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La Festa de l’Esport va celebrar la seva cinquena
edició, divendres 1 de febrer

8 de març: vives,
lliures i unides per
igualtat
Un any més, l’Ajuntament,
les entitats i la ciutadania
reinvindiquen aquesta data
perquè 8 de març és cada
dia. Les dones seguirem
lluitant fins aconseguir el
món que volem.

Serveis i recursos
adreçats a la Gent Gran
El Servei d’Ajuda
a Domicili (SAD),
Dinar en companyia,
Teleassistència i els tallers
del Casal de la Gent Gran
són algun dels serveis que
l’Ajuntament presta a la
gent gran del municipi.

Carnaval 2019
Del 23 de febrer al 5
de març Montmeló
viurà la festa de
la disbauxa amb
l’arribada del Carnaval.
Enguany els escolars
podran participar en
la gimcana del Rei
Carnestoltes.
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EDITORIAL

8 de Març: vives, lliures, unides per la igualtat

C

ada 8 de març les dones
de tot el món celebrem
l’aliança per defensar
els nostres drets conquerits.
Ens precedeix una llarga genealogia de dones activistes,
sufragistes i sindicalistes. Les
que van portar la 2a república, les que van lluitar a la
guerra civil, les que van combatre el colonialisme i les que
van formar part de les lluites
antiimperialistes. No obstant
això, sabem que encara no
és suficient, queda molt per
fer i nosaltres seguim lluitant.
La sororitat és la nostra arma, és l’acció multitudinària la
que ens permet seguir avançant. La data del 8 de març
és nostra, és internacional i
és reivindicativa.
Les nostres identitats són
múltiples, som diverses. Vivim als pobles i a les ciutats,
treballem en l’àmbit laboral i
en el de les cures. Som paies,
gitanes, dones amb diversitat
funcional, migrades i racialitzades. Les nostres edats són
totes i ens sabem lesbianes,
trans, bisexuals, inter, queer,
hetero.
Som les que no hi són, som
les assassinades, som les
preses, som les que es van
quedar al mar, som les que
es van quedar a les fronteres, som les que reproduïm
la vida, som totes, juntes avui
parem el món i cridem prou
davant de totes les violències
masclistes que ens travessen.
Prou d’agressions, humiliacions, marginacions o exclusions. Volem una societat
lliure de violències contra les
dones i nenes. Prou a les vio
lències masclistes quotidia-

nes i invisibilitzades que vivim
les dones, sigui quina sigui la
nostra edat i condició. Volem
poder moure’ns amb llibertat
per tots els espais i a tota hora.
Volem gaudir del nostre dret a
viure una vida lliure de violèn
cies masclistes.
Avui hem de reivindicar una
societat lliure d’opressions,
d’explotació i de violències
masclistes. Fem una crida a la
rebel·lia contra el patriarcat que
ens vol dòcils, submises i callades. Volem ser protagonistes
de les nostres vides, de la nostra salut i dels nostres cossos.
Seguirem fins a aconseguir
el món que volem.
Carme Palacios
Regidora d’Igualtat

E

l Dia Internacional de les Dones sorgeix per reconèixer
i defensar els drets de les
dones. Es va declarar per l’ONU
l’any 1975.A finals del segle XIX,
les treballadores de les fàbriques
van lluitar per aconseguir la igualtat en el treball. Actualment en
aquest dia es reivindica que totes
les dones tinguin la igualtat completa de drets. Es reclama el final
de la discriminació cap a la dona.
La discriminació és un acte de
separació d’una persona o un
grup de persones a partir de determinats criteris. Es pot discriminar per edat, color de pell, nivell
d’estudis, nivell social, orientació
sexual, etc. Això implica creure’s
superior a una altra persona, per
maltractar-la físicament o mentalment. La discriminació salarial

per raons de gènere discrimina les dones, que cobren
menys que els homes per
una feina considerada igual.
Aquest 8 de març, s’exigeix
que les dones cobrin el mateix que els homes per fer la
mateixa feina.
El treball domèstic i de cura
és la professió on hi ha més
dones. Fins fa poc, les dones
no tenien un salari en metàl·
lic. Les treballadores domèstiques no tenen les garanties
mínimes que tenen la resta
de treballadores, com és el
dret a l’atur o a una cobertura per part de l’Estat, en cas
que l’empresa sigui insolvent
respecte al seu salari. Això
també és violència contra les
dones.
La cosificació de la dona
és l’ús que es fa d’una dona
o de la seva imatge per a finalitats que no la dignifiquen
com a persona. Per exemple,
qualificant-la en funció de la
seva bellesa o la seva correspondència amb el desig sexual de l’home. Els mitjans de
comunicació utilitzen la dona
com a objecte publicitari. La
cosificació de la dona es considera violència de gènere, tot
i que a la societat actual està
acceptada.
Aquest 8 de març, es reivindica que el cos de la dona es
deixi d’utilitzar com a “atractiu”. Aquest 8 de març, s’exigeix que la veu de les dones
sigui escoltada. Denunciar,
rebutjar i erradicar pràctiques
sexistes i masclistes és una
obligació de tothom.
8 de març és cada dia!
ADMI, Associació de Dones
de Montmeló per la Igualtat

Activitats Dia
de la Dona a
Montmeló
DISSABTE 9 DE MARÇ
20.00 h - Sala Polivalent

MULÏER
Espectacle teatral a càrrec de
la Cia. Maduixa Teatre. Premi
MAX 2017
DIUMENGE 10 DE MARÇ
11.00 h - Sala Polivalent

VEUS DE DONA
Presentació del documental
DIUMENGE 10 DE MARÇ
18.00 h Sala de la Concòrdia

SPA MOCIONS
Espectacle a càrrec de Rosa
Fité. Taquilla inversa
Org. ADMI

Veus de dona

L

’Ajuntament de Montmeló està compromès amb
la recuperació de la seva
memòria històrica a través de
la seva ciutadania. Fins avui
s’han realitzat 3 documentals que sota el títol comú de
La memòria del temps, han
parlat sobre la transformació
urbana, sobre cultura i tradi
cions i sobre la Guerra Civil.
Ara s’està preparant un
quart documental que portarà per títol Veus de dona. En
aquest documental escoltarem 25 dones de Montmeló
d’edats compreses entre els
16 i els 92 anys. Ben segur
que el que diguin cadascuna
d’elles no ens deixarà indiferents, i així farem que aquest
document oral passi a formar
part de la memòria històrica
local per tal de preservar-la.
L’acte de presentació del
documental tindrà lloc el diumenge dia 10 de març a les
11 hores a la sala Polivalent
del centre cultural La Torreta.
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TERRITORI

L’alcalde de Montmeló es reuneix
amb el Conseller de Territori i 5
alcaldes de la Comarca
El passat dia 31 de gener, l'alcalde de Montmeló Pere Rodríguez,
juntament amb 5 alcaldes de municipis de l'àmbit de la C17 es van
reunir amb el Conseller de Territori, el Sr. Damià Calvet, per conèixer
de primera mà l'estat dels projectes d'ampliació de la C17.

Finalitzades les
obres al camí
de vianants
sota l’AP7

J

a han finalitzat les obres
de construcció d’una
vorera, direcció Granollers, de 2,5 metres d’amplada, i d’adequació, amb formigó, de les dues cunetes
en el tram de 70 metres de
la carretera BV5003, sota
l’autopista AP7.
Aquestes obres, que han
durat poc més d’un mes,
han estat subvenciona-

des per la Diputació de
Barcelona, amb un pressupost de 47.916 €, i fan
molt més segur el trànsit
de vianants per una zona
cada vegada més transitada.

Enderroc de del mur de Siete Lobos

L
E

l projecte, valorat en uns
40 M€, inclou l’ampliació
d’aquesta carretera en
el tram comprès entre Lliçà
d’Amunt i Mollet del Vallès
amb una sèrie d’actuacions
que han d’ajudar a millorar
el flux de vehicles rodats així
com una millora en les connexions amb les vies ràpides.
Aquesta actuació ha de
substituir el projecte recollit en

el Pla d’Infraestructures del
Transport de Catalunya 20062026, valorat en uns 300 M€,
i que incloïa el desdoblament
d’aquesta via passant per terrenys del nostre municipi, amb
les consegüents afectacions
en ocupació de terrenys i d’empitjorament de les condicions
ambientals del nostre entorn,
al qual el nostre municipi es va
oposar de forma clara.

En la millora d’aquesta infraestructura, s’ha inclòs l’avantprojecte de connexió del nostre municipi a les vies ràpides
C17, C33 i AP7, a través d’enllaços situats en el municipi
veí de Parets del Vallès i que
ha de culminar en la redacció
del projecte executiu aquest
mateix any i el compromís de
la licitació de les obres l’any
2020.

’empresa Ribera SA,
a través d’un conveni amb l’Ajuntament i
després de la redacció d’un
projecte elaborat pels serveis tècnics municipals, han
procedit a l’enderroc del
mur de l’antic nucli zoològic
de Siete Lobos, situat a la
zona de l’antiga carretera
de Granollers, entre Can
Tabola i el Circuit.
Després de l’estudi tècnic realitzat, es va valorar
el seu enderrocament com
a mesura preventiva ja que

les esquerdes i l’erosió de
la base podien suposar un
problema a mig termini. El
mur es trobava en estat de
descalçament per la seva
base, tot i que les proves
realitzades no indicaven un
perill imminent d’ensorrament.

SERVEI DE MANTENIMENT I OBRES

Actuacions a la via pública

Treball de poda als carrers del municipi (C. Montserrat)

Treballs de poda al seto entre les cases i el pati de La Fireta

Canal de recollida d’aigua a la plaça del
carrer Balmes

Manteniment senyalització viària

Neteja grafitis i reparació enllumenat (rampa Estació Jove)

Busca les diferències. Entre una i altra foto només han
passat 24 hores
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SESSIÓ PLENÀRIA

ALCALDIA

El Ple de gener aprova els
pressupostos de 2019
Les prioritats del nou pressupost segueixen essent la despesa
social i la relativa a la promoció econòmica i a la creació
d’ocupació.

E

l Ple Municipal de Montmeló en la sessió celebrada el 29 de gener, va
aprovar el pressupost per a
l’any 2019 de l’Ajuntament i
de l’organisme autònom Residència Can Dotras, amb els
vots favorables de l’equip de
govern i l’abstenció dels dos
grups de l’oposició
Un pressupost que manté
la despesa corrent en xifres
similars a les del pressupost
anterior, amb 12.041.900 €,
pels 12.377.400 € de 2018.
Aquesta reducció prové bàsicament del Capítol II, el que
recull les despeses en béns
corrents i serveis.
El pressupost contempla
l’augment de sous de la plantilla de l’Ajuntament i Can
Dotras aprovat pel Govern
central. El Capítol I, (Despeses de Personal) conjunt de
l’Ajuntament i Can Dotras és
de 6.232.850 €, el que representa un 52,81% de les des-

peses corrents.
Les prioritats del nou pressupost segueixen essent la
despesa social i la relativa
a la promoció econòmica i a
la creació d’ocupació, amb
contractacions pròpies mitjançant el programa de Mesures Especials de Foment
de l’ocupació o subvencions
a empreses que contractin
persones usuàries de la Borsa de Treball local.
També destaca la partida
dedicada a la implantació
del cens de gossos mitjançant un banc d’ADN que ha
de permetre corregir actituds
incíviques.
El capítol d’Inversions
passa dels 2.036.400 € de
l’any 2018 a 1.196.100 €
per al 2019. Aquestes inversions recullen obres com la
segona fase de remodelació
de la carretera BV5003 com
a principal obra. La resta
es dedicarà a obres de mi-

da mitjana o petita, com remodelació i actualització de
parcs infantils, zona d’autocaravanes i altres intervencions.
El pressupost de Can
Dotras per a 2019 és de
804.500 €, mentre a 2018 va
ser de 779.100 €
Dels cinc punts restants de
la sessió ordinària del ple de
gener, quatre van ser aprovats per unanimitat i el punt
3 que recollia dues modificacions de les ordenances
fiscals per l’exercici 2019, va
ser aprovat amb l’abstenció
del grup d’Iniciativa.
Per últim, mencionar que el
grup ICV-EUiA-E va realitzar
un prec al plenari per tal de
donar suport a les accions
que porta a terme el vaixell
Open Arms. El govern municipal no descarta la possibilitat de presentar pròximament
una moció consensuada entre tots els grups polítics.

L’alcalde fa balanç del
mandat a Vallès Visió
Montmeló ha estat el protagonista del
programa “L’entrevista amb l’alcalde”

M

ontmeló oferirà una
Formació
Professional en química
que serà una referència a
la comarca, segons manifestacions de l’alcalde Pere Rodríguez al programa
‘L’entrevista que va emetre
Vallès Visió el passat dimarts 13 de febrer.
L’Ajuntament de Montmeló manté converses
amb el Departament d’Ensenyament de la Generalitat per acollir un centre
de Formació Professional
on s’oferiran estudis rela
cionats amb el sector de la
química.
Aquest nou centre es podria concretar durant el pròxim mes i seria un referent
a la comarca. El Departament valora les comunicacions que té el municipi, ja
sigui en tren com per car-

retera. També s’ha tingut
en compte el gran nombre
d’empreses químiques que
hi ha entorn de Montmeló.
Algunes d’elles, d’àmbit internacional, que busquen a
professionals qualificats. Els
estudis que es contemplen
també tindrien un vessant
dual, amb la possibilitat de
fer pràctiques en algunes
d’aquestes empreses.
Pere Rodríguez també va
explicar a l’espai “L’entrevista amb l’alcalde” que des
de l’ajuntament es treballa
per fer un cens de gossos
a través d’un banc d’ADN
dels animals per evitar accions incíviques, com pot
ser el fet de deixar els excrements dels gossos a la
via pública. El model que se
seguirà és el de Parets i es
podria portar properament
al ple.
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PARTICIPACIÓ

Finalitza el procés participatiu per la
remodelació i definició del Parc del Sant
Crist i la plaça de la Constitució (Cucurny)

MEDI AMBIENT I
SOSTENIBILITAT

282 persones
beneficiàries
del carnet de la
deixalleria

Més de 300 persones participen en el procés de remodelació
dels dos espais

E

l dia 7 va finalitzar el termini de votació per tal
d’escollir uns dels tres
projectes proposats per a
cada parc. En ambdós casos
el projecte 2 va estar el més
votat. Divendres 8 es va fer
el recompte de vots efectuats de forma online i presencial pel procés participatiu
de remodelació del parc del
Sant Crist i la plaça de la
Constitució (Cucurny).
Han participat en la votació
del procés participatiu un total de 360 persones, tot i que
5 vots s’han considerat nuls
per marcar més d’un projecte simultàniament i 355 són
els vots que finalment han
estat vàlids.
En el Parc del Sant Crist,
hi ha hagut una participació
de 175 persones. 32 han optat pel primer projecte, que

mantenia l’element piramidal
de joc infantil, incorporava un
zona de pícnic central i transformava la pista de patinatge
en una mini pista de bàsquet
i de futbol. 57 persones, han
preferit el projecte 3, on es
modifica l’element piramidal
que es canvia per una tirolina i la pista de patinatge es
transforma en una mitja pista
de bàsquet. El projecte més
votat, el 2, incorpora una zona enjardinada en forma de
talús, rebaixant l’alçada del
mur del carrer Blas Infante i
contempla la incorporació de
dues dunes que amplien significativament la zona verda
del parc. Inclou la modificació de la pista de patinatge
que passa a ser una petita
pista de futbol i de bàsquet
per infants de menor edat. A
banda d’aquestes modifica-

Gràfiques de participació dels dos processos

cions es canviarà tota la tanca perimetral, s’instal·larà un
quadre elèctric i es millorarà
l’enllumenat.
El projecte preveu també
ampliar la zona infantil amb
terra de cautxú, incorporar
una tirolina substituint l’element piramidal, afegir un
sorral, jocs d’entrenament
infantil i taules de pícnic. Es
renovaran els bancs i papereres del parc, les porteries
del camp de futbol, repassant el paviment del sauló en
mal estat.
En els projectes de la plaça de la Constitució, hi ha
hagut una participació lleugerament superior, 198 persones han participat en la
votació. El projecte 1 ha obtingut un suport de 32 vots,
que apostaven per un espai
amb passos pavimentats

que construïen una plaça que
dividia diversos espais de joc.
Un total de 60 persones han
votat pel projecte 3 que aposta
per l’eliminació del mur, substituït per una gran duna enjardinada i la incorporació d’una
font ornamental. El projecte
guanyador ha obtingut un total
de 106 vots.
La intervenció que es farà a
la plaça incorporarà una gran
zona enjardinada formada per
tres dunes, eliminant el mur del
carrer Salvador Espriu, incorporant un element de joc infantil al centre de la plaça i el canvi
d’ubicació de la half per patinar.
La intervenció millorarà l’accessibilitat del parc, renovarà els
bancs i papereres i incorporarà
també jocs d’entrenament esportiu. També es contempla un
element d’homenatge a l’antiga
fàbrica de la Cucurny.

A

quest 2018, 282
usuaris s’han beneficiat d’una reducció
del 20 % de la tarifa de
la taxa per la recollida,
tractament i eliminació
d’escombraries municipals, ja que han fet servir
la deixalleria municipal un
mínim de 5 vegades i 10
aportacions de residus no
contemplats en els contenidors de recollida selectiva al carrer (paper, cartró,
vidre i envasos).
El número de persones
titulars del carnet creix cada any i dels 248 carnets
del 2015 vam passar a
255 el 2017, fins als 282
de l’any passat.
El funcionament del
carnet és ben senzill. El
carnet digital porta imprès
un codi de barres que us
identifica com a persones
usuàries. Cada cop que
aneu a la Deixalleria us
marcaran les tipologies
dels diferents residus que
porteu a través d’un lector
de codis de barres.
Per tenir el carnet us
podeu adreçar a l’Oficina
d’Atenció a la Ciutadania
de l’Ajuntament.
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COMUNICACIÓ

PROMOCIÓ ECONÒMICA

Gener tanca amb la taxa
d’atur més baixa des de 2008

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

L

Visita de l’alcalde a QEV Technologies

E

l Conseller de Treball
d’Afers Socials i Famí
lies, Charik El Homrani
i l’alcalde de Montmeló, Pere
Rodríguez, van visitar el dia
13 de febrer, les instal·lacions
de l’empresa QEV Technologies, una enginyeria capdavantera mundial en l’àmbit de
la mobilitat elèctrica i actualment en fase de creixement
exponencial.
En poc més de dos anys
l’empresa ha passat de tenir
50 empleats a tenir 90 i d’una
facturació de 7 milions d’euros
a 12 milions. Actualment QEV
Technologies està fent possible l’èxit de l’equip Mahindra
Racing a la e-Fórmula.

Entre els projectes actuals
i de futur QEV Technologies
destaca el desenvolupament
de kits elèctrics per a dotar
els Jeepnys F -microbusos
que constitueixen el mitjà de
transport més popular de Filipines-, d’unes motoritzacions

no contaminants i molts més
eficients que les motoritza
cions actuals.
L’empresa QEV També està
desenvolupant una xarxa de
càrrega ràpida per a vehicles
elèctrics que pot marcar un punt
d’inflexió en aquest camp.

es xifres del passat mes
de gener són les millors
del període 2008/2019,
Amb una taxa del 10,26% i
442 persones aturades, 12
més que les que hi havia en
finalitzar 2018. La pitjor dada
del període 2008/2019 és la
de gener de 2013, amb un total de 874 persones aturades.
La reducció interanual ha
estat de 27 persones en nombre absolut i del 5,76% de la
taxa. Aquest descens està per
sobre del Baix Vallès (5,12%)
i del Vallès Oriental (4,07%).
La taxa actual de Montmeló
se situa gairebé dos punts per

sota del Baix Vallès (12,16%) i
un punt per sota de la taxa del
Vallès Oriental (12,18%).
La positiva evolució de la
taxa d’atur no permet, però,
abaixar la guàrdia i és per això que els pressupostos per
l’any 2019, aprovats a finals
de gener, segueixen tenint en
compte aspectes com l’atenció
i acompanyament en la recerca de feina, la formació continuada i els ajuts econòmics a
les empreses que contractin
persones usuàries de la borsa
de treball (MEFO empreses) i
els mateixos plans d’ocupació
municipals (MEFO).

Taxa d’atur a Montmeló,durant el mes de gener. Període 2008-2019
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ESPORTS

2a Xocolatada solidària
“Taca’t pel càncer infantil”
Les Ampes de Montmeló aconsegueixen 1.502 €
que aniran destinats íntegrament al Centre
d’investigació del càncer infantil de l’Hospital
de Sant Joan de Déu.

P

er segon any, les AMPES de Montmeló,
s’han sumat a la iniciativa de la Xocolatada Solidària
per a la investigació del Càncer Infantil. Divendres 15 de
febrer a partir de les 16.30 h,la
plaça de la Vila, sota el lema
“Taca’t pel càncer infantil”,
s’ha omplert de famílies que
a més de berenar, s’han mogut seguint les indicacions de
For Dance Center amb una
classe de Zumba.
Més de 600 persones van
passar, en un moment o al-

tre per la Plaça de la Vila. Es
van “despatxar” unes 250 racions de xocolata. Pel set de
maquillatge que van muntar
les alumnes i professores del
CFGM de Bellesa i estètica
de l’Institut Montmeló van
passar un total de 100 infants. Es van vendre 100 racions de “roscos” , elaborats
pel grup de “iaies”, i un total
de 300 tiquets per al sorteig
de lots alimentaris cedits per
comerços de la UBCM.
Tota aquesta activitat suposa un total de 1502 €, que

es destinaran a l’Hospital
de Sant Joan de Déu, pel
programa d’investigació del
càncer infantil. Ara queden
per recollir i comptabilitzar
els donatius dipositats a les
guardioles repartides per diversos comerços del poble
gràcies a la col·laboració de
la UBCM. El diners recollits
i els 24 establiments col·
laboradors demostren una
vegada més el poder de mobilització de la ciutadania de
Montmeló davant de causes
solidàries.

Adjudicada la licitació
del canvi de gespa del
camp de futbol

A

quest mes de gener
ha estat adjudicada la
licitació relativa al subministrament, instal·lació i
servei de manteniment de
la gespa artificial i projectors LED per al Camp de
Futbol Municipal per un import de 245.274,59 € IVA inclòs. Es tracta d’una gespa
de molt alta qualitat i amb
unes prestacions que es
troben molt per sobre de la
mitja de gespes artificials.
Aquesta licitació, que es
va iniciar el maig de 2018, ha
sofert diversos entrebancs
que han provocat haver de
reiniciar el procediment fins
a dues vegades per causes alienes al Consistori.
Malgrat tot, finalment s’està
en condicions d’instal·lar la
gespa durant el mes que ve.
Tot i que la intenció de
l’Ajuntament era procedir a
la instal·lació de la gespa de
manera immediata, durant
els mesos de març i abril,
s’ha valorat, juntament amb
el Club de Futbol, els principals avantatges i desavan-

tatges de fer-ho en aquesta
època o bé postposar-ho al
mes de juliol.
Tot i que podríem disposar d’espais d’entrenament
i competició als municipis
veïns de Parets del Vallès,
Mollet del Vallès i Montornès
del Vallès, donada la bona
marxa de la competició i els
bons resultats del primer
equip, a petició del Club i
després de valorar totes
les possibilitats s’ha estimat
que el més raonable és dur
a terme el canvi de gespa i
de sistema d’il·luminació el
pròxim mes de juliol, un cop
finalitzada la temporada.
D’aquesta manera s’evita
les molèsties derivades del
desplaçament dels entrenaments i, per tant, de la canalla i dels pares.
Juntament amb el canvi
de gespa i d’il·luminació,
s’aprofitarà per fer uns canvis en la instal·lació del bar
de camp de futbol per millorar-ne les prestacions i
adequar-lo a la normativa
vigent.

SALUT

Un any de Marxa Nòrdica a Montmeló
El mes de març de 2018 s’organitzava la primera Marxa Nòrdica a
Montmeló amb un recorregut de gairebé cinc kilòmetres

D

esprés d’un any, l’activitat ha anat creixent i ha
guanyat més adeptes.
La primera edició va comptar
amb 40 participants i la darrera que es va fer el mes de
gener, van ser 60 persones
les que van participar-hi.
L’objectiu d’aquesta activitat és el foment d’una vida
més saludable i la iniciació
en aquesta tècnica tan senzilla. Per això, abans de prendre cada sortida, es fa una

breu explicació de la tècnica
i posicionament del cos per a
realitzar correctament aquesta disciplina que combina el
trekking amb moviments simètrics, rítmics i dinàmics,
amb l’ajut dels braços sobre
els bastons. La propera edició
prevista per dissabte 23 de febrer comptarà amb l’especialista Joan Mateu que farà una
breu classe formativa abans
de començar a caminar.
Joan Mateu forma part de

l’associació sense ànim de
lucre, RunWomanRun que
es presentarà a la Sala de la
Concòrdia, divendres abans,
dia 22 de febrer a les 19.30 h.
Aquesta associació té com
a finalitat el foment de pràctiques esportives com la Marxa
Nòrdica, el Camí Córrer i la
iniciació al córrer i aprofitar
els beneficis de tota mena,
com les millores en problemes d’asma, la fibromiàlgia,
la psiconeuroimmunologia, el

retardament de l’osteoporosi,
l’augment de la mobilitat articular i millores posturals que
acaben incidint de manera
notable en la qualitat de vida.
El fet de ser una activitat fí-

sica compartida i a l’aire lliure,
a més d’un estil de vida saludable ens facilita la interacció
personal amb altres persones
i un augment i reforçament de
l’autoestima personal.
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PATRIMONI

Descobertes noves restes
arqueològiques a l’església de
Santa Maria de Montmeló
Les obres d’urbanització de la zona de l’església que es van iniciar
el proppassat mes de desembre de 2018 han posat al descobert
importants vestigis arqueològics d’època medieval i moderna
que ajudaran a conèixer millor l’evolució històrica de l’església de
Santa Maria de Montmeló i del barri del Piquet.

L

’església, d’origen romànic, està documentada
des de mitjan segle X i
encara conserva l’absis decorat amb pintures murals
romàniques amb escenes de
l’Anunciació a la Verge i de
l’Epifania. L’any 1997 el Servei del Patrimoni Arquitectònic Local de la Diputació de
Barcelona hi va dur a terme
una intervenció arqueològica
en la qual es van documentar diverses sitges medievals
relacionades amb l’antiga sagrera de l’església.
Atesos aquests precedents
i en aplicació de la normativa de protecció del patrimoni històric del municipi, les
obres s’estan executant sota
control arqueològic autoritzat
per la Direcció General de
Patrimoni Cultural de la Generalitat de Catalunya.
Les tasques d’excavació
han estat encarregades a un
empresa de llarga experiència en intervencions preventives d’urgència (Antequem,
Gestió del Patrimoni Cultural) i es duen a terme amb
la màxima celeritat possible
per no interferir en el ritme de
les obres. Fins aquests moments s’ha descobert un total
d’onze noves sitges datades
entre els segles XII i XV i dues sepultures: una de tipus
antropomorf datada entre els
segles X i XI i una altra ex-

cavada al subsòl i datada al
segle XVII. Un cop delimitades, les restes s’excaven i es
documenten amb detall a través de la fotografia i el dibuix
arqueològic.
El material recuperat es
traslladarà posteriorment al
laboratori per a fer-ne un estudi més aprofundit. En el cas
de les sitges, que originàriament s’utilitzaven per emmagatzemar el gra, s’analitzaran
les restes conservades (atuells ceràmics, carbons i altres
materials de rebuig que la població de l’època abocava al
seu interior) a fi de precisarne la cronologia. Pel que fa

a les restes òssies humanes
es realitzarà un estudi antropològic per determinar l’edat,
el sexe i algunes de les malalties que l’individu sepultat
va patir en vida i que queden
reflectides en l’esquelet, com
l’artrosi, les malalties dentals
o l’anèmia.
Un cop finalitzats aquests
estudis l’Ajuntament, a través
del Museu de Montmeló, organitzarà una conferència per
a presentar-ne els resultats.
També es preveu senyalitzar
l’emplaçament de les restes
i instal·lar plafons explicatius
en el nou espai remodelat de
la plaça de Santa Maria.

El Museu Municipal de Montmeló
renova el Certificat Biosphere

L

a renovació de l’adhesió
del certificat Biosphere
a la destinació “Costa
Barcelona” per part del Museu
Municipal de Montmeló va ser
concedida el passat 31 de gener i té una validesa fins al mes
de març del 2020.
Biosphere per a museus és
una certificació de sostenibi-

litat turística, dissenyada perquè aquestes institucions de
conservació, investigació, comunicació i exhibició, millorin
el seu rendiment i disminueixin els impactes negatius del
desenvolupament de la seva
activitat, garantint un equilibri
adequat entre les dimensions
econòmica, sociocultural i me-

diambiental.
En aquesta categoria es troben els museus d’exposició,
exhibició i conservació, els museus de col·leccions itinerants,
exposicions museístiques, i
museus de diferent índole com
museus d’història, art, natura,
etnografia, folklore, ciències, i
temàtics entre d’altres.
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INFORME SOBRE GENT GRAN

251 llars conten amb el servei de
teleassistència a Montmeló
Dinar en companyia
2013

15 persones

2014

30 persones

2015

40 persones

2016

40 persones

2017

40 persones

2018

40 persones

Servei d’atenció a domicili
Casos atesos l’any 2017
Casos atesos l’any 2018
Total hores de servei

La regidoria de serveis socials de l’Ajuntament de Montmeló, compta
amb una sèrie de serveis i recursos adaptats a la gent gran del municipi
que presenta situacions de vulnerabilitat o d’autonomia limitada.

El servei s’inicia l’octubre de 2013 amb un total de 15 usuaris. Al setembre
de 2014 la Generalitat autoritza la primera ampliació de 15 a 30 usuaris.
Al febrer de 2015, s’incrementa novament la demanda del servei i la Generalitat n’autoritza una nova ampliació. En l’actualitat el recurs atén a un
total de 40 persones, que representa la totalitat de la capacitat registral
del servei.

Teleassistència
Aparells instal·lats l’any 2018
Previsió 2019

82 casos
90 casos
8161 hores

251 aparells
260 aparells

El servei s’incrementa anualment per a ajustar-se a la demanda de la
ciutadania. Actualment l’Ajuntament de Montmeló compta amb un total de
260 aparells. Les demandes s’atenen en 15 dies aproximadament, des de
la realització de la sol·licitud i en l’actualitat no hi ha llista d’espera.

Nous serveis, nous reptes de futur
L’ajuntament de Montmeló treballa per implementar dos nous recursos municipals:
• Servei d’àpats a domicili: té com a objectiu proporcionar un àpat diari al
domicili d’aquelles persones que es troben en situació de dependència,
de discapacitat o en altres situacions de vulnerabilitat o risc social.
• Custòdia de claus del servei de teleassistència: és un servei complementari al servei de teleassistència domiciliària i que suposa un pas
important en l’increment de la seguretat de les persones grans, ja que en
cas que es produeixi una emergència, els serveis en podran accedir al
domicili d’una formà àgil i segura. El servei s’adreça a aquelles persones
que viuen soles, o que el familiar o contacte més proper es troba a 40 minuts o més de distància del domicili de la persona gran, i altres situacions
socials que requereixin d’aquest servei.

455 persones inscrites en els diferents
tallers del Casal de la Gent Gran
durant el curs 2018-2019
El Casal de la Gent Gran és el centre neuràlgic d’activitat per
a les persones majors de la localitat. El moviment en aquest
equipament és constant, ja que hi ha un flux d’usuaris continuo
per realitzar les diferents activitats que es realitzen. 15 tallers
amb una participació total de 455 persones inscrites corroboren
que el Casal de la Gent Gran és un dels equipaments més dinàmics
de Montmeló.

Teatre

17

Teràpia assistida amb gossos

15

Brain gym

40

Taller memòria

116

Estiraments

67

Avis savis

17

Patchwork

18

Informàtica

18

Sevillanes

42

Coral

12

Ganxet

14

Ball en línia

48

Bijutería artesanal

6

Percuteràpia

11

Primeres lletres

14

Total

455
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CULTURA

Tot preparat perquè
comenci el Carnaval 2019
Del 23 de febrer al 5 de març Montmeló viurà la festa de
la disbauxa amb l’arribada del Rei Carnestoltes

L

’arribada de S.M. el Rei
Carnestoltes és imminent.
Els Ministres de la disbauxa i tot el seu seguici ja comencen a fer-se veure, perquè
el dijous 28 de febrer faran la
seva aparició a Montmeló per
tal d’instaurar el seu regnat.
Abans de l’arribada del Rei
Carnestoltes ja començaran
les activitats carnavalesques
a Montmeló. Aquest cap de
setmana, dissabte 23, l’Esplaia’t obrirà les activitats amb la
segona edició del Carnaesplai.
Del 23 al 28 de febrer, la Comissió per a la Recuperació
del Carnaval proposa al públic escolar de Montmeló una
gimcana on hauran de cercar
elements del Rei Carnestoltes
que es trobaran a diferents
llocs del municipi.
L’arribada del Rei Carnestoltes serà a la Sala Polivalent
on la Comissió per a la Recuperació del Carnaval ens sorprendran amb un espectacle
que enguany porta el nom de
“Clonestoltes”. Aquest show
serà dirigit per Martí Torras i
comptarà amb la direcció coreogràfica de Fàtima Campos.
El divendres 1 de març serà
el dia de les Rues Escolars. A
partir de les 15 hores, sortiran

al carrer la rua de l’Escola Sant
Jordi i de La Fireta. Mitja hora
més tard serà el torn de la Rua
de l’escola Pau Casals.
I arribarem així al dia gran
de la festa de Carnaval, el
dissabte 2 de març. A la tarda, a partir de les 18 hores, es
donarà la sortida a la Rua de
Carnaval, on grups i comparses es podran lluir i exhibir davant de S.M. el Rei Carnestoltes. Per participar en aquesta
activitat cal realitzar inscripció
prèvia. I a la nit, la Polivalent
s’omplirà de disfresses per
ballar i fer gresca fins entrada
la matinada. També hi haurà
concurs de disfresses i la nit
acabarà amb la festa musical
pel públic més jove.
Diumenge 3 és el dia del
tradicional ball de Gitanes a la
plaça de la Vila, on a més de
la colla de Montmeló, hi participaran com a colles convida-

des Castellar i Lliçà d’Amunt.
A la tarda el grup Farem Salat
amenitzarà un any més el Ball
infantil de disfresses.
Dimarts 5 tornarà a ser el
moment d’un nou show musical a la Polivalent. En aquest
cas es farà el Judici al Rei
Carnestoltes i la crema, si escau. I per finalitzar els 10 dies
de Carnaval, dimecres 6 de
març, tindrà lloc l’enterrament
de la sardina, on tothom que
vulgui podrà acompanyar al
grup de timbals i ploramorts
de Divertiment, amb la seva
sardina de paper per tal d’enterrar-la.
Recordem que un any més
tots aquests actes compten
amb la col·laboració de la
Comissió per a la Recuperació del Carnaval de Montmeló, a més d’un bon seguit
d’entitats socials i culturals
del municipi.

COMUNICACIÓ

21 de febrer: dia de la llengua materna

F

a vint anys que la UNESCO va aprovar el 21 de
febrer com el Dia Internacional de la Llengua Materna
perquè arreu del món es commemorés una diada a fi de recordar les llengües existents
arreu del món, les que han
desaparegut i les que estan
en perill d’extinció.
L’Oficina de Català ha organitzat a la biblioteca La Grua
un concurs per resoldre 10
qüestions sobre llengües entre els diferents usuaris i així
fer-los conèixer la situació
d’altres parlars. Durant deu
dies s’exposaran, a més del
concurs, cartells sobre l’estat
del català dins d’Europa.
En respondre les qüestions i

apuntar-les a la butlleta participativa s’entra en el concurs per
guanyar entrades a un dels espectacles que s’ha programat a
la sala Polivalent de Montmeló.

En aquesta ocasió el premi són
dues entrades dobles a l’acte
Müler, un acte commemoratiu
del Dia Internacional de la Dona que es farà el 9 de març.

Cinema familiar i
ritmes llatins a La
Polivalent

L

a Sala Polivalent
programa noves activitats com són les
sessions de cinema infantil mensual i tallers de
ritmes llatins.
L’últim cap de setmana
de febrer comença una
nova activitat adreçada a
les famílies del municipi
les tardes del diumenge,
amb una periodicitat mensual i durant l’època de la
tardor, l’hivern i la primavera. Es tracta d’una sessió de cinema familiar a
les 17 hores. Aquesta és
la programació prevista
pels pròxims mesos:
• 24 de febrer: Super López
• 17 de març: Padington 2
• 14 d’abril: Uno más en
la familia
El preu de l’entrada serà
de 3 € i els menors hauran d’assistir-hi acompanyats d’un adult. La venda
d’entrades s’obrirà 1 hora
abans de cada funció a la
sala polivalent. Aquesta
activitat es porta a terme
amb la col·laboració de

l’equip de monitoratge de
CIJ Esplaia’t.
D’altra banda, a partir
del mes de març, es programaran cursos, tallers i
sessions de balls llatins de
salsa i bachata, sota el nom
de “SBK”. Per començar,
durant el mes de març ja hi
ha programats dos cursos
de salsa i bachata, els dimecres de 20 a 22 hores i
una festa inaugural el 23 de
març a les 23 hores, oberta a totes les persones que
vulguin gaudir dels ritmes
llatins.
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5a festa d
Divendres, 1 de febrer a la Sala
Polivalent es va dur a terme la 5a
edició de la Festa de l’Esport que
premiava els millors esportistes
i equips locals de l’any 2018.

L

’acte va començar amb un recull de fotos i un vídeo mostra de l’esport local i
dels valors de l’esport. Dues gimnastes
del Montmeló Associació de Rítmica, van ser
les encarregades d’obrir i tancar la Festa de
l’Esport.
Després dels parlaments del diputat adjunt d’esports de la Diputació de Barcelona,
Pere Pons, de la regidora d’esports, Ariadna
Ojeda i de l’alcalde de l’ajuntament de Montmeló, Pere Rodríguez, es van recordar els
criteris per a la selecció i tria dels esportistes i es va donar pas al repartiment de guardons. Aquest any es van lliurar tres tipus
de guardons:
Reconeixement als valors esportius
En aquesta categoria totes les persones nominades van ser guardonades. Cada entitat
podia presentar un esportista per cada categoria (Millor esportista en valors menors de
12 anys, Millor esportista en valors de 12 a
17 anys i Millor esportista en valors major
d’edat). Es podia presentar qualsevol persona relacionada amb l’entitat (entrenador,
delegat, president, ...) mereixedora d’un
guardó per la seva actitud, manera de fer, en
referència als valors esportius. Es van reconèixer un total de 14 esportistes.
El moment més emotiu de la nit va ser el
reconeixement que es va fer a Samuel Fernández Pacheco. El públic assistent, en peu,
va donar una gran ovació mentre els fami
liars recollien el guardó.
Millor esportista 2018
Cada entitat podia presentar dues candidatures per categoria individual i una per la categoria d’equip. La votació per a la tria del
millor esportista s’ha fet per dues vies: un
jurat relacionat amb el món de l’esport però que no podia pertànyer a cap entitat que
presentés candidats i la ciutadania a través
de la web de l’ajuntament. El valor dels vots
era del 60% el del jurat i del 40% el vot electrònic.
• Millor Esportista menor d’edat: EMMA
CARDONA GÓMEZ DEL Club Esportiu
Penya Blaugrana FUTBOL SALA
• Millor Esportista major d’edat: MARC ORTEGA SERRA DEL CLUB ESCACS DE
MONTMELÓ
• Millor Equip menor d’edat: L’EQUIP ALEVÍ
B MONTMELÓ ASSOCIACIÓ DE RÍTMICA
• Millor Equip major d’edat: L’EQUIP SÈNIOR FEMENÍ DE L’ASSOCIACIÓ ESPORTIVA MONTMELÓ
Reconeixement institucional
En aquesta edició va ser de dos tipus: reconeixement a aquelles persones que practiquen l’esport fora del municipi però que han
destacat a la darrera temporada i reconeixement a la llarga dedicació a l’esport local.

Inici de la 5a Festa de l’Esport de Montmeló

Parlament de Pere Pons, diputat adjunt dels Serveis d’E
Barcelona

Reconeixement als valors esportius menors de 12 anys

Reconeixement als valors esportius entre 12 i 17 anys

Nominats a millor esportista menor de 18 anys

Millor esportista menor de 18 anys: Emma Cardona Góm

Millor equip menor de 18 anys: Equip Aleví B del Montmeló Associació Rítmica

Millor equip major de 18 anys: Equip sènior feme
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de l’Esport

Esports de la Diputació de

mez

Parlament d’Ariadna Ojeda, regidora d’Esports de l’Ajuntament de Montmeló

Parlament de Pere Rodríguez, alcalde de Montmeló

Homenatge a Samuel Fernández Pacheco

Reconeixement als valors esportius majors de 18 anys

Nominats a millor esportista major de 18 anys

Millor esportista major de 18 anys: Marc Ortega Serra

ení de l’Associació Esportiva Montmeló
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