i els serveis 
que s’hi ofereixen –assesso-
rament i consultories sobre 
vida laboral, discriminacions, 
estudis o diversitat sexoafec-
tiva– estan dissenyats per al 
jovent de Montornès. Tot i 
això, qualsevol persona del 
municipi pot visitar el centre i 
participar de les activitats que 
s’hi proposen. Es tracta d’un 
espai municipal i, per tant, 
qualsevol persona de qualse-
vol franja d’edat que pugui ne-
cessitar ajuda o vulgui fer una 
proposta serà atesa. 

Quines activitats
s’hi faran?

Tant a l’Sputnik com al Sa-
tèl·lit es faran les activitats 
que els joves vulguin. Treba-
llem per corresponsabilitzar 
els joves amb el departament 
de Joventut: els joves i el de-
partament hauran de treballar 
plegats. Hi haurà una pro-
gramació fixa proposada pel 
departament, amb un acom-
panyament diari enfocat per a 
joves menors d’edat i a la ve-
gada activitats proposades pel 
jovent, en especial a les que 
surtin dels pressupostos parti-
cipatius Kosmos.

El gastrobar podrà 
vendre alcohol?

El Gastrobar és un espai di-
ferenciat del centre juvenil 
Sputnik, ja que es tracta d’una 
activitat econòmica que depèn 
del Departament de Promoció 
Econòmica. Al Gastrobar es 
venen els productes que per-
met la normativa de l’Agèn-
cia de Salut Pública. S’han fet 
les consultes pertinents abans 
que comencés la seva activitat 
econòmica i està permès ven-
dre aquest tipus de begudes. 
Per descomptat, no es ven-
dran begudes alcohòliques a 
persones menors d’edat.

Vols saber-ne més?
Escaneja el codi QR i mira el 
vídeo del regidor de Joventut 
i Infància, Sergio Carrillo, 
sobre el centre Sputnik al 
nostre canal de YouTube.



Deu anys al govern
treballant per a tu

Una dècada 
després de la 

nostra primera 
majoria absoluta, 

valorem la feina 
feta des del govern

El 22 de maig de 2011 vam guan-
yar les eleccions municipals per 
segon cop –com a ICV-EUiA– i 
amb una majoria absoluta que 
frenava un pacte antinatura com 
el de 2007. Arribàvem a la insti-
tució amb un projecte de municipi 
per transformar la realitat del veï-
nat, escoltant, debatent i posant 
les seves necessitats al centre

––– POLÍTIQUES SOCIALS
 Els primers anys, marcats 
per la crisi del 2008, van requerir 
un augment de personal i d’un im-
puls de polítiques socials com mai 
per garantir cobertures bàsiques. 
Vam crear programes d’acompan-
yament social molt per sobre de 
les nostres competències: entre-
ga d’aliments frescos, menjador 
social, serveis d’acompanyament 
a la infància en risc, acompan-
yament escolar, subvencions a 
AMPA, escoles i instituts... Vam 
impulsar i visibilitzar la lluita 
contra la violència masclista, en-

cara més present en temps de cri-
si, amb la creació de la Regidoria 
d’Igualtat i el primer Pla de Polí-
tiques d’Igualtat.
 Pel que fa a l’habitatge, 
vam seure amb la PAH local, vam 
posar recursos jurídics a l’abast 
dels afectats i vam intervenir amb 
els bancs i les comitives judicials. 
Vam aprovar mocions i mecanis-
mes fins a aturar desnonaments. 
Avui dia, encara no disposem de 
tots els instruments legals i con-
tinuem en la lluita per l’accés a 
l’habitatge digne.

––– SERVEIS PÚBLICS
 En tota aquesta reformu-
lació i revisió dels serveis i es-
tructures municipals, vam apos-
tar per la remunicipalització de 
serveis, com l’enllumenat públic 
o la gestió de l’aigua. També del 
CEM o la dotació de més personal 
a la Brigada de Serveis per poder 
executar projectes directament i 
estalviar costos en contractes ca-

ducats i de baixa qualitat. Alhora, 
vam impulsar l’empresa pública 
per gestionar serveis educatius, 
d’infància i joventut, millorant 
progressivament les condicions 
laborals de les treballadores.

––– CULTURA I ESPORT
 Hem vist créixer projec-
tes socials, culturals, educatius i 
esportius que han donat vida al 
poble: La Remençada, el Centre 
d’Estudis, l’Esplai o l’aparició 
d’equips i seccions d’esport fe-
mení i l’increment d’equips i ca-
tegories en competició federada, 
entre d’altres.
 Totes elles han trobat sem-
pre la predisposició d’una institu-
ció al seu servei, d’un govern que 
ha oferit acompanyament i recur-
sos i ha apostat per nous equipa-
ments: Hotel d’Entitats, Sorralet, 
Teatre Margarida Xirgú, Can Sau-
rina... Però no és només un mèrit 
del govern: és la sort de comptar 
amb un veïnat inquiet, creatiu i 



amb ganes de treballar pel seu po-
ble i la seva gent, cosa que s’ha 
fet notar durant la pandèmia.

––– EDUCACIÓ I INFÀNCIA
 L’aposta per l’Educació, 
com a política pública vertebra-
dora, d’equitat i de transformació 
de la societat, ha estat sempre un 
principi bàsic del nostre projec-
te. Hem complert els compromi-
sos adquirits per la construcció 
de l’IES Marta Mata, de l’Escola 
Palau d’Ametlla i l’arribada de la 
Formació Professional. Però tam-
bé hem impulsat programes edu-
catius –Pla Educatiu d’Entorn, 
Pla Educatiu de Ciutat, Espai de 
Debat Educatiu...–, d’atenció a 
les famílies, l’espai infantil Pin-
tor Mir o l’oferta d’activitats ex-
traescolars i d’estiu, que suposen 
segells d’identitat, reconeguts i 
valorats per institucions i funda-
cions del sector.
 ––– JOVENTUT
Un altre objectiu clar del projecte 
que defensem són les polítiques 
de Joventut. Estem convençuts 
que hem d’apostar per una joven-
tut activa, organitzada i compro-
mesa amb Montornès, i amb els 
seus reptes de present i de futur. 
La situació precària de tantes ge-
neracions que veuen com se’ls 

complica el seu projecte de vida 
–falta d’habitatge, d’accés a la 
feina, o al lleure i béns bàsics de 
consum–, fa que sigui impres-
cindible apostar per equipaments 
com l’Sputnik, o pels pressupos-
tos participatius Kosmos, que els 
empenyi a organitzar-se i ser els 
protagonistes del seu temps.

––– UN NOU MONTORNÈS NORD
 Per últim, volem destacar 
l’aposta valenta per la millora 
de Montornès Nord, en gran part 
gràcies al projecte de Llei de Ba-
rris. Parlem de l’impuls de la par-
ticipació ciutadana, de les comis-
sions veïnals, de nous programes 
de lluita contra l’atur, de la impor-
tantíssima rehabilitació d’edificis 
i de l’espai públic que s’ha dut a 
terme. És el nostre compromís i el 
barri ho necessita.
 Ara la crisi derivada de 
la situació de la COVID-19 ens 
sacseja de nou. Però disposem 
d’un equip humà i de programes 
socials que ens fan confiar en una 
recuperació ràpida i més justa.
 Aquesta crisi ha estat tam-
bé una oportunitat per canviar 
dinàmiques i consolidar apostes: 
millorar i ampliar les polítiques 
de foment del comerç local i de 
serveis a les empreses, garantir 

una recuperació socialment jus-
ta i més ràpida, crear oportuni-
tats que també passen per canvis 
d’hàbits de vida i de consum més 
sostenibles. També millorar la via 
pública, fer-la més agradable, més 
segura pel veïnat i més sostenible. 
És aquest últim un dels grans rep-
tes al davant: generar consciència 
per tenir cura del nostre entorn i 
reduir el nostre impacte al medi 
ambient.

––– EL REPTE PENDENT
 Dos mandats després, ha-
vent materialitzat un projecte de 
municipi, complert molts com-
promisos i havent viscut una pan-
dèmia global amb conseqüències, 
també, locals, seguim treballant 
incansables. Resten dos anys de 
mandat i una oportunitat al davant: 
els fons  europeus que arribaran 
a Montornès. Estem convençuts 
que amb aquests podrem avançar 
en projectes tan necessaris per al 
nostre poble com la millora de la 
via pública, la rehabilitació d’edi-
ficis, les urbanitzacions pendents, 
o la Residència Centre de Dia. 
 Com sabeu, amb la humi-
litat i el compromís que ens carac-
teritza, dedicarem els nostres es-
forços a treballar amb tu per tenir 
el Montornès que ens mereixem.



La cuestión Palestina: 
ocupación, no guerra

 Durante las últimas sema-
nas hemos visto intensificada la 
cobertura mediática de los bom-
bardeos sobre Israel y Palestina. 
Las víctimas mortales, sim em-
bargo, han sido tan desproporcio-
nadas como los son los recursos 
de cada pueblo: han muerto 10 
israelís y 213 palestinos, muchos 
de ellos niños.
 Pero las diferencias resul-
tan todavía más impactantes si 
echamos la vista atrás un par de 
décadas: desde el año 2000, han 
muerto 1.246 israelís y 9.476 pa-
lestinos.
 Y es que estas diferencias 
no son casualidad. El estado de Is-
rael cuenta con el apoyo mediáti-
co, político, económico y militar 

de los Estados Unidos, mientras 
que Palestina no es todavía un 
estado miembro de las Naciones 
Unidas por la influencia de la po-
tencia norteamericana.
 Si queremos llegar a com-
prender el porqué de la violencia, 
debemos remontarnos al final de 
la Primera Guerra Mundial, cuan-
do miles de judíos huyeron del 
antisemitismo que se expandía en 
Europa. Al terminar la Segunda 
Guerra Mundial y ante el horror 
del Holocausto, se decidió crear 
el Estado de Israel sobre gran 
parte de territorio Palestino.
 El pueblo árabe decidió 
alzarse en armas como muestra 
de rechazo al plan, pero tras ser 
derrotados ante el ejército israelí, 
cientos de miles de palestinos tu-
vieron que refugiarse y abandonar

las que habían sido sus propias 
tierras y casas durante siglos.
 Desde entonces –estamos 
hablando de mediados del siglo 
pasado–, cientos de miles de pa-
lestinos siguen viviendo lejos de 
los lugares en los que nacieron y 
de los que fueron expulsados.
 Los palestinos que no hu-
yeron viven bajo un régimen de 
apartheid, privados de derechos 
y recursos. Por poner un ejemplo: 
en las tierras ocupadas de Cisjor-
dania, el 15% de la población es 
israelí y tiene acceso a más del 
80% del agua dulce, en detrimen-
to de los palestinos.
 Han sido numerosos los 
gritos desesperados de los palesti-
nos y otras tantas las condenas de 
la violencia de Israel por parte de 
ONGs y hasta del Consejo de Se-
guridad de la ONU. Israel decide 
desoirlo, consciente de su supe-
rioridad militar y sus apoyos in-
ternacionales. La solución pasa, 
irremediablemente, por otorgar 
a Palestina su propio estado y el 
control sobre sus propias vidas.

Palestina lleva más de 50 años sufriendo la violencia y el robo de sus tie-
rras y casas por parte de Israel ante la mirada impasiva del mundo entero



Abrir el grifo: la dificultad 
de un gesto cotidiano

por Emilio Sánchez

 A finales de los años 60, 
un gesto tan cotidiano como el de 
abrir un grifo se volvió una pesa-
dilla para los vecinos y vecinas de 
la Ciudad Satélite Riera-Marsà, 
actual Montornés Norte. Los ha-
bitantes del barrio montornesi-
no se encontraban con dos pro-
blemas en relación al agua que 
abastecía a las viviendas.
 La primera fue la baja 
presión con la que llegaba a las 
casas y los innumerables cortes 
de suministro que se daban. Ade-
más, también había dificultad para 
hacer que el agua llegara a los pi-
sos superiores de los bloques, de 
hasta cinco plantas. 
 La segunda,  aún más gra-
ve si cabe, fue la contaminación 
del pozo que abastecía a la Ciu-
dad Satélite de agua. Este pozo 
fue contaminado por una fábrica 
de tintes situada unos metros más 
arriba y provocó que el agua de 
los grifos saliese cada día de un 

color distinto, haciéndola no apta 
para el consumo humano.
 Ni el promotor del barrio 
Nicolás Riera-Marsà ni el con-
sistorio franquista de Montornès 
se hicieron responsables de esta 
problemática. La única alternati-
va que se les ofreció a los vecinos 
fue la de abastecerles con unas 
cubas de agua en las que, tras lar-
gas colas, se podía conseguir lle-
nar unas cuantas garrafas.

 Esta gran problemática, 
sumada a las que ya tenía el ba-
rrio desde su construcción –la 
no urbanización de las calles o 
la falta de servicios públicos bá-
sicos– provocó la organización 
vecinal en la Asociación de Pre-
sidentes de Bloque y Escalera y 

su dirección, la Comisión Perma-
nente.
 Esta asociación tuvo va-
rias líneas de actuación, desde los 
escritos formales y las reunio-
nes con la administración hasta 
la suspensión de pagos masiva y 
las movilizacones vecinales.
 Gracias a esta asociación 
y al trabajo comunitario de la cla-
se trabajadora de Ciudad Satélite 
se consiguió poner fin a muchos 
de los conflictos del recién creado 
barrio montornesino, entre ellos 
el del agua.
 Fue también esta entidad 
la que supondría la primera piedra 
en el camino de lo que años más 
tarde sería algo cada vez más co-
mún, hasta nuestros días: el mo-
vimiento vecinal. Podemos decir 
que la lucha de toda una gene-
ración de gente humilde nos ha 
dado cosas tan sencillas y coti-
dianas como la de abrir el grifo 
para tener agua potable.

Emilio Sánchez, militante del partido



FINS QUE L’ODI
SIGUI COSA DEL PASSAT

ORGULL
28 DE JUNY – DIA DE L’ORGULL LGTBI


