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Llibres, roses, tallers i concerts,
a la Diada de Sant Jordi 2019
Més descobertes arqueològiques al
voltant de l’església
Les tasques de seguiment
arqueològic de les obres que es
duen a terme al voltant de l’església
de Santa Maria, han posat al
descobert una sitja medieval i vuit
enterraments datats entre el s. XIX
i el s. XX, així com una sepultura
antropomorfa d’època medieval
molt ben conservada.

Montmeló decideix, a partir del 29 d’abril
Es posa en marxa el procés
participatiu per decidir en quins
projectes o actuacions invertir
150.000 € del pressupost del
2019. La plataforma “Decidim
Montmeló” servirà per vehicular
tot aquest procés participatiu
que liderarà la ciutadania. A partir
del 29 d’abril s’obre el termini de
presentació de propostes.
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TEMA DEL MES

EDITORIAL

40 anys d’ajuntaments
democràtics
El 3 d’abril de 1979 es van celebrar les primeres eleccions
municipals democràtiques a Catalunya, que van suposar la
constitució, el 19 d’abril d’aquell mateix any, dels primers
ajuntaments després de la dictadura franquista. Un fet que va
suposar obrir el camí cap a la normalització democràtica arreu
del país. D’aquelles primeres eleccions han passat ja 40 anys.

E

ls ajuntaments, durant
aquests 40 anys, han
treballat amb la ferma
voluntat de servir als veïns
i veïnes, des de la proximitat i oferint serveis propers
amb vocació de resoldre les
seves necessitats. Avui, els
pobles i ciutats són, sens
dubte, millors dels que hi havia l’any 1979. Els electes i
tècnics locals s’han esforçat
amb vocació i han treballat
amb il·lusió, rigor i eficiència
per construir una societat
més justa, amb més igualtat
i fer-ho alhora escoltant sempre els seus conciutadans.
Fa 40 anys tot estava per
fer. Els nostres pobles i ciutats tenien unes carències
importants, calia començar
de nou a construir uns municipis posant les persones
al centre de les polítiques.
No només calien serveis bàsics als nostres pobles, ciutats i barris, sinó que també
era necessari fomentar una
vida comunitària, una xarxa
social i cívica per atendre
millor les necessitats que
durant aquests anys s’han
fet paleses.
Els ajuntaments han estat la cadena de transmissió d’aquesta feina envers
la ciutadania. La proximitat,

Els cinc alcaldes de la democràcia a Montmeló: José Durán, Román
Ruíz, Manel Ramal, Antoni Guil i Pere Rodríguez

L’Ajuntament de Montmeló vol agrair l’empenta
de tots els càrrecs electes locals que, al llarg
d’aquestes quatre dècades, han treballat
incansablement amb una gran dosi de voluntat,
que cal reinvindicar i agrair. Moltes gràcies!
José Durán, primer alcalde de la democràcia a Montmeló, en l’acte
de col·locació de la primera pedra del Casal d’Avis de Montmeló, el
febrer de 1980

sempre reivindicada, ha estat l’exigència més important
per treballar i oferir uns serveis públics de màxima qualitat i eficiència. Sempre amb
la màxima prioritat d’estar al
servei dels ciutadans i transformar els nostres pobles i
ciutats en millors espais per
viure i relacionar-nos.
Els ens locals som una estructura d’Estat i així ho hem
demostrat al llarg d’aquests
40 anys assumint noves
competències per ser el pal
de paller de les polítiques locals. Tot i això, però, no ha
estat fàcil. El món local ha
patit sempre esculls amb el
finançament. Però ho hem
fet per compromís. Per responsabilitat envers els nos-

tres ciutadans. Perquè crèiem i creiem que oferir uns
bons serveis i un millor benestar és la base per viure
millor. Perquè som la primera porta d’atenció dels ciutadans, l’administració més
propera i qui millor coneix
quines necessitats i quines
demandes s’han d’atendre
primer.
Venim de 40 anys on hem
fet grans avenços i una
gran feina. Que amb els
fruits del passat, puguem
seguir construint el futur
amb molts èxits.

Associació Catalana de
Municipis (ACM)

Agudo, Antonio
Aguilar, Montserrat
Aliaño, Luis
Alvarez, Rafael
Alvarez, Daniel
Alvaro, Jesús
Arjona, Miguel
Badía, M Àngels
Cárdenas, José A.
Castells, Xavier
Colín, Ana M.
Comas, Jordi
Comas, Marcel
Corral, M Eugènia
del Moral, Adriano
Diaz, Eloy
Ductuyat, Francesc
Durán, José
Esteban, Lluís
Esteve, Manuel
Modesto
Florensa, Abel
Fontanet, Josep
Gambin, Carmen
García, Fermin
Garcia, Juan Antonio
Gòmez, Antonio M

Guil, Antoni
Linares, Almudena
López, Rafael
Lozano , Antonio
Macías, Marta
Mancha, Candido
Manils, Joan
Manils, Jordi
Manuel, Carme
Mariscal, Francisco
Martín, Imanol
Martínez, Jesús
Martínez, Jonatan
Martinez, Antonio
Miralles, Josep
Molins, Arnoldo
Monplet, Josep
Monserrat, Georgina
Monserrat, Albert
Moreno, Ana
Morillo, Chelo
Ojeda, Ariadna
Ortega, Manuel
Ortiz, Susana
Palacios, Carme
Pellicer, Joan
Pérez, Albert

Prieto, M Jesús
Puiggros, Jordi
Ramal, M Cruz
Ramal, Manuel
Reguant, Dolors
Rodríguez, Eulalia
Rodríguez, Pedro
Román, Carlos
Ruiz, Patricio
Ruiz, Román
Sala, Carme
Salomó, Constança
Sánchez, José A.
Sanfelipe, Felix
Sayol, Isidre
Sayol, Josep
Sierra, M Montserrat
Silva, Joaquina
Solà, Marius
Tarrés, Pere
Vázquez, Julián
Vendrell, Isidre
Vendrell, Joan
Vinuesa, Juan José
Xufré, Josep
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TERRITORI

VIA PÚBLICA

L’alcalde es reuneix amb la Presidenta
d’Adif per abordar les següents fases
d’urbanització de la llosa del ferrocarril

NAU DE LA BRIGADA

Dilluns 8 d’abril, l’alcalde de Montmeló, Pere Rodríguez ha
mantingut una reunió amb la Presidenta d’Adif Isabel Pardo a les
seves oficines de Madrid.

E

n aquesta reunió, en
la que l’alcalde ha estat acompanyat del seu
predecessor, l’Antoni Guil, la
Presidenta ha informat de primera mà, que el projecte de
la 2a fase d’urbanització de
la llosa del soterrament (entre
els carrers Pompeu Fabra i el
final de la llosa en sentit Nord)
ja està finalitzat i que es troba
en fase de tramitació i aprova-

L’alcalde Pere Rodríguez amb
Isabel Pardo, presidenta d’Adif, i
Antoni Guil

ció per part del Comitè Tècnic
de l’ens. La seva intenció és

disposar del projecte aprovat
definitivament dins del proper
mes.
Així mateix, s’han tractat
diferents aspectes d’un nou
conveni a signar entre l’Ajuntament i Adif per tal de desenvolupar el sector urbanístic de
la llosa del soterrament, que
donarà continuïtat a l’Addenda al Protocol signada l’any
2010.

Després de les darreres feines de neteja i de l’enderrocament
de l’interior de la nau, arriba el torn dels exteriors.

GESPA DE LA LLOSA

MEDI AMBIENT I SOSTENIBILITAT

Replantats 200 arbres, arbustos i plantes
mediterrànies a la plantada popular al camí
del riu Tenes i del riu Besòs

D

issabte 6 d’abril va tenir
lloc una nova edició de
la Plantada popular de
Montmeló. Aprofitant aquesta
jornada es va replantar més
de 100 exemplars de Freixers,
Alzines, Tamarius i Salzedes,
100 exemplars d’arbustos i
plantes mediterrànies, en la
mota del riu Besós.
El públic assistent va gaudir
també d’una sèrie de tallers relacionats amb la natura, en cooperació amb diferents entitats
ecològiques de la comarca. El
Grup d’Ornitologia del Tenes
va ajudar a fer caixes de niu
per ocells. Al final de la jornada
s’havien construït 40 caixesnius. El Grup Parus va ensenyar com es fa l’anellament

Plantada d’arbres a la zona de
confluència dels rius Besòs i Tenes

d’ocells, per tal d’estudiar-los,
es van capturar 16 ocells de
7 espècies diferents. Per altre
banda, l’associació Meandre
va ajudar a fer superllavors de
fang “Nendo Dango” una curio
sa tècnica oriental per germinar llavors dins d’una bola de
fang on els assistents van llençar les superllavors per tota la
zona de plantació.

Amb aquesta plantada popular es completa la replantació
de la mota del camí del Besós
que connecta amb el camí
del Tenes, gràcies a aquesta
actuació els ciutadans podran
gaudir d’un nou camí amb ombra, on s’enllaça amb el camí
del Tenes que ens pot portar
fins a Sant Miquel de Fai.
A més dels tallers ambien
tals, coincidint amb el Dia
Mundial de l’Activitat Física,
s’han realitzat diferents jocs
esportius, com futbol, bàsquet
i bàdminton, entre d’altres. La
jornada va finalitzar amb una
botifarrada popular per a totes
les persones assistents, a càrrec de la Penya Blaugrana de
Montmeló.

L’enjardinament de la llosa ja es deixa veure i aquest és el seu
aspecte actual.

PLAÇA DE
L’ESGLÉSIA
Les obres de la segona fase de la carretera BV5003
avancen a molt bon ritme.
Aquest és l’aspecte de la
plaça de l’Església.

PLA D’ASFALTAT
Durant aquest mes d’abril i segons el Pla d’asfaltat municipal,
s’ha fet la planificació per tal d’asfaltar els carrers següents:
Verneda del Congost entre el pont autopista i la rotonda de
l’olivera - Reparació d’un esvoranc a Can Guitet - Passeig riu
Besòs pujada fins el vas apol·linar - Cinto Verdaguer entre Vic
i Garcia Lorca - Bosc i Gimpera i Doctor Robert entre Balmes
i Vilardebó.
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GESTIÓ MUNICIPAL

Resum de la sessió plenària del
dia 26 de març
La sessió Ordinària de Ple de l’Ajuntament, que
va tenir lloc el passat 26 de març, a les 20 hores,
a la Sala de La Concòrdia de la Casa Consistorial,
va aprovar el nou Pla Local de Joventut (PLJ) i el
reglament del Servei d’Ajuda a Domicili (SAD).

L

’aprovació inicial de
l’Ordenança reguladora
dels Serveis Funeraris,
després d’acceptar-se per
part del Govern Municipal
les modificacions proposades pels grups Canviem
Montmeló-E i ERC, va comptar amb la unanimitat de les
forces polítiques que conformen el Ple Municipal.
També va ser aprovat per
unanimitat el reglament Regulador de les Zones Blava
i Taronja d’aparcament amb

limitació horària, i el Reglament del Servei d’Ajuda a
Domicili (SAD).
D’altra banda l’aprovació

de les modificacions relatives
als preus del Casal d’Estiu i
la incorporació de la nova
tarifa nocturna en el servei
de piscines, de l’ordenança
fiscal 27, que regula els Serveis d’Esports i Joventut,
va comptar amb el vot a favor del PSC i l’abstenció de
Canviem Montmeló-E i ERC,
mentre que l’aprovació inicial
del Pla local de Joventut va
tenir el vot a favor de PSC i
ERC, i l’abstenció de Canviem Montmeló-E.

Les Piscines Municipals
obriran aquest estiu a la nit

E

l Ple municipal de
març ha aprovat una
nova tarifa de servei de piscines. Enguany,
mentre estiguin obertes al
públic, les piscines municipals obriran les nits dels
dijous, divendres i dissabte
de cada setmana, de 20 a
00.30 hores.
La voluntat de l’Ajuntament és obrir el 20 de juny.
Quan s’hagi tancat la licitació del Servei de socorristes es podrà definir data

d’apertura i data de tancament definitives.
Les piscines municipals
són sense cap dubte un
dels llocs d’interès i trobada durant els mesos d’estiu
de diferents públics: infants
i joves del Casal d’Estiu,
així com grups familiars
i d’amics. Amb aquesta
ampliació horària es busca atreure un públic més
ampli que per qüestions laborals no pot gaudir de les
piscines durant el dia.

SEGURETAT CIUTADANA

L’ABP de Mollet celebra el Dia de les Esquadres 2019 a la Sala Polivalent

C

ada any el cos de Mossos d’Esquadra reconeix les actuacions
meritòries dels membres del
Cos, dels d’altres cossos policials, i de representants de
l’àmbit de la judicatura i de la
societat civil.
És un reconeixement a la
professionalitat dels membres
del Cos, que molt sovint realitzen actuacions meritòries
més enllà de les seves obligacions professionals, i a la
col·laboració que altres cossos
policials o organitzacions, entitats o persones de la societat

civil realitzen amb el Cos de
Mossos d’Esquadra per tal de
contribuir en la tasca de garantir la seguretat del país.
L’edició d’aquest any ha
escollit la Sala Polivalent per
poder dur a terme, dijous 11
d’abril, aquest acte de reconeixement. Un total de 28
agents de policia han estat
reconeguts. Entre els reconeixements, l’excap de la Policia
Local de Montmeló, José A.
García Lozano, jubilat al mes
de juliol, ha rebut una placa
pels anys de servei al cos de
Policia.

Reconeixement a l’excap de la Policia Local de Montmeló, José A. García Lozano, durant l’acte del Dia de les
Esquadres a la Sala Polivalent de Montmeló
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PATRIMONI

Descobertes
arqueològiques al
voltant de l’església
Les tasques de seguiment arqueològic de les obres que,
des del mes de desembre, es duen a terme al voltant
de l’església de Santa Maria de Montmeló, han posat al
descobert noves evidències relacionades amb l’antiga
sagrera medieval i amb el cementiri parroquial que, fins a
l’any 1913, va estar ubicat davant de l’església

L

es noves troballes es reparteixen entre la plaça
de Santa Maria i l’avinguda de Pompeu Fabra. A la
zona de la plaça s’han descobert una sitja medieval i
vuit enterraments en caixa
de fusta datats entre el segle
XIX i principi del segle XX.
Aquests enterraments se sobreposaven a una sepultura
antropomorfa d’època medieval molt ben conservada.
A l’avinguda de Pompeu
Fabra, a tocar de la plaça de
Sant Isidre, s’han documentat dues sepultures medievals en fossa simple i dues
sitges anteriors al segle XV

que podran ser datades amb
major precisió quan es dugui
a terme l’estudi del material ceràmic que contenien.
També han aparegut algunes
estructures que podrien relacionar-se amb el traçat de la
mina vella.
Des que va començar el
control arqueològic, s’ha
descobert un total de 13 tombes i 14 sitges que ajudaran
a conèixer millor l’evolució
històrica de l’església de
Santa Maria de Montmeló i
del barri del Piquet. De forma paral·lela a les excavacions, l’ajuntament està treballant en la senyalització de

L’ajuntament està
treballant en la
senyalització de
les restes i en
l’organització
d’una conferència
i una exposició
monogràfica
les restes i en l’organització
d’una conferència i una exposició monogràfica de les
troballes al Museu de Montmeló.

Es presenta el nou llibre del Centre d’Estudis Montmeló,
titulat Montmeló. Noves imatges de la seva història

D

imarts 23 d’abril coincidint amb la diada de
Sant Jordi, va ser la data triada per a la presentació
del nou llibre del Centre d’Estudis Montmeló, titulat Montmeló. Noves imatges de la
seva història.
Aquest llibre, continua-

ció del llibre editat al 2008,
Montmeló, 115 anys d’imatges, és una nova eina per
ampliar la història gràfica del
municipi, en la que els seus
autors, Josep Umbert, Josep
Alarcón i M Antònia Carrasco, ens presenten 390 imatges comentades distribuïdes

en 10 seccions i 172 pàgines.
El llibre ha estat dedicat a
la gent i al poble de Montmeló i, especialment, a en Manel
Guasch que va formar part de
l’equip del primer llibre i que,
tal com es recull en aquest,
va ser un personatge important per a Montmeló.
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PROMOCIÓ ECONÒMICA

El Doctor Music Festival es
trasllada a Montmeló
- La nova ubicació del Doctor Music Festival serà al Circuit de
Barcelona-Catalunya, Montmeló els dies 12, 13 i 14 de juliol. Les
dates, cartell i escenaris es mantenen gairebé sense canvis

S

egons el comunicat de
premsa de l’organització: “la tornada del Doctor Music Festival estava prevista celebrar-se a Escalarre
a la Vall d’Àneu on van tenir
lloc les seves primeres edicions, però el molt desfavorable informe final de l’ACA,
rebut el passat dijous, ens
obliga a portar el festival a un
nou emplaçament atès que,
a 4 mesos de la celebració,
resulta impossible reduir la
mida d’aquest i ajustar-lo a
les limitacions que se’ns sol·
liciten”.
El Festival oferirà totes les
actuacions anunciades fins a
la data i altres grups i artistes
que puguin afegir-se pròximament al Circuit de Barcelona-Catalunya, un lloc emblemàtic internacionalment

conegut amb uns excel·lents
equipaments que ocupen
més de 600.000 m2.
Gràcies a la seva ubicació
privilegiada a Montmeló “a tan
sols 32 quilòmetres de la ciutat de Barcelona i amb múlti-

ples accessos per a vehicles,
així com estació de tren” també és un recinte que ofereix
multitud de comoditats per
al públic assistent, difícils de
trobar en un gran festival de
música.

L’atur tanca el millor primer
trimestre del últims deu anys

E

l lleuger creixement
del 0,70% en el mes
de març que acaba de
finalitzar, respecte al mes
de febrer, ha fet que la taxa
d’atur a Montmeló se situï
en el 10,01% en finalitzar el
primer trimestre del 2019.
Aquest creixement fa que
el nombre de persones aturades al nostre poble sigui
de 430, tres més que en
finalitzar febrer i més de la
meitat de les persones aturades al mes de març de
2013, sense dubtes el pitjor
de la sèrie 2009-2019. En
conjunt el primer trimestre

de 2019 també ha estat el
millor d’aquesta sèrie, a
molta distància del pitjor,
que va ser l’any 2013.
La taxa actual de Montmeló està més de dos punts
per sota de la que registra
el Baix Vallès, que és del
12,07% i més d’un punt per
sota de la totalitat de la comarca del Vallès Oriental,
que té una taxa de l’11,06%.
El descens interanual de la
taxa d’atur a Montmeló ha
estat del 5,08%, mentre que
al Baix Vallès ha estat del
3,49% i al Vallès Oriental
del 3,74%.
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ESPORTS

Premis als atletes locals de
la 26a Mitja
Els primers atletes locals reben el seu
reconeixement. Els guanyadors de Montmeló van
ser Miquel Pedrosa i Cintia Vidal.

D

imecres 3 d’abril a
la tarda va tenir lloc,
a l’Hotel Augusta de
Vilanova del Vallès, el lliurament de premis als atletes locals i la donació solidària de
la 26 edició de la Mitja Montornès-Montmeló-VilanovaLa Roca.
L’acte va comptar amb la
presència de l’alcalde de
Montmeló i dels alcaldes de
la resta de municipis que organitzen la Mitja, a més de
representants de Henkel i les
entitats organitzadores de la
Mitja. Es va premiar la primera i el primer classificat de

cadascun dels quatre municipis i se’ls va lliurar un trofeu i un val del Centre Mèdic
La Roca.
Aquest acte també va servir també per formalitzar
la donació solidària, que
aquesta edició de la Mitja
s’ha fet per primera vegada
íntegrament per una causa
comuna. Així, la recaptació
íntegra de la Mini Solidària i
el mig euro per inscrit a Mitja
i cursa 6k que Henkel dona,
es van donar a Creu Roja de
Granollers per destinar-ho a
programes d’inserció sociolaboral de persones en risc a

Marçal Pont Castro,
montmeloní del BM
Granollers, campió de
la Minicopa del Rei

M

arçal Pont Castro,
montmeloní de 15
anys, jugador del
Balonamno Granollers des
de la categoria benjamí, es
va proclamar campió de la
Mini Copa del Rei després
de véncer a l’Ademar de
León a la finalíssima, a Alacant el diumenge 7 d’abril.
La Minicopa del Rei es jugava a Alacant de la mateixa manera que la Copa del
Rei d’handbol. En el grup
A jugava el FC Barcelona,
Bidasoa, Ademar i Guadalajara i en el grup B estaven

enquadrats Puente Genil,
Conca, Granollers i Logronyo. El sistema de competició, a cadascú dels dos
grups, és una lligueta de
tots contra tots i on el primer classificat de cada grup
jugarà la final de la competició. El torneig es va iniciar divendres, va continuar
dissabte i diumenge es van
jugar les finals.
L’equip cadet del Marçal,
que també ha estat Campió
de la Lliga Catalana, va fer
un impressionant torneig on
no van perdre cap partit.

la comarca. Va rebre el xec
Xavier Guàrdia, president
de l’assemblea Comarcal
de Creu Roja Granollers, de
mans d’Elisenda Ballester,
en representació de Henkel.
Es formalitza així un any
més el compromís de Henkel i
la Mitja amb el territori i la col·
laboració amb els programes
per ajudar als més desprotegits, aquest any amb la donació d’un total de 2350 euros
en total, aconseguint arribar a
la xifra de més de 37.000 euros ja donats a diferents projectes solidaris durant aquests
quinze anys.

25 anys de bàsquet a Montmeló

E

l dissabte 30 de març
l’entitat esportiva Montmeló Club de Bàsquet
va cloure els actes i activitats del seu 25è aniversari
amb una sopar i un ball que
va tenir lloc a la Sala Polivalent.
L’acte va comptar amb
l’assistència dels jugadors i
jugadores que formen part
dels diferents equips que formen el club, i també amb la
presència d’antics jugadors
i jugadores que han format
part en algun moment de
l’entitat, com també l’assis-

tència de llurs famílies.
Cal destacar l’assistència del primer president de
l’entitat en Lluís Esteban,
fundador del club, també
la d’antics membres de les
juntes que l’entitat ha tingut
al llarg d’aquests 25 anys, i
finalment destaquem la presència del President i Vicepresident de la Federació
Catalana de Bàsquet.
El Montmeló Club Bàsquet, a més de fomentar la
pràctica d’aquest esport des
de fa 25 anys, promou la
participació ciutadana en di-

ferents tornejos i activitats.
Té un paper important en
el lleure esportiu de molts
joves montmelonins i potencia, entre ells, valors que
són fonamentals a la vida: el
companyerisme, el respecte, el treball en equip. Més
de 100 jugadores i jugadors
que cada setmana s’endin
sen a través del bàsquet en
el món de l’esport. Aquestes han estat les raons per
a que es decidís reconèixer
l’entitat amb el premi Vallès
Visió a la gala celebrada el
passat 12 d’abril.
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SALUT I EDUCACIÓ

Prop de 500 persones passen
per l’exposició de prevenció de
drogues Controles?

D

urant els dies del 22 de
març al 5 d’abril, el vestíbul de l’antiga entrada a
l’Ajuntament ha acollit l’exposició “Controles?” de la Diputació de Barcelona.
Prop de 500 persones, entre joves, professorat, famí
lies i gent gran han passat per
l’exposició, que pretén donar
informació actualitzada sobre
el consum de drogues i conductes de risc, ús i abús de les
pantalles i noves tecnologies i
la banalització del consum de
begudes energètiques, entre
d’altres.
Les visites a l’exposició
s’han realitzat amb l’acompanyament de guies del centre de prevenció de drogues

SPOT i han anat acompanyades de tallers i xerrades als diferents públics que l’han visitat com, per exemple, un taller
per pares i mares i un altre per
avis i àvies.
El treball en la prevenció de
consum de substàncies tòxi-

ques forma part d’un Pla de
Treball de les regidories d’Educació, Salut, Serveis Socials,
Policia Local i Joventut, què
recull tota una sèrie de projectes i accions encaminades a
fomentar estils de vida saludables entre la població jove.

Alcohòlics Anònims a Montmeló

A

lcohòlics
Anònims
(A.A.) és una comunitat
de homes i dones que
comparteixen la seva mútua
experiència, fortalesa i esperança per resoldre el seu problema comú i ajudar a altres
a recuperar-se de l’alcoholisme. L’únic requisit per ser
membre de A.A. és el desig
de deixar la beguda.
Per ser membre de A.A. no
es paguen honoraris ni quotes, no està afiliada a cap
secta, religió, partit polític, organització o institució alguna;
no desitja intervenir en controvèrsies, no dona suport ni
s’oposa a cap causa. El seu

objectiu primordial és mantenir-se sobris i ajudar a altres
alcohòlics a aconseguir l’estat de sobrietat.
Alcohòlics Anònims, s’interessa exclusivament en la
recuperació i la sobrietat continuada dels alcohòlics indivi-

duals que recorren a la comunitat per demanar ajuda. No
participa en la investigació
de l’alcoholisme ni en tractaments mèdics o psiquiàtrics, i
no dona suport a cap causa.
A Montmeló existeixen des
del 1996. Es reuneixen els dilluns i dimecres de 19.30 h a
21 h i el seu lloc de trobada
és una de les aules de l’antic
edifici de l’escola Santa Maria, darrere l’església Santa
Maria.
Més informació a http://
w w w. a l c o h o l i c o s - a n o nimos.org o bé als telèfons 664376639 (Ángel) o
607681166 (Albert)

Els comerciants de Montmeló es preparen per
crear el seu web amb la Fundació.Cat

L

a Fundació.cat és una
entitat sense ànim de lucre que potencia la visibilitat dels petits comerciants
a través de les xarxes.
La Fundació.cat i l’Oficina de Català de Montmeló
es reuniren amb el tècnic de
comerç de l’Ajuntament amb
l’objectiu de presentar la proposta de creació d’un web als
comerciants locals.
En primer lloc es va fer una
difusió mitjançant correu elec-

trònic entre els diferents comerços que encara no tenen
pàgina web per tal de buscar
els interessats a muntar-ne

una sobre els seus productes.
Un cop s’ha aconseguit una
desena de comerciants interessats s’ha fet una primera
reunió per veure les necessitats i possibilitats de crear
una pàgina web en català sobre el seu negoci. En aquesta
trobada han acordat preparar
fotografies i revisar textos a
través de l’Oficina de Català
per al dia de la creació dels
webs amb l’entitat de Fundació.cat.
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PARTICIPACIÓ

Es posa en marxa el procés pels pressupostos
participatius de 2019
Es posa en marxa el procés participatiu per decidir en quins projectes o actuacions
invertir 150.000 euros del pressupost del 2019. L'Ajuntament de Montmeló presenta
la nova plataforma "Decidim Montmeló" que servirà per vehicular tot aquest procés
participatiu que liderarà la ciutadania.

E

n mans dels montmelonins i les montmelonines majors de 16 anys,
doncs, està la decisió d’un
procés que té cinc fases i que
s’acabarà amb l’execució de
les propostes, l’any 2020. Un
procés participatiu per fomentar la participació ciutadana i
involucrar-la en la inversió i
actuacions del municipi.
A partir del 29 d’abril s’obre
el termini de presentació de
propostes mitjançant la plataforma decidim-montmelo.
diba.cat. Cada idea ha de
constar d’una breu descripció
explicant les necessitats a les
que vol respondre i qui són els
destinataris de la proposta.
L’Ajuntament farà les seves
propostes i tu, pots fer la teva.

Si vols fer una proposta només has d’entrar a la plana
web decidim-montmelo.diba.
cat, registrar-te posant les teves dades de correu electrònic
i un nom d’usuari, entrar a propostes i clicar nova proposta.
Les
propostes
tindran
l’abast de poble, cercant el
màxim impacte en el conjunt

Un procés
participatiu
per fomentar
la participació
ciutadana i
involucrar-la en la
inversió i actuacions
del municipi

del territori municipal. Es podran fer un total de 2 propostes per persona (en el cas de
presentar-ne més de 2 només
es consideraran vàlides les 2
primeres publicacions).
Es preveu l’execució de totes les propostes que hagin
superat les diferents etapes
del procés participatiu i es
puguin incloure dins la partida pressupostària del capítol d’inversions dedicada als
Pressupostos participatius del
Pressupost municipal 2019
que és de 150.000 €
Les propostes de la ciutadania hauran de complir les següents condicions bàsiques:
• La proposta ha de ser concreta i valorable econòmicament.

• Tenir abast de poble i generar impacte al conjunt
del territori municipal.
• Donar resposta a una necessitat concreta.
• Fer referència a àmbits
i temes de competència
municipal i ser coherents amb els valors i
plans municipals aprovats.
• Ser realitzables tècnicament i el màxim de viables
econòmicament,
respectant el marc jurídic i legal existent.
• Ser considerada una inversió amb una durada
d’execució limitada.
Les propostes es podran
introduir fins el 20 de maig a
les 23.59h. En el cas que una

proposta pugui ser ofensiva
i/o discriminatòria podrà ser
denunciada pels usuaris/es
de la plataforma, o pel propi
Ajuntament que es reserva el
dret de retirar-la.
Fins el proper 20 de maig
podràs fer la teva proposta
i a principis de juny serà el
torn del recolzament dels
ciutadans.
Les fitxes formulari es podran presentar presencialment a la OAC, la Torreta i
el Casal de la Gent Gran o
via telemàtica a través de
la plataforma on-line dels
Pressupostos participatius.
Decidim conjuntament què
volem per Montmeló!
Entra a www.decidim-montmelo.diba.cat i participa!

Informe · 11

CRÒNICA DE MONTMELÓ · Dijous 25 d’abril de 2019

Pressupostos
participatius
2019

Què són els pressupostos participatius?
• Amb els Pressupostos Participatius els ciutadans i les ciutadanes podem decidir en què invertir fins a 150.000€ de
la partida d’inversions del pressupost municipal 2019.

2. Suport a les propostes:
Del 8 de juny al 8 de juliol

Qui pot presentar propostes?
• Totes les persones majors de 16 anys, empadronades o
no a Montmeló.

• Es podrà donar suport a les propostes presentades per
la ciutadania, un màxim de 3 suports per persona. Les
propostes que recullin més suports passaran a ser valorades tècnicament.

Qui pot donar suport i votar les propostes?
• Totes les persones majors de 16 anys, empadronades a
Montmeló.

3. Valoració de les propostes:

Com puc participar en el procés?
• Per via telemàtica a : www.decidim-montmelo.diba.cat
• Oficina d’Atenció ciutadana: De dilluns a divendres de 8 h
a 14 h.
• A la Torreta: De dilluns a divendres de 15.30h a 21h.
• Al casal de la gent gran: De dilluns a divendres de 10h a
13h i de 16h a 19.30h

El procés dels pressupostos participatius

1. Presentació de propostes:
Del 29 d’abril al 20 de maig

Totes les propostes es valoraran tècnicament en
base als següents criteris:
•
•
•
•
•

Ser un projecte d’abast de poble
Ser de competència municipal
No contradir els plans aprovats per l’Ajuntament
Ser realitzable tècnicament
Ser viable econòmicament, d’acord amb el pressupost
d’inversions assignat i la limitació econòmica per proposta (màxim 150.000 €)
• Respectar el marc jurídic i legal existent
• Ser considerada una inversió (Capítol VI)
• El cost del projecte sigui assumible en els futurs pressupostos

• Es podran presentar un màxim de dues propostes per
persona.
Què cal tenir en compte?
• Les propostes que es facin no han de superar la inversió
de 150.000 €.
• Inversió: Despesa destinada a la creació o l’adquisició de
béns o de naturalesa material o immaterial de capital, i les
destinades a l’adquisició de béns de naturalesa inventariable necessaris per al funcionament dels serveis: la renovació, creació o adquisició d’un equipament, la millora de
l’espai públic, l’adquisició de mobiliari o vehicles, etc.
• SI és una inversió: reurbanitzar un carrer, construir o reformar un equipament, adquirir un nou vehicle de transport...
• NO és una inversió: arreglar un forat a una vorera, manteniment dels equipaments, fer més línies de Bus...

4. Votació popular:

Del 2 d’octubre al 2 de novembre
• Les propostes finalistes es sotmetran a votació popular i
s’executaran per ordre de vots fins arribar als 150.000€
del pressupost 2019.

5. Execució de propostes:
gener del 2020

• A partir de gener, s’executaran les propostes guanyadores.
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Activitats
d’Abril

5è Aplec
de la
Sardana

Diumenge 21 d'abril es va celebrar el 5è
Aplec de la Sardana. El fort vent va obligar
a la organització a desplaçar la seva realització dins la Sala Polivalent. Les cobles van
ocupar l'escenari i els sardanistes la pista
de ball. A l'hora de dinar, la pista es va convertir en el menjador on es va servir l'arròs.
La tarda va ser el moment per l'estrena
de la sardana "Jardins de la Torreta" amb
la que es va retre homenatge al sardanista
montmeloní, Domingo Domingo.

1a Motofarra a Montmeló organitzada per l’entitat Moteros
Montmeló

El fort vent no va impedir que es celebrés l’Aplec

L’arròs tampoc va faltar a la seva cita anual amb l’Aplec

Els tres tenors a càrrec de l’Associació Aula Lírica de
Granollers

El dinar de germanor es va fer dins la Sala Polivalent

Les tres cobles tocant conjuntament

Infants de l’espai socioeducatiu compartint jocs de taula
amb la gent gran al Casal

La Sala Polivalent va acollir les anelles sardanistes

La Sala Polivalent va acollir les anelles sardanistes

Alumnat de tercer de l’escola Pau Casals visiten
l’Ajuntament

Homenatge a en Mingo Domingo amb l’estrena de la
sardana “Jardins de la Torreta”

L’Aplec des de dalt de l’escenari
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Sant
Jordi
2019
Revetlla de Sant Jordi. Recital poèticomusical de Lluís Anton
Baulenas

Els llibres protagonistes de la Diada

Paradetes de llibres, flors i altre productes de Sant Jordi

La Biblioteca cada any té un lloc destacat a la plaça

Tallers per als infants amb el patrocini de Corbion

La colla infantil de Gitanes va voler ser present un any més per
Sant Jordi

Una colla de joves va fer la representació de la llegenda de
Sant Jordi

Espai de Jocs. Colors de Monstre

Jocs de fusta il•lustrats per a totes les edats per passar una
bona estona amb amics i familiars

Presentació del llibre del CEM. Montmeló, noves imatges de la seva historia

Concert de la Coral de la Gent Gran

