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Continuen les obres d’urbanització a la zona de
l’església i del camp de futbol

S’inicia el període de
votació dels projectes
del parc del Sant Crist i
la Plaça de la Constitució

Maria Alarcón es
proclama campiona
d’Espanya de
handbol

L’Ajuntament de Montmeló
va presentar a la ciutadania
la devolució de la
informació recollida en el
procés participatiu per la
remodelació i definició del
parc del Sant Crist i de la
Plaça de la Constitució.

La montmelonina Maria
Alarcón Rodríguez, es
va proclamar campiona
d’Espanya, en categoria
cadet, amb la selecció
catalana, en la final
celebrada a Valladolid el
passat 7 de gener.

La Sala Polivalent
registra un important
increment d’activitats
i públic durant l’any
2018
102 activitats i 21.803
persones són les xifres
absolutes de la Sala
Polivalent durant l’any 2018.
Això representa un augment
considerable respecte a
anys anteriors.
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EDITORIAL

Bons desitjos per al 2019
Començar un nou any té quelcom de màgic i sanador.
És una oportunitat per fer balanç de l’any que deixem
enrere i albirar un futur millor per l’any que estrenem.

E

l 2018 ha estat ple de
coses bones per al nostre poble. Hem enllestit
amb èxit la 1a Fase de la
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urbanització de l’àmbit del soterrament posant a disposició
del poble un nou espai cèntric.
Hem iniciat les obres de renovació urbana de l’àmbit de
l’Església i la plaça Santa Maria. Hem posat en marxa, per
primera vegada, uns pressupostos participatius, que han
donat un excel·lent resultat de
participació, i del qual ja hem
executat bona part.
Però també és tradicional
que el mes de gener molts i
moltes ens fem propòsits per
a l’any que comença, i el 2019
és un any molt important per a
Montmeló.
El 2019 és any d’eleccions
municipals que, de ben segur,
marcaran el calendari polític
del municipi, però en el qual

els diferents grups polítics
hauríem d’arribar als consensos necessaris perquè com a
poble sapiguem aprofitar les
oportunitats i encarar els reptes que tenim per endavant.
Alguns de molt rellevants.
Algunes actuacions pràcticament ja tenen data de posada en marxa, com la gespa
nova del camp de futbol o la
renovació dels parcs del Sant
Crist i Constitució, o la posada
en marxa dels dinars i sopars
a domicili adreçats a la gent
gran.
D’altres encara requereixen
insistència, negociació i lluita.
Hem de continuar combatent
l’incivisme i els incívics, que
malmeten el que és de tots i
totes. Hem de millorar el man-

teniment d’espais públics i
carrers, alguns d’ells molt necessitats. Hem d’aconseguir
millorar les oportunitats de formació per als nostres joves a
Montmeló, Hem de tancar els
convenis amb ADIF per garantir la urbanització de la 2a
Fase del Soterrament i posar
els fonaments per assegurar
un desenvolupament sostenible de la 3a Fase, o l’inici de
les actuacions de construcció
d’habitatge de lloguer social
que l’INCASOL té previstes a
Montmeló per garantir habitat-

ge assequible i digne per
als nostres joves.
I molts d’altres que aquest
espai escrit, finit, no permet
enumerar. El llistat de projectes, igual que la il·lusió i
la voluntat de servei públic
per al nostre poble ni acaben ni poden ser expressats en aquest breu article
que únicament té per objectiu enumerar els meus bons
desitjos per al 2019.

urna i al final de la tarda es va
fer el sorteig.
Les persones guanyadores
van ser: Neus Domènech de
3r de l’escola Pau Casals,
Maria López de 4t de l’escola Pau Casals, Nora Menchón
de 3r de l’escola Sant Jordi,
Tomàs Domènech de 5è de
l’escola Pau Casals i Aleix Solís del Parc de Nadal.
La campanya va comptar
amb la col·laboració del Capità Meló, personatge que

l’Arnau Monclús va interpretar
per animar a la participació i
conscienciar a la ciutadania
a través dels alumnes de les

escoles, i el treball de gravació i edició d’un vídeo del Daniel Gesalí, Victor Rodríguez i
Álex Alonso.

Pere Rodríguez Rodríguez
Alcalde

TEMA DEL MES

Campanya de Civisme

D

ivendres 28 de desembre, dins el Parc de
Nadal, es va realitzar la
cloenda de la campanya escolar de civisme “Busca, capta i
ensenya’ns què has trobat”.
Aquesta campanya es va
dur a terme durant el mes de
desembre i adreçada a l’alumnat de les dues escoles de
primària, consistia en captar
imatges cíviques i incíviques,
a partir de les vinyetes de l’auca de civisme, del dia a dia en

el nostre municipi.
Es van repartir un total de
quatre premis, quatre càmeres
fotogràfiques Fujifilm Instax,
entre l’alumnat participant i
una cinquena amb el joc que
es va proposar dins el Parc de
Nadal.
El joc consistia en fer un puzle de qualsevol de les dotze
vinyetes de l’auca i relacionarho amb la frase corresponent.
Totes les persones participants
introduïen el seu nom en una
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TERRITORIO
TERRITORI I SOSTENIBILITAT

Continuen les obres d’urbanització a la zona de
l’església i del camp de futbol
Les obres es van iniciar al mes de desembre i es preveu que acabin a finals del
mes d’abril, tal com dicta el contracte signat amb l’empresa OHL que estableix
una durada de 5 mesos.

E

n aquests moments els
treballs que s’estan duent
a terme són el soterrament
dels serveis i les demolicions.
D’una banda, al carrer de
Folch i Torres s’han fet rases i
la instal·lació del clavegueram
amb embornals, tubs d’aigua i
d’enllumenat. En el carrer de

Santa Maria s’està treballant
en rases i la col·locació del
clavegueram i dels embornals.
D’altra banda, s’ha enderrocat tot el paviment existent del
carrer Folch i Torres i de la zona de les piscines on s’ha de
fer un de nou. Així mateix s’ha
enderrocat tot el paviment del

carrer de Santa Maria i part del
de la plaça.
En aquests moments s’està procedint a demolir els
murs de pedra existents a la
zona de parc (conegut com
Bunker), per fer la plataforma
única i els nous paviments de
projecte. Els arbres actuals

del parc, es mantenen tots i
es creen espais de dunes de
terres, per protegir les arrels.
Es continuarà treballant en
runes i serveis aquest mes de
gener i part de febrer. A finals
de febrer està previst que comenci la col·locació del paviment dels carrers afectats

Les línies d’instal·lacions
elèctriques i de comunicació
aèries existents es preveuen
desmuntar entre el mes de
febrer i març. Finalment, les
obres de remodelació paisatgística de l’exterior de l’església de Santa Maria, es preveu
en per al mes de març.

Resum de les actuacions a la via pública

Instal·lació de papereres a
l’avinguda Vilardebó

Col·locació de malla geotèxtil al
passeig del riu Besòs

Col·locació de jardineres a la
plaça de l’Estació Jove

Repintat de zones gual, pas
vianants i zona taronja

Repintat pas de vianants a
diferents carrers del municipi

Nou pas de vianants per accedir
a la passera Simon Rosado

Instal·lació contra incendis nau
al Camí Antic de Can Guitet

Eliminació tanca de la plaça
Pablo Picasso

Inici poda carrer Navarra

Retallada de la tanca del carrer
Lluís Companys (Sant Jordi)

Retirada arbres al carrer i
passatge Pintor Mir

Col·locar panots als carrers i
passatge Pintor Mir

Reparació de la caldera del
casal de la Gent Gran

Transplantament d’un arbre del carrer de Lluís Companys a la zona
verda del Cementiri
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PARTICIPACIÓ

S’inicia el període de votació dels projectes per
remodelar el parc del Sant Crist i la Plaça de la
Constitució
L’Ajuntament de Montmeló va presentar a la ciutadania la devolució de la informació
recollida en el procés participatiu per la remodelació i definició del parc del Sant Crist i
de la Plaça de la Constitució.

D

esprés de recollir i analitzar les dades obtingudes en el Taller Participatiu, aquesta setmana s’ha
fet una presentació de les
dades recollides a cada parc
i s’ha mostrat les tres propostes que els equips tècnics han
preparat amb la informació
obtinguda.
Mitjançant les enquestes,
els mapes que la ciutadania
va proposar i les entrevistes
en profunditat que es van fer,
l’Ajuntament ha format un
equip de treball transversal.
Des de participació i serveis
tècnics han treballat conjuntament per a fer propostes
viables que contemplin les
necessitats de la població i
es puguin dur a terme amb
el pressupost previst per les
obres.
Les sis propostes exposades tenen un cost d’entre
60.000 € i 80.000 € i està previst que s’executin amb personal de l’ajuntament i amb
la contractació externa de
petites parts com la jardineria.
Les demandes generalitzades
de la població es contemplen
en els 6 projectes proposats.
L’augment d’il·luminació, canvi dels bancs o afegir papereres, entre d’altres, són propostes que s’han contemplat
en tot els projectes.

La darrera part del procés
serà protagonitzada per la ciutadania, que haurà d’escollir
el projecte que més li agradi.
Des del 23 de gener fins el 3
de febrer es podrà escollir un
dels tres projectes presentats
per a cada parc i votar els projectes que creguin més adequats.
Poden votar tots els ciutadans empadronats a Montmeló que siguin majors de 16
anys. Es podrà votar de forma
electrònica a través d’un baner amb el nom PARTICIPA a
la pàgina web www.montmelo.
cat, on hi trobareu els tres projectes del Sant Crist i els de
la plaça de la Constitució, juntament amb la descripció dels
canvis i millores proposats en
cada un d’ells. També es podrà votar de forma presencial
a la OAC de l’Ajuntament en el
seu horari habitual, a l’Escola
de Música i al Centre Cultural
La Torreta en horari de tardes.
Trobareu els mapes de les
tres propostes impresos i una
breu descripció del que incorpora cada proposta, juntament
amb les butlletes on haureu
de referir el DNI per evitar les
duplicitats en els vots.
Per a qualsevol dubte us podeu dirigir al correu electrònic
participacio@montmelo.cat.
Participa i digues la teva!

Taller participatiu a la plaça de la Constitució

Presentació dels projectes finas del parc del Sant Crist
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SOLIDARITAT

L’institut recull 1.084€ per a la campanya
“Cap infant sense regal”

L

a recollida de diners
dels alumnes de 3r curs
de l’ESO de l’INS Montmeló ha estat de nou un autèntic èxit. Durant dos dies
previs al dia de Nadal, van
instal·lar una carpa a la plaça de la Vila i un altre a la
Quintana amb venda de productes artesanals elaborats
pels mateixos alumnes.
A més, el preu l’entrada a
l’Exposició sobre la història

del Cinema organitzada al
Museu Municipal, també es
va sumar a la Campanya
“Cap infant sense regal”. Finalment, la quantitat recollida enguany, que serà utilitzada per als regals dels Reis
del 2020 ha estat de 1.084
€, i farà possible que molts
nens i nenes puguin tenir un
regal els Reis de l’Any que
ve a Montmeló.
L’alcalde Pere Rodríguez

i la Regidora d’Educació M.
Jesús Prieto van rebre a un
nombrós grup d’alumnes i
professores que van fer entrega dels diners recollits,
agraint l’aportació que l’Institut de Montmeló ha fet a
aquesta campanya. Amb la
petita o gran aportació de
tots i totes, contribuïm a fer
un Montmeló millor i més
amable amb les persones.
Moltes gràcies!

SERVEIS SOCIALS

Projecte de Suport a les Necessitats
Bàsiques de les Famílies en Situació de
Vulnerabilitat em conveni amb InVia

A

partir de les derivacions
efectuades des del mes
de maig fins el mes de
desembre de 2018 per part
de Serveis Socials de l’Ajuntament de Montmeló, el Projecte de Suport a les Necessitats Bàsiques de les Famílies
en Situació de Vulnerabilitat
ha atès a 15 persones. L’Associació InVia ha realitzat un
ajut directe de 21.901,76 €
per al pagament del lloguer
d’aquestes famílies derivades.
Dels sis nuclis familiars
derivats, cinc d’ells han estat famílies monomarentals,
essent dos d’ells famílies
formades per víctimes de
violència masclista. A quatre
dels casos se’ls ha realitzat
una derivació al Servei d’Inserció i Formació Laboral de

l’Associació InVia.
In Via és una associació
sense afany de lucre d’àmbit civil i reconeguda d’utilitat
pública. La seva missió és
la promoció integral de les
persones en risc d’exclusió
social o amb algun tipus de

discapacitat psíquica. Els col·
lectius als quals l’Associació
In Via es dirigeix bàsicament
són dones, infants, adolescents, joves i famílies amb
qui l’Ajuntament de Montmeló
va signar un conveni a finals
del 2017.

Festival de Nadal del TOC

E

ls infants i joves de l’espai socioeducatiu TOC van celebrar el seu festival de Nadal a la Sala de la Concòrdia, on estaven convidats tots els familiars així com
tots els infants i joves que hi participen.
Cada grup va representar un espectacle: els petits i mitjans van cantar una cançó de Nadal i van fer una dansa.
Els grans van presentar l’edició d’un videoclip editat i representat per ells mateixos i els adolescents van fer, juntament amb les educadores, l’edició d’un vídeo explicatiu
del projecte mostrant les dinàmiques diàries i l’espai on
es realitzen les activitats del curs. Alguns dels adolescents
van ser els encarregats de presentar i dinamitzar l’acte.
El servei ha continuat obert durant les vacances escolars
de Nadal a la planta baixa de l’antiga estació, on han pogut realitzar activitats més lúdiques com sortides, tallers de
cuina i treballs manuals.
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COMUNICACIÓ

PROMOCIÓ ECONÒMICA

L’atur cau a Montmeló un
12,60% l’últim any

Ets periodista o curses
estudis de periodisme?
Vols col·laborar en el Crònica?
Posa’t en contacte amb
nosaltres:
comunicacio@montmelo.cat

L

Montmeló ja disposa de zona
Wifi d’accés gratuït al centre del
municipi

L

’espai per connectar-se
va des de la Plaça de la
Vila fins a la Plaça Gran
i també inclou l’inici del carrer
Major. El nou servei l’ofereix
l’operadora Netllar en col·
laboració amb l’Ajuntament
de Montmeló i ha entrat en
funcionament aquest cap
d’any.
Per connectar-se només cal
buscar la wifi d’accés lliure de
Netllar i facilitar una direcció
de correu electrònic. Té una
durada ininterrompuda de 3
hores, després de les quals

cal tornar-se a connectar.
L’objectiu del consistori
montmeloní és habilitar pròximament una segona fase de
zona wifi gratuïta que comprendria el tram que va des de
la Plaça de la Quintana fins a
completar tot el carrer Major.
També arribarà aquest servei
al pavelló poliesportiu i al seu
entorn. A més, l’Ajuntament
ha demanat la subvenció europea “wifi 4 you” que permetria una xarxa wifi gratuïta des
de l’estació de rodalies fins a
la sortida del poble.

a taxa d’atur a Montmeló, tant en percentatge com en xifres absolutes, ha registrat, al tancament de l’any 2018,
la xifra més baixa del període 2008-2018. Actualment la
taxa es situa al 10,02% i el nombre de persones aturades en
430. Això suposa un descens interanual respecte 2017 del
12,60% i de 62 persones.
Respecte 2008 la caiguda percentual és del 20,79% i en xifres absolutes de 135 persones. El pitjor any de la sèrie va
estar el 2012, quan eren 827 persones de Montmeló les que
no tenien feina, amb una taxa d’atur del 17,35%.
En termes comparatius , Montmeló es situa gairebé dos
punts per sota de la taxa del Baix Vallès (11,94%), i poc més
d’un punt per sota de la taxa del Vallès Oriental (11,16%).

Taxa d’atur a Montmeló - Desembre 2008-2018
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ESPORTS

Maria Alarcón es proclama
campiona d’Espanya de handbol

Tot preparat per a la 5a Festa
de l’Esport de Montmeló

La montmelonina Maria Alarcón Rodríguez, es va proclamar
campiona d’Espanya, en categoria cadet, amb la selecció
catalana, en la final celebrada a Valladolid el passat 7 de gener.
Catalunya va jugar la final contra Galícia i la va guanyar 38 a 24.

M

aría juga de pivot des
de fa ja cinc temporades en el Club Handbol Granollers i, encara que
ha estat preseleccionada des
d’infantil, aquest any ha estat
la primera vegada que arriba
a la selecció de Catalunya.
El
currículum
esportiu
d’Alarcón és, malgrat la seva joventut, excel·lent i ple
d’èxits esportius: va jugar tres
anys en la Penya Blaugrana
Montmeló, destacant des
de ben petita. En categoria
aleví de segon any, va fitxar
pel Granollers, on compte
en el seu palmarès amb un
campionat de Catalunya.
Jugar amb el club de la
capital vallesana és un gran
aparador per a poder ser seleccionada i valorada, però
també suposa un gran sacri-

L
fici per a la jugadora i per als
seus pares, ja que entrena
quatre dies a la setmana, a
més de la beca esportiva que
li suposa més hores d’entrenament. A això se li ha de sumar desplaçaments, stages i
partits setmanals. Però Maria
no pensa de moment canviar
de dinàmica, ja que està molt
contenta amb la seva trajectòria esportiva.

Maria Alarcón no és el primer campionat d’Espanya
que guanya, ja que en el 2016
es va proclamar campiona de
Handbol Platja en la localitat
de Laredo, on a més va ser
nomenada MVP del torneig.
Sens dubte, Montmeló torna a ser un poble d’handbol,
gràcies a la nova fornada
de jugadors i jugadores sorgits de les files de la Penya
Blaugrana Montmeló des de
fa uns anys. Carlos Galisteo,
Laia Román, Elsa Miralles i
Aroa Martínez ja han jugat el
campionat d’Espanya d’handbol en altres ocasions. Tots
ells han sortit de la pedrera
montmelonina per a jugar al
Granollers o en la Roca. Laia
Román també ha participat
en el campionat de Valladolid d’aquest mes de gener.
Román ha jugat amb les juvenils de Catalunya i es van
classificar en quarta posició.

a cinquena edició de
la Festa de l’Esport de
Montmeló se celebrarà divendres 1 de febrer, a
la Sala Polivalent. En el decurs de la Festa es coneixeran els millors esportistes
locals de l’any 2018.
A més de l’elecció dels
millors esportistes, es farà
novament el reconeixement
als valors esportius, guardó
que es podrà atorgar no
només a esportistes, sinó
també a membres del cos
tècnic, membres de la junta o persones en particular
que han destacat pel seu
esperit esportiu de solidaritat, companyonia, joc net o
dedicació.
Aquest any, a més, es
farà un reconeixement als
mèrits esportius a persones
que practiquen l’esport en
altres municipis i han obtingut algun èxit i a persones
amb llarga vinculació a algun esport.
La novetat més destacada d’aquesta edició ha estat el procés d’elecció de
les persones premiades .

La votació ha estat realitzada per persones vinculades
al món de l’esport però que
no formen part de cap entitat esportiva del municipi
i entitats del municipi que,
enguany, no han presentat
cap candidatura.
Les diferents categories
que es presenten a la Festa
de l’Esport són:
• Millor esportista major
d’edat
• Millor esportista menor
d’edat (entre 12-17 anys)
• Millor equip major d’edat
• Millor equip menor d’edat
• Reconeixements als valors esportius
El requisit indispensable
de tots els candidats és que
pertanyin a una entitat esportiva de Montmeló. Cada
entitat podia presentar un
màxim de 7 candidats, un
per la categoria de valors,
dos per cadascuna de les
categories de millor esportista i un per cadascuna
de les categories de millor
equip, argumentant els motius i mèrits obtinguts per
cada persona nominada.

JOVENTUT

Montmeló tindrà un nou Pla Local de Joventut al març

A

mpliar el complex esportiu municipal o augmentar les polítiques
d’ocupació són algunes de
les actuacions que els joves
de Montmeló han posat sobre la taula.
Durant el mes de desembre, la regidoria de Joventut
ha recollit les impressions
dels joves menors de 35
anys de Montmeló, per elaborar el nou Pla Jove. El dia
20 de desembre, va tenir lloc
a l’Estació Jove un Fòrum

Local adreçat als alumnes de
l’Institut i a la població jove en
general del municipi. Prèviament s’havien fet 7 entrevistes
amb joves de diferents edats
i vinculats a diferents entitats.
Amb els resultats de tota
aquesta informació s’elaborarà el pla jove pels pròxims
quatre anys. L’objectiu de
l’Ajuntament és tenir redactat i definit aquest pla Jove al
mes de març, moment en que
es presentarà a la ciutadania.
Paral·lelament a tot aquest

treball, l’equipament de l’Estació Jove contínua el seu
curs d’activitats diàries així
com unes altres de caràcter
periòdic com el servei d’assessorament laboral que ofereix l’Oficina Jove del Vallès
Oriental. Altres activitats són
tallers i xerrades, com la que
tindrà lloc el dia 30 de gener,
a les 19 hores, sobre sexua
litat. Pròximament s’obrirà
un procés per a seleccionar
la imatge definitiva de l’equipament.

CRÒNICA DE MONTMELÓ · Dimarts 22 de gener de 2019

CULTURA

La Sala Polivalent comença
l’any 2019 amb un espectacle
de monòlegs solidaris
Diumenge 20 de gener va ser la data escollida per l’Associació
Protectora d’Animals de Granollers per realitzar una Gala
Solidària per recaptar diners per l’entitat.

M

iquel Espejo, David
Barragan, Antonio Moya, Carlos del Pozo i
Gabriel Zubizarreta van omplir
amb els seus monòlegs l’escenari de la Polivalent i van fer
riure a totes les persones assistents que omplien la Sala.
L’Ajuntament treballa per
fer visible aquesta associa-

ció donant a conèixer la feina
que fan que va més enllà del
servei de recollida d’animals.
Darrerament aquesta col·
laboració s’ha concretat en la
presència de l’APAG en els
actes d’inauguració de la llosa i aquest diumenge amb la
cessió de personal i de l’espai
de la Sala Polivalent.

Programació Sala Polivalent
Gener i febrer 2019
Dissabte 26 de gener - 20.00 h

CELEBRARÉ MI MUERTE

Cia. Teatro del Barrio - Estrena a Catalunya !
Produït per Alberto Sant Juan i Jordi Évole, la sala Polivalent acull
l’estrena a Catalunya d’aquest espectacle sobre l’eutanàsia, construït a partir de l’experiència en primera persona del metge Marcos
Hourmann. Una commovedora reflexió entorn de la vida i la mort
de la mà de Teatro del Barrio i Producciones del Barrio.
Venda entrades: www.tictactiquet.com
A taquilla, 1 h abans de l’inici de l’espectacle

Diumenge 27 gener - 12.00 h

ALADDIN, THE POP MUSICAL

Cia. La Roda Produccions
Aladdin es un dels components del grup musical Top Flash. Es presenten al concurs televisiu Star Band, però la guitarra de l’Aladdin
s’ha trencat. Gràcies a una llàntia màgica i el poder del Geni que la
custodia, l’Aladdin obtindrà tres desitjos. Sabrà triar els adequats?
Espectacle familiar per a totes les edats.
Venda d’entrades: A taquilla, 1 h abans de l’inici de l’espectacle - Org.: La Xarxa Montmeló

Diumenge 10 de febrer - 12.00 h

ENTRE PORTES

Cia. Cíclicus – Estrena!
Vine a descobrir l’estructura que acull tres peculiars artistes. Malabars, aeris, música en directe, dansa i acrobàcia es troben en
tres mons imaginaris entrecreuats en un veïnatge peculiar on els
personatges es desvelen una relació entre ells i el sistema que els
envolta. Espectacle familiar per a totes les edats.
Venda d’entrades: A taquilla, 1 h abans de l’inici de l’espectacle - Org.: La Xarxa Montmeló

Dissabte 16 febrer - 20.00 h

MEXICATAS

Dramatúrgia: Sergi Belbel - Direcció: Antonio Calvo
Vuit actrius mexicanes relaten -amb un humor especial, unes gotes de drama, algunes cançons i un gran desplegament d’energiales seves experiències en el seu exili a casa nostra. Com es viu a
Mèxic des d’una distància no desitjada i com es veuen Espanya i
Catalunya des de la llunyania propera d’un desterrament agredolç.
Venda entrades: www.tictactiquet.com
A taquilla, 1 h abans de l’inici de l’espectacle
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INFORME: SALA POLIVALENT

La Sala Polivalent registra un important increment
d’activitats i públic durant l’any 2018
102 activitats i 21.803 persones són les xifres absolutes de la Sala Polivalent durant l’any 2018. Això
representa un augment considerable respecte a anys anteriors.

L

es activitats programades durant els caps de setmana i festius han estat
ben diverses: teatre, concert, dansa, festivals, activitats escolars, etc.
Per la seva banda, de dilluns a dijous, diferents entitats fan ús de l’equipament per a portar a terme les seves activitats, relacionades moltes d’elles
amb el món artístic i cultural: tallers de batucada, de ball, les gitanes, el teatre, les sevillanes, els grallers, etc.
Aquest increment d’activitats i públic posa de manifest la versatilitat de la
sala i la qualitat de l’equipament que compta amb un escenari de gran capa-

citat per a realitzar tota mena d’espectacles, tant de petit com de gran format.
Enguany han realitzat residència a la sala el Mag Lari, la Pegatina i l’equip de
teatre de l’obra EL tràmit.
El més destacable d’aquestes dades és que en quatre anys la xifra d’activitats ha augmentat en un 70%, passant de 60 activitats l’any 2015, a 102 activitats l’any 2018. L’increment de públic ha estat quasi d’un 50% en aquests
quatre darrers anys: mentre l’any 2015 l’assistència va ser de 14.909 persones, l’any passat va ser de 21.803.
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Allò que compta
són els fets
El govern municipal del PSC de Montmeló va ser pioner, l’any 2012 de la
implantació dels programes d’ocupació
locals que, amb el nom de MEFO (Mesures especials de foment de l’ocupació), tenien com a objectiu proporcionar
a les persones contractades experiència laboral i qualificació professional així com orientació i tècniques de recerca
de feina que afavorissin la seva inserció laboral un cop finalitzat el període
de contractació.
Les MEFO tenen dues vessants: una
és la contractació de persones en situació d’atur per treballar en diferents
serveis municipals i l’altra la subvenció

Què li demanem
al 2019 per
Montmeló?
Comença 2019, un nou any ple de reptes, propòsits i noves oportunitats. Des
de CANVIEM MONTMELÓ ens hem fet
una llista de propòsits i de desitjos que
volem compartir amb tu i esperem que
ens ajudis a fer-los realitat.
En primer lloc volem que, en 2019,
Montmeló sigui un poble més just, més
solidari, més feminista, més orgullós de
la seva diversitat, més respectuós amb
el medi ambient, més amant dels animals, més cívic, més net, més segur...

Millorem
Montmeló
El passat ple del 19 de desembre es
presentaven a aprovació els pressupostos municipals per al 2019. ERC
Montmeló força la retirada del punt per
aprovar els pressupostos 2019 al ple de
desembre. Vols saber el perquè?
Els pressupostos municipals són l’ eina
bàsica per al funcionament d’un ajuntament, d’ells depenen les inversions que
es faran al poble durant tot l’any i marquen cap a on aniran destinats els diners
dels ciutadans de Montmeló.
De les diverses partides, surten els

a les empreses (MEFO empreses) que
contractin persones aturades inscrites a
la borsa de treball municipal.
En plena ofensiva de retallades del
govern del Partit Popular, amb la LRSAL
intentant convertir les administracions
locals en ens buits de contingut i de
competències, la proposta de creació
de les MEFO per part del govern del
PSC no va comptar pas amb una adhesió entusiasta d’algun dels grups polítics que conformaven el Ple municipal i
que fins i tot dubtaven de la legalitat de
les mesures.
Després de set anys d’implantació,
2012-2018, amb més de 800.000 euros
assignats, dels quals 137.000 dedicats
a MEFO Empreses, la valoració de les
MEFO és del tot positiva, tant pel que fa
a les persones que se n’han pogut beneficiar com per la contribució decidida

que ha tingut la mesura en la inserció
laboral de persones pertanyents a col·
lectius especialment desfavorits.
A aquesta aposta decidida per l’ocupació s’ha d’afegir la de programes de
formació que permeten a les persones
aturades assolir, millorar i actualitzar
uns coneixements teòrics i pràctics del
tot imprescindibles per a la seva ocupabilitat. El programa Formació a mida,
en col·laboració amb la Diputació de
Barcelona, és un dels millors exemples.
Com també ho són les dues accions formatives amb què s’ha tancat 2018, com
és el curs per a la prevenció i control de
les instal·lacions amb risc de legionel·
losi, de 25 hores de durada en el qual
han participat treballadors municipals
, treballadors d’empreses del municipi
i usuaris del Servei Local d’Ocupació.
També s’ha impartit, en col·laboració

amb tres empreses del sector, una
acció formativa en què han participat
21 dones, majors de 35 anys i en situació d’atur, que ha permès fer formació teòrica, en primer lloc, i pràctica a les pròpies empreses.
Contractacions pròpies, subvencions a les empreses que contractin i variada oferta en formació són
alguns dels factors que, sens cap
dubte, han contribuït de manera
decidida que la taxa d’atur sigui,
en acabar l’any 2018, del 10,02 %
a Montmeló; amb 430 persones en
situació d’atur, per les 827 que hi
havia a finals de l’any 2012. Són els
fets, i no les paraules o les bones
intencions, els que porten resultats i
el grup municipal del PSC ha treballat, treballa i treballarà en aquesta
premissa.

Volem que Montmeló sigui de tots i totes
i que tothom posi la seva empremta per
construir aquest Montmeló millor. Com a
mínim, una mica millor que al 2018.
Aquest any hi ha eleccions municipals
i el proper 26 de maig ens toca votar. Demanem en el 2019 que s’obri una nova
etapa política al poble, sense autoritarismes ni líders messiànics, amb polítics
que escoltin més i parlin menys, i en què
l’únic beneficiat sigui Montmeló.
Demanem que aquesta etapa no ens
porti més obres mal acabades per les
presses d’inaugurar-les abans de votar.
Que no hi hagi més propaganda partidista pagada amb els diners de tots els
montmelonins i montmelonines. Que no
ens porti grans promeses irrealitzables

que acaben guardades en un calaix.
Volem que 2019 ens porti renovació,
aire fresc per a l’Ajuntament, dinamisme
per al poble i un grapat de projectes nous
i engrescadors, acompanyats d’una manera més participativa i plural d’entendre
la política i els assumptes públics.
Volem que en 2019 comenci una nova
etapa presidida pel diàleg i la cooperació. Ha de ser una etapa que ens ajudi
a sumar totes les potencialitats que té el
nostre municipi i les desenvolupi decididament amb una única lleialtat: La lleialtat a Montmeló i a la seva gent.
Volem que 2019 sigui l’any del canvi, d’un canvi tranquil, serè i madur ple
d’il·lusió i esperances. L’any d’un canvi
llargament esperat al qual ja li ha arri-

bat el moment. Un canvi que lluiti per
defensar els interessos de Montmeló
davant de qui faci falta, que es comprometi que tothom compti i tingui les
mateixes oportunitats, que treballi per
establir projectes de futur a mig i llarg
termini, que encaminin el Montmeló
dels propers anys. Cal que tingui sempre la mirada llarga i la mà estesa, i
que no es cansi mai de dialogar.
Tots aquests desitjos poden començar a ser una realitat aquest 2019,
perquè tots els que formem part de
‘Canviem Montmeló’ ens deixarem la
pell per a fer-ho possible. Però tu tens
l’ última paraula. Si vols que aquests
propòsits esdevinguin fets i que 2019
sigui l’any del canvi, ara et toca a tu.

diners que s´hauran de destinar a fer
obres al poble, a educació, a cultura,
serveis socials, promoció econòmica,
etc.
Aquests pressupostos no es preparen en pocs dies, sinó que porten un
temps de reunions i càlculs per ajustar
les partides a les necessitats que es
preveuen, és per això, que s’han de
poder comparar amb el darrer any i
fer les propostes que calgui per al següent.
ERC, com a peça clau per a la seva
aprovació, no ha estat cridada a cap
reunió ni consultat per a cap decisió.
El document final ens va ser enviat
48 hores abans del ple, i tot i reunir-nos
d’urgència i examinar-lo, som consci-

ents de la importància que tenen els
pressupostos i del temps que es mereixen per a ser revisats.
Així doncs, vam demanar la seva retirada del ple, i demanem també que ens
puguem seure a debatre´ls i fer les propostes i modificacions que calgui per a
poder aprovar-los al mes de gener del
2019.
El mateix mes de desembre vam
muntar una carpa al mercat municipal
perquè tothom qui volgués pogués donar la seva opinió sobre com vol que es
distribueixin els diners dels seus impostos i cap a on cal invertir més esforços.
Les cinc opcions que vam posar
sobre la taula són: promoció econòmica, salut i serveis socials, activitats

culturals, educació i espais públics.
Aquelles que van rebre més interès
per part de la ciutadania van ser amb
diferència salut/serveis socials i educació, seguits de promoció econòmica i finalment activitats culturals i
espais públics.
Valorem moltíssim les propostes i
dubtes que ens vau transmetre tots i
totes els qui us vau acostar a la nostra carpa, i així volem seguir treballant, escoltant la gent del poble per a
millorar entre tots el nostre municipi.
Podeu contactar amb nosaltres a
través de: amonserrat@montmelo.
cat, o bé: grup.erc@montmelo.cat o
a través de xarxes socials. Seguim!
#noumontmelo

12 · Montmeló en imatges

Les festes de Nada

Concert de la Coral de l’Agrupa, a l’església de Sant Maria

Concert de Nadal de l’Escola Municipal de Música a la Sala Polivalent

Nadales dels alumnes de l’Institut al Casal de la Gent Gran

Pessebre vivent al Casal de la Gent Gran

Traca d’inici d’Any al carrer Major

Parc de Nadal: l’hora del conte

Parc de Nadal: competició d’Escalextric

Parc de Nadal: espai central

Parc de Nadal: colla infantil de Diables

Cavalcada de Reis

La Plaça de la Vila plena per rebre al Rei
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al 2018 a Montmeló

is d’Orient

Taller de nadales al Museu Municipal de Montmeló

Taller de gintònics al Centre Cultural La Torreta

Parc de Nadal: vista general

Parc de Nadal: taller de manualitats reciclades de Corbion

Els Pastorets 2018 a la Sala Polivalent

Els Reis d’Orient amb l’alcalde. Pere Rodríguez

Parlament de benvinguda al Reis d’Orient

