CRONICA
DE MONTMELÓ

Butlletí municipal
de l’Ajuntament
de Montmeló

024
JUNY 2019

Pere Rodríguez pren possessió de l’Alcaldia de Montmeló

Gran ambient durant el cap de setmana de MotoGP

Arriba la Festa Major 2019!

Com ja és habitual,
Montmeló ha
viscut aquest gran
premi intensament.
Concentració motard,
moltes “estripades” i
molt gas

Del 27 al 30 de juny,
Montmeló viurà quatre
dies de festa: balls,
foc, aigua, concerts,
gitanes, gegants,
diables, espectacles,
cercaviles... Estem de
Festa!
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EDITORIAL

Pere Rodríguez, ha estat investit
alcalde per a la legislatura 2019-2023
El Ple de Constitució de l’Ajuntament celebrat el dia 15 de juny, va
escollir alcalde en Pere Rodríguez.

n la presa de possessió
del càrrec, el recent escollit alcalde, Pere Rodríguez Rodríguez, va llegir
el seu discurs d’investidura,
del que us oferim un fragment.
“...El passat 26 de Maig els
ciutadans de Montmeló ens
van donar, majoritàriament el
seu suport per considerar que
som la força política que millor pot representar els seus
interessos a l’Ajuntament.
Ens vam presentar a les
eleccions amb uns resultats palpables de millora del
municipi i, sobretot, amb un
projecte de millora per als
propers 4 anys. D’un projecte perquè Montmeló avanci.
Volgudament el nostre programa parlava de construir
un Montmeló per viure millor.
Amb més oportunitats d’ha-

E

bitatge per a tothom. Amb més
i millor seguretat ciutadana.
Amb un espai públic de qualitat i inclusiu.
Amb uns Serveis Socials
més integradors i atents a les
necessitats dels qui més en tenen necessitat.
Parlàvem d’un Montmeló
per treballar millor. On potenciem el creixement econòmic
i la ocupació. On apostem per
una economia més social, un
comerç més sostenible, per
la recuperació de la indústria
com a creadora de llocs de
treball.
Al nostre programa també
parlàvem d’un Montmeló per
gaudir més, que tingui especial incidència en les polítiques
d’igualtat de gènere, en oferir
més oportunitats i atenció a la
infància i a la joventut.
Sensible i curós amb les

persones amb capacitats diverses.
Amatents de les persones
grans del nostre poble.
Expressàvem la nostra voluntat d’apostar per un Montmeló referent en cultura i en
esport.
I per construir un Montmeló
més cívic i on la convivència
pacífica i el bon veïnatge siguin la norma de funcionament
quotidiana dels seus habitants.
Parlàvem d’un Montmeló per
avançar amb tothom, que tingui cura de la sostenibilitat i de
les noves formes de generació
energètica. Solidari i cohesionat territorialment.
Que tingui l’educació com a
bandera principal i on els ciutadans tinguin sempre la possibilitat de participar en les decisions públiques a través de la
participació ciutadana.

Aquests grans titulars es
desglossaven en 300 propostes concretes. Mesurables,
identificables i executables
que conformen el nostre guió
de la legislatura. El compromís
del què hem de rendir comptes
a totes aquelles persones que
ens han fet confiança, però
també a totes aquelles que no
ho han fet.
A ningú se li escaparà que
en les darreres setmanes hem
mantingut reunions amb els diferents grups polítics que han
aconseguit representació en
aquest plenari.
A tots ells els hem fet la mateixa oferta:
El partit dels socialistes de
Catalunya a Montmeló té la
intenció d’eixamplar el govern.

De fer-lo més gran, més ric
i més divers, perquè representi millor els interessos de
tots els montmelonins i montmelonines.
Com hem fet sempre que
hem governat, volem que el
govern de Montmeló compti
amb el màxim de voluntats
possibles i s’enriqueixi amb
els punts de vista i les sensibilitats del màxim d’opcions
possibles.
La base per al diàleg és el
nostre programa electoral i
les propostes i projectes amb
els què ens hem compromès
amb els nostres conciutadans. ...”
Podeu consultar la versió
completa del discurs a la
web www.montmelo.cat

TEMA DEL MES

Cerimònia de graduació de l’alumnat de batxillerat, promoció 2013-2019
ivendres 14 de juny, la
Sala Polivalent ha tornat
a ser l’escenari de l’acte
de lliurament de les orles a
l’alumnat de segon de batxillerat i a l’alumnat dels cicles
formatius de perruqueria i estètica, que aquest 2018-2019
deixen l’ Institut de Montmeló.
Anna Casas Piñero ha estat
la millor nota de 2n de Batxillerat, què rebrà una beca

D

del Departament d’Ensenyament de la Generalitat. Paula
Pozo Rodríguez i Aina Palacio Acuyo van empatar amb
la segona millor nota. Totes
dues rebran la beca de l’Ajuntament de Montmeló.
També s’han lliurat les orles
dels cicles formatius de Perruqueria i Estètica, que aquest
any han desenvolupat un projecte solidari contra el càncer.
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TERRITORI

Segona fase d’urbanització
de la llosa

Nou passatge de
l’església

El projecte de la segona fase d’urbanització de la llosa a punt
de ser aprovat

Les obres de la 2a fase d’adequació de la
carretera BV5003 arriben a la seva fi. La
finalització de les obres està prevista per
aquest mateix mes de juny.

questa setmana, Adif
ha comunicat a l’Ajuntament que en breu serà
aprovat el projecte de la segona fase d’integració de la
llosa per part del comitè de
direcció de l’ens i que l’expedient es troba en fase de
recopilar els darrers informes
sectorials.
Com és sabut, aquest
projecte correspon a la ur-

A

banització del soterrament
ferroviari entre el carrer
Pompeu Fabra i el final del
soterrament en sentit Granollers, i inclou l’entrega
amb el Passeig de l’antiga
estació i el pas del carrer
Doctor Ferran.
Es tracta d’una actuació
contemplada al POUM vigent, que permetrà seguir
avançant en la connectivitat

entre ambdues parts del municipi, i que integrarà aquesta
infraestructura amb el centre
de la nostra vila.
Està previst que, un cop
sigui aprovat el projecte executiu de forma definitiva, les
obres seran sotmeses a licitació per part de l’administrador ferroviari, preveient-se la
seva adjudicació dins del present any.

Manteniment i millora de les
instal·lacions de les piscines
banda de les tasques de
manteniment i posada
a punt que es duen a
terme cada any per obrir les
piscines d’estiu, per aquesta
nova temporada que s’inicia
el dia 20 de juny, la piscina
gran de Montmeló estrenarà
una rampa adaptada per tal
que persones amb mobilitat
reduïda puguin accedir al
seu interior. Addicionalment,
el Servei d’Esports municipal
ha adquirit una cadira amfíbia
que es posarà a disposició
dels usuaris amb necessitats
d’ajuda a la mobilitat.
Una altra de les novetats
de la temporada d’estiu, és
l’obertura de les piscines en
horari nocturn, de 21 a 24h,
els divendres i dissabtes
dels mesos de juliol i agost.
En aquest horari, només es
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na de les darreres
actuacions ha estat
l’obertura del passatge de l’església que comunica el carrer Santiago
Rusiñol i la Plaça de Santa
Maria, que deixa a la vista
la part externa de l’absis
romànic.
Aquesta darrera setmana ja s’ha obert al trànsit la
via corresponent a l’antiga
carretera i ja es pot transi-

U

tar pel nou espai.
En aquests moments,
queda pendent l’acabament
de les instal·lacions, així
com l’execució de les obres
de la plaça Sant Isidre, la
plaça de Santa Maria, remats del nou passatge i, per
últim, acabar les connexions amb alguns carrers fora
de l’àmbit de l’obra, com els
carrers Barcelona i Santiago Rusiñol.

Darreres actuacions en la
campanya d’asfalt d’enguany
questes
setmanes
s’estan duent a terme
actuacions en diversos punts del municipi per
tal de reposar el ferm d’algunes vies.
La campanya va començar amb la reparació dels
carrers Mossèn Jacint Verdaguer, Dr. Robert i Bosc i
Gimpera. Ha continuat amb
la reparació d’alguns esvorancs puntuals i finalitzarà

A
trobarà en servei la piscina
gran i, per aquesta raó s’ha
instal·lat un nou sistema
d’il·luminació en el vas.
Aprofitant aquestes obres,
s’ha rebaixat la fondària per
tal de fer la superfície de

bany més aprofitable i estalviar en aigua i en l’aportació
de clor.
Amb aquesta actuació s’ha
cercat l’objectiu de disposar d’una piscina Municipal
adaptada per a tothom.

amb la reparació de les connectivitats de les obres de
l’antiga carretera BV-5003
amb els carrers adjacents;
el tram del vial de la Verneda del Congost a l’alçada
del pont del Raiguer i el tram
del Passeig del riu Besòs en
l’entronc amb la rotonda del
Vas Apol·linar.
La finalització de totes les
actuacions es preveu per la
primera setmana de juliol.
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SESIONS PLENÀRIES

Ple d’acomiadament del regidors
de la legislatura 2015-2019
imarts 11 de juny es va
celebrar el ple de tancament de la legislatura
2015-2019 amb l’aprovació
de l’acta de la sessió del mes
d’abril. Aquesta sessió extraordinària va servir per acomiadar als càrrecs electes que no
iniciaran la nova legislatura.
Imanol Martín, Carme Palacios, M Jesús Prieto (del

D

PSC), Marta Macías, Ana
Moreno i José A. Sánchez
(de Canviem Montmeló) van
rebre de mans de l’alcalde
en funcions, Pere Rodríguez, una peça artesanal de
ceràmica amb el dibuix de la
façana de l’Ajuntament i un
fragment del poema “El poble” de Miquel Martí i Pol, encarregada especialment per

a l’ocasió i que serà únicament i exclusiva per als regidors que deixin el càrrec.
Els portaveus de cadascun
dels grups polítics van adreçar unes paraules d’agraïment als seus companys
i companyes i els càrrecs
electes, en el seu torn, van
agrair a la ciutadania, als
treballadors municipals i als

Peça de ceràmica exclusiva elaborada pel comiat dels regidors i regidores

seus companys d’equip i de
consistori alhora que van demanar disculpes per aque-

lles decisions preses que
no haguessin estat satisfactòries per a tothom.

Ple de constitució de la legislatura 2019-2023
Dissabte 15 de juny a les 12 del migdia, amb una Sala de la Concòrdia plena a vessar, es va celebrar el Ple de
constitució de l’Ajuntament per a la legislatura 2019-2023.

COMPOSICIÓ AJUNTAMENT
2019-2023

Actual composició del Plenari de la legislatura 2019-2023

n una Sala de la Concòrdia amb més de 170 persones es va celebrar el
Ple de Constitució de l’Ajuntament. Els càrrecs electes que
van sortir de les passades
eleccions municipals del 26
de maig van jurar o prometre

E

el seu càrrec davant la Mesa
d’edat formada pel regidor
més gran d’edat, en Lluís Esteban, i la regidora més jove,
l’Alba Serrano.
Tot seguit, es va fer l’elecció de l’alcalde. Els quatre
candidats de les diferents

formacions polítiques que van
obtenir representació, van presentar candidatura per ser escollits alcalde. Un cop fetes les
votacions dels 13 regidors que
composen el Ple, va sortir escollit com a alcalde, el senyor
Pere Rodríguez del PSC.

Pere Rodríguez Rodríguez, PSC
Ariadna Ojeda Lafuente, PSC
Lluís Esteban García, PSC
Mar Hernández Sánchez, PSC
Alfonso Jiménez Martín, PSC
Marta Ibañez Abril, PSC
Jordi Manils Tavío, Canviem Montmeló
Marcel Comas Subirà, Canviem Montmeló
M Cruz Ramal Mata, Canviem Montmeló
Alba Serrano Pérez, Canviem Montmeló
Pep Benach Ductuyat, Fem Montmeló
Silvia Guerrero Escribano, Fem Montmeló
Albert Monserrat Soldevila, ERC
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PARTICIPACIÓ

SEGURETAT CIUTADANA

58 projectes podran rebre
suports de la ciutadania
per ser executats amb els
pressupostos del 2019

Cloenda dels cursos
d’Educació Viària 2019
A principis de mes s’ha realitzat la
cloenda de les xerrades de Educació per
la Mobilitat Segura que la Policia Local de
Montmeló realitza als centres escolars
de la població.

Entre el 9 de juny i el 9 de juliol es durà a terme la fase de recollida de
suports que determinarà quins projectes passaran a la votació final
’edició d’enguany dels
Pressupostos Participatius inicia una nova fase
amb l’objectiu d’escollir els projectes que es beneficiaran de
la dotació de 150.000€ euros
de l’exercici 2019. Després de
que la ciutadania i l’administració hagi proposat un total de
102 propostes, se n’han validat
un total de 58.
De les 58 propostes presentades i acceptades, els principals àmbits d’actuació pertanyen a millora dels espais
públics i equipaments munici-

L

pals, tot i que també en trobem
algunes relacionades amb el
medi ambient . Els principals
motius de rebuig de les propostes fetes han estat l’incompliment dels requisits exigits o
la duplicitat de la proposta.
La fase de suports va començar el passat 8 de juny i
s’allargarà fins al dia 8 de juliol.
Per donar suport a les propostes, s’haurà de fer a través de
la plataforma Decidim Montmeló (decidim-montmelo.diba.
cat), amb previ registre, ja que
és necessari disposar de cor-

reu electrònic. Els ciutadans i
ciutadanes majors de 16 anys
hauran d’escollir un màxim de
3 propostes i donar-hi suport en
el termini exposat.
Les propostes que recullin
més suports seran les que finalment passaran a ser valorades econòmicament per l’equip
tècnic i posteriorment votades
per la ciutadania. Es preveu
que la fase de votació s’iniciï
el dia 2 d’octubre i finalitzi el 2
de novembre. Dóna el teu suport i decideix què necessita Montmeló!

questes xerrades es
realitzen des de fa 25
anys a la nostra població, sempre dutes a terme
per Policies Locals. L’objectiu d’aquestes xerrades és
la prevenció d’accidents on
l’educació per la mobilitat
segura és un dels pilars fonamentals, juntament amb
altres polítiques municipals.
La Policia Local de Montmeló realitza durant tot el
curs escolar les xerrades als
joves de 3r i 4t de la ESO de
l’Institut de Montmeló i als
nois de P5 i 5è de les escoles Sant Jordi i Pau Casals.
Aquests últims realitzen una
sessió de pràctiques a finals
de maig o principis de Juny.
Enguany s’ha realitzat
aquesta sessió a l’escola
Pau Casals utilitzant cars a
pedals en un circuit tancat
per posar en pràctica tot allò

A

après en les xerrades teòriques que s’han realitzat a la
classe.
Durant aquest any empreses del nostre municipi han
col·laborat en facilitar petits obsequis que es lliuren
tant els nois de P5 com els
nois de 5è d’ambdues escoles. Agraïm aquesta collaboració a les empreses
KSPORT, CORBION, SORLI i al restaurant VIENA del
nostre municipi que s’han
implicat desinteresadament
en aquesta activitat.
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MEDI AMBIENT

La XVII Bicicletada del Besòs #kmcontraelcàncer
se celebrarà el 30 de juny
La prova, que es va haver d’ajornar per la
pluja, recaptarà fons contra el càncer
a XVII Bicicletada del
Besòs ja té nova data
de celebració: diumenge 30 de juny. Inicialment
prevista per al 19 de maig,
l’alerta meteorològica de
pluges i mal temps va obligar a ajornar la seva celebració.
Recordem que la pedalada està dedicada enguany a
la lluita contra el càncer, per
això li acompanya l’etiqueta #kmcontraelcàncer, amb
la qual tots els participants
podran compartir les seves
fotos a les xarxes socials
amb el mocador rosa donació d’Oncovallès que se’ls
lliurarà a la sortida.
Tota la recaptació serà lliurada a parts iguals a l’entitat Oncovallès, amb seu a
Granollers i orientada al suport a malalts i familiars, i a

L

l’Obra Social de l’Hospital
Sant Joan de Déu, per a
les diferents línies d’investigació del càncer infantil que
té en marxa.
Així, a les 9.30 hores es
donarà el tret de sortida a
Granollers (riu Congost),
Montornès del Vallès (riu
Mogent) i Montmeló (riu Tenes). A les 10.30 hores es
podran incorporar els participants des dels punts habilitats a Montcada i Reixac i
Santa Coloma de Gramenet
(tots dos al riu Besòs).
Les inscripcions totalment
gratuïtes ja es poden formalitzar a través del web
www.besos-tordera.cat. Per
gaudir de la festa, l’organització oferirà a l’arribada un
refrigeri per recuperar forces i un aparcament gratuït
per a les bicicletes.

Instal·lació a
Montmeló del
primer punt de
recàrrega per a
vehicles electrics
’han iniciat les obres
per a la instal·lació
d’un nou punt de recàrrega ràpida per a vehicles elèctrics a l’altura de
la Policia Local on ara hi ha
la zona de contenidors. La
zona de recàrrega constarà
de dues places d’aparcament pintades de color verd
i amb el símbol de l’endoll
elèctric.
Les obres tenen una durada prevista d’un mes i
llavors caldrà esperar que
ENDESA faci la connexió.
Aquesta actuació és un petit pas cap a la promoció de
l’abandonament de l’ús dels
combustibles fòssils i el camí cap a una mobilitat més
sostenible i lliure de soroll.
Inicialment, les recàrregues
seran gratuïtes pels usuaris
i s’utilitzarà una app mòbil
per a fer-ne ús.

S
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FESTES TRADICIONALS

Novetats per la
celebració de Sant Joan
Aquest any a proposta de la colla de
Diables a Montmeló s’amplia l’oferta
d’activitats per celebrar la Revetlla
de Sant Joan i es manté el parc de la
Cucurny com a únic lloc de celebració.

Aprèn a ballar el Toc d’Inici de la
Festa Major
El Toc d’inici de Festa Major es consolida com l’acte participatiu
de la cultura tradicional a Montmeló i la polca ja és la cançó
de referència de la nostra Festa Major, gràcies a la versió que
Catfolkin va realitzar l’any passat.
a comissió del Toc
d’Inici va organitzar el
passat dimecres 12, el
primer taller obert a la ciutadania, per ensenyar a ballar
la versió de Catfolkin de la
peça del Toc d’Inici que sonarà dijous 27 de juny per
obrir els actes de la Festa
Major. El dijous 20 tornaran
a realitzar una nova sessió
de ball, a partir de les 20
hores a la plaça de la Vila.
Tothom que vulgui hi pot assistir.
Amb aquests tallers es
posa en marxa les activitats de preparació de la
Festa Major 2019 que, per
setè any consecutiu compta amb un nou mocador,
aquest any de color taronja.
El preu del mocador 2019
és de 2€. Des de l’Ajuntament, us convidem a penjar
als vostres balcons els cinc
mocadors de festa que fins
ara s’han elaborat, per tal
de donar color al poble. Si

L

juntament, Diables i
CIJ Esplaia’t han treballat conjuntament per
organitzar activitats des de
les 17.30 h fins a les 4 hores
de la matinada. Començarà
la tarda amb la cloenda del
curs de l’Esplai amb la realització de tallers infantils i
animació infantil a càrrec de
Roger Canals.
La part musical tindrà
dues parts. Una primera part
a càrrec del trio Choffers que
ofereixen versions des del
Pas Doble fins a Rosalía per
acabar la nit amb la Banda

A

Biruji, versions de cançons
del panorama alternatiu i reivindicatiu de la música internacional i en català.
La tradicional encesa de la
Foguera i la lectura del Manifest anirà acompanyada
d’un Correfoc.I per sopar, es
pot triar entre portar el menjar o comprar un entrepà o
un plat de pinxos amb xips o
seques amb botifarra. L’oferta del bar es completa amb
la possibilitat de prendre una
copa de cava i un tall de coca per celebrar la Revetlla
de Sant Joan.

no teniu els mocadors d’anys
anteriors, els podeu adquirir al
Centre Cultural La Torreta pel
preu d’1€.
El programa de festes ofereix diferents novetats. La
colla de Diables deixaran de
fer l’espectacle de Bèsties de
la plaça de la Constitució i organitzen un espectacle de foc
i aigua a la plaça de la Vila,
sota el nom de “EL Rapte”.
Per la seva banda., la trobada de Gegants passarà a ser

diumenge al matí i finalitzarà als Jardins de la Torreta,
juntament amb la degustació
d’aperitius. La darrera novetat porta per nom “Apocalipsi
Zombie”, una activitat gimcana organitzada per CIJ Esplaia’t, que promet molta diversió entre el públic jove del
Municipi. Aquest joc es portarà a terme diumenge després
del castell de focs i tancarà
les activitats de la Festa Major 2019.

CULTURA

L’entitat Xarxa Montmeló celebra
la cloenda del seu 30è aniversari
diumenge de Fitkam
iumenge 2 de juny, dins
la celebració del Festival
Infantil i Juvenil de Teatre Kaku Mensi a Montmeló,
Fitkam, xarxeros i xarxeres
d’aquests trenta anys es van
asseure plegats per dinar als
jardins de la Torreta. Coincidint amb aquesta celebració
es va realitzar una petita exposició d’objectes d’aquests
30 anys en el vestíbul de la
Polivalent on totes les persones assistents a l’espectacle
de Fitkam, van poder visitar i
conèixer una part de la història d’aquesta entitat.
Xarxa neix a Montmeló
l’any 1988 quan un grup de
persones van decidir formar

Jordi Domènech presenta el
seu llibre premi Marta Mata de
Pedagogia 2018 a la biblioteca
illuns 3 de juny va tenir lloc la presentació
del llibre de Jordi Domènech “Aprenentatge basat en projectes, Treballs
pràctics i Controvèrsies: 28
propostes i reflexions per
ensenyar ciències” a la Biblioteca Municipal La Grua;
una xerrada per tractar els
temes centrals del llibre
de la mà de l’autor juntament amb Isabel Llorente,
directora de l’institut Marta
Estrada de Granollers, on
actualment Domenech és
professor.
El llibre és una invitació
a habitar l’espai incòmode
que se situa entre el discurs i la pràctica; un diari

D
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part del Moviment Rialles
de Catalunya per tal de fer
arribar el teatre infantil als
infants del municipi. L’any
1995,
una
cinquantena
d’aquests grups de persones
voluntàries constitueixen la

Fundació Xarxa i entre ells
Montmeló amb el mateix
objectiu de realitzar una
programació estable d’espectacles
professionals
per a públic infantil, juvenil
i familiar al municipi.

de viatge que narra la recerca de millors maneres
d’ensenyar i d’afavorir
l’aprenentatge de les ciències i que va ser guardonat
amb el premi Marta Mata
de Pedagogia 2018.
El llibre de Jordi Domènech és que les coses són
complexes: “o hi ha fórmules
màgiques: hi ha fórmules,
però no són màgiques. Això
vol dir que aquestes fórmules xoquen amb aspectes
de la realitat, alguns dels
quals podem canviar (l’organització d’aula, el paper dels
alumnes, com avaluem...) i
d’altres que necessiten un
canvi global molt més gran”,
comenta l’autor.
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LLEURE

Comencen les activitats
infantils de lleure d’estiu a
Montmeló
L’arribada del mes de juny és sinònim d’activitats de lleure pels
infants de Montmeló. El Casal Esportiu Escolar va començar el
passat 11 de juny i, el pròxim dia 24 el Casal d’Estiu donarà inici a
quatre setmanes plenes de joc i diversió.

urant dues setmanes,
coincidint amb la jornada intensiva escolar, els
infants de primària tenen la
possibilitat de gaudir de jocs i
activitats esportives duran les
tardes. Es tracta del Casal
Esportiu Escolar que de nou
es realitza a les instal·lacions
de l’escola Pau Casals.
De 15.30 a les 17 hores, un
grup de monitors dirigeixen
activitats de lleure i jocs esportius als 43 infants que enguany s’han inscrit a aquest
servei extraescolar que ofereix l’àrea d’Esports de l’Ajuntament. El casal esportiu fina-

D

litzarà el dia 21 de juny.
Per la seva banda, la regidoria de Joventut gestionarà
una nova edició del Casal
d’Estiu. Del 25 de juny al 19
de juliol més de 300 infants i
joves gaudiran de quatre setmanes de jocs, tallers, aigua i
moltes activitats.
Enguany el Casal d’Estiu
es convertirà en un casal
científic i comptarà amb la
col·laboració de l’empresa montmelonina de lleure
especialitzada en ciència,
Isotròpics. També es farà
un taller de cuina intergeneracional amb l’ajut dels avis

i àvies del Casal de la Gent
Gran. I per descomptat, el
Centre Ocupacional El Trencadís també farà activitats
pels infants que estiguin al
casal. Tot això sense oblidar-se les matinals de joc
d’aigua i de piscina que els
infants sempre agreixen.
Un grup de 40 monitors i
18 voluntaris es faran càrrec
de més de 300 infants inscrits al Casal d’Estiu 2019.
L’horari del casal és de 9 a
13 hores, a més del servei
d’acollida de 7,30 a 9 hores i
del servei de menjador de 13
a 15,30 hores.

Olimpíades escolars per l’alumnat de
l’Aula Oberta de l’INS Montmeló
imecres 12 de juny,
l’alumnat de sisè de
les escoles Sant Jordi
i Pau Casals van participar
en unes olimpíades escolars
organitzades i dirigides per
l’alumnat de l’Aula Oberta de
l’Institut de Montmeló, realitzades als jardins de la Torreta i al camp de Futbol.
El projecte Aula Oberta es

D

va posar en marxa anys enrere
a l’Institut. Aquest projecte ofereix a alumnes amb rendiment
escolar no satisfactori l’oportunitat d’una adaptació curricular fusionada amb activitats
d’aprenentatge experimentals.
L’objectiu principal és aconseguir la seva inserció en el sistema educatiu i orientar-los cap
al món laboral i professional.

L’Ajuntament
col·labora
amb l’Institut en aquest
projecte i una de les collaboracions d’aquest curs ha
estat treballar, sota la tutoria
de personal de la regidoria
d’Esports, en l’organització,
planificació i difusió d’aquestes Olimpíades per a l’alumnat de sisè de les escoles de
primària.
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MOTOGP

Gran ambient motard durant el cap de setmana
de MotoGP a Montmeló
Com ja és habitual, el centre del municipi, especialment en la zona de la plaça d’Ernest Lluch
i del Sector Nord, ha viscut aquest gran premi intensament.

a policia local estima que
la població es va multiplicar per tres la nit de dissabte. Durant els dies previs
l’Ajuntament ha realitzat com
cada any el sorteig de 5 entrades dobles. 256 persones
han participat en aquest concurs.
La presentació del Gran
Premi de MotoGP 2019 es va
realitzar a la Porxada de Granollers el passat 12 de juny.
L’Acte va estar presidit per
Vicenç Aguilera, president
del Circuit de Barcelona-Catalunya, junt amb Manel Arroyo, director de Dorna; Pere
Rodríguez, alcalde de Montmeló; Quim Ferrer, secretari
d’Empresa i Competitivitat; i
Josep Mayoral, alcalde de
Granollers, entre altres autoritats. Aleix i Pol Espargaró,
Álex Rins, Xavi Vierge, Albert Arenas, Alonso López
i Sergio Garcia, van ser els
pilots presents.

L

Party & Gass 2019 a la plaça de la Vila
L’entitat Moteros Montmeló
va organitzar la segona edició d’aquesta concentració
per acompanyar el GP de MotoGP, durant la tarda del dissabte 15 a la plaça de la Vila.
La festa va estar amenitzada
pels punxa discs Toni Mesas
i Blackbird, mentre es feia un
graffiti reivindicant la prohibició de guardarails a les nostres carreteres. Cap a les 19
hores va arribar la “estripada conjunta”, amb l’objectiu
de reclamar la instal·lació de
barreres segures a les carreteres, ja que les actuals no
asseguren la integritat física
dels moters i moteres.
Al Party & Gass 2019 van
assistir diferents associacions i entitats moteres d’altres pobles, com Bikers Montmeló, Pink Bikers, Agrupació
motera Catalana, Ripollet RR
Riders, ZClub Barcelona, en-

tre d’altres. Per finalitzar la
festa, a les 22 hores, la Colla
de Diables de Montmeló va
posar punt i final a la concentració motera amb un castell
de focs.
Acampada 2019
Enguany s’ha dut a terme una
nova edició de l’Acampada
MotoGP als terrenys de Can
Guitet i al terreny adjacent
a l’autopista AP7. Es tracta
d’un esdeveniment organitzat
de forma directa per l’Ajuntament de Montmeló, en el
que hi treballen personal de
l’Ajuntament i 40 persones
contractades de la Borsa de
treball de Montmeló.
Aquest any, s’ha donat servei a més de 1000 campistes. L’acampada ha comptat
amb tots els serveis bàsics
d’un càmping i una zona de
descans amb música i food
trucks. Aquest ha estat el sisè any que l’Ajuntament s’ha

encarregat de l’organització
de l’acampada que ja s’ha
consolidat com a espai de referència durant la celebració
del Gran Premi de MotoGP.

També s’ha copsat l’alt grau
de satisfacció de les persones usuàries vingudes de
tot arreu, majoritàriament de
França.
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Com ha canviat
Montmeló!

compra, permeti als nostres joves desenvo-

ria de la G2M.

lupar el seu projecte de vida a Montmeló. Un

progressista,

altre és acabar tota la urbanització de la Llosa

amb els drets dels més vulnerables, com

( la segona fase sortirà ben aviat a licitació).

les dones, la mainada o els nostres avis

Podríem anar tirant enrere i aniríem tro-

CM-E

integradora,

respectuosa

La primera expressió de la gran majoria de

bant canvis de tota mena, canvis que han

persones que han tornat a Montmeló després

canviat la fesomia de Montmeló i al mateix

No es poden deixar de banda els reptes

d’uns anys sense haver estat és : “ Com ha

temps han fet més fàcil i còmoda la vida dels

de convivència, civisme i seguretat als que

Una societat moderna viu en un canvi

canviat Montmeló”

ciutadans i ciutadanes de Montmeló.

la nostra societat ha de fer front de manera

constant, en una adaptació continua que

clara i decidida.

li permet avançar cap al futur, sense dei-

En funció dels anys que feia que no ens

Han estat canvis que sempre s’han fet

visitaven algunes d’aquestes persones no

pensat en la majoria dels veïns i veïnes del

havien vist en obres , quasi a punt d’acabar-

nostre poble.

i àvies.

La formació de les noves generacions i

xar ningú enrere. Aquest és el gran objec-

de les generacions que ja estan treballant o

tiu que qualsevol govern ha de tenir com

se’n, la zona de l’església , ni acabada la pri-

Ara, tot mirant endavant, hi ha reptes que

en edat de fer-ho i que no poden deixar de

a premissa i és amb el que el govern del

mera fase d’urbanització de la Llosa; altres

s’han d’entomar amb determinació i sentit de

formar-se de manera continuada, també és

PSC pensa seguir dirigint la política muni-

no havien vist la nova plaça de la Vila i la pe-

la responsabilitat doncs són aquells que han

un repte a tenir molt en compte doncs d’ai-

cipal els propers quatre anys i tants com

atonalització de la carretera o l’aparcament al

de determinar el Montmeló del futur.

xò depèn en bona part que la taxa d’atur es

la ciutadania li atorgui la seva confiança.

mantingui com una de les més baixes de a

Avançarem amb tota la ciutadania de

costat del pavelló Poliesportiu, el tancament

Un d’ells és aconseguir que l’oferta d’ha-

de la pista de l’Escola Pau Casals o la con-

bitatges, tant de lloguer assequible com de

comarca i fins i tot que encara sigui menor.

Montmeló, no tingueu cap dubte.

al nostre poble.

Per responsabilitat,
govern de la Concòrdia

millor proposta, perquè a Montmeló li venen

Un govern d’esquerres, plural, ampli i que re-

Des d’avui tenim un plenari amb 4 grups polí-

reptes enormes aquests propers 4 anys. La ur-

presenti un gran consens entre la ciutadania.

tics, tots d’esquerres. La ciutadania ha enviat un

banització del soterrament, el Pla Director del

Que doni pas a una nova etapa en la política

Amb aquestes línies volem agrair enormement

missatge clar: Cal que es posin d’acord. Cal que

Circuit, la renovació d’equipaments municipals,

municipal, on deixem de perdre oportunitats

a les més de 1.400 persones que van fer con-

posin els seus projectes i les seves capacitats a

pla d’habitatge, canvi climàtic, reestructuració

per no ser capaços de treballar colze a colze.

fiança al projecte de Canviem Montmeló a les

treballar conjuntament al servei dels interessos

comercial...

eleccions del passat 26 de maig, i a tots els vo-

de Montmeló.

Aquesta és la nostra proposta responsa-

I aquests reptes requereixen d’un govern

ble, pública i sincera: Govern de la Concòr-

luntaris i voluntàries pel canvi que han dedicat la

Durant la campanya electoral, la proposta

municipal sòlid i amb un projecte solvent. Amb

dia, ampli, plural i d’esquerres. Amb tots els

seva il·lusió i moltíssimes hores de dedicació per

de Canviem Montmeló era construir un govern

majories amplíssimes, en constant diàleg i qües-

grups. Esperem que no es desaprofiti, per

intentar canviar Montmeló.

ampli i plural, i vàrem explicar repetidament que

tionament propi, i amb capacitat de generar pro-

partidisme, aquesta enorme oportunitat per

Un 30% dels montmelonins i montmelonines

si guanyàvem les eleccions convidaríem a totes

funds consensos a la societat montmelonina.

al futur de Montmeló. Mirada llarga, diàleg i

ens va tornar a fer confiança a les eleccions mu-

les forces progressistes perquè entressin al Go-

Ho crèiem en campanya, quan aspiràvem a

nicipals, i malgrat que no són els resultats que

vern Municipal (evidentment, sempre en base a

guanyar les eleccions, i ho seguim creient avui

Comencen 4 anys irrepetibles i molt impor-

esperàvem obtenir, seguim sent una força majo-

un acord programàtic).

tot i no haver-les guanyat. Montmeló necessita,

tants per al futur de Montmeló. Desitgem que

Crèiem i seguim creient que aquesta era la

per responsabilitat, un Pacte de la Concòrdia.

tothom estigui a l’alçada.

treballem per Montmeló des de diferents asso-

tes a tothom amb relacions horitzontals on tot-

fer de forma transversal, amb una oposició

ciacions i creiem que era necessari una opció

hom aporta els seus coneixements, les seves

constructiva perquè aquesta es la nostra
manera de treballar.

ritària i imprescindible per a la política municipal

FEM

Tot plegat s’ha de fer amb una mirada

versió en un centre de formació i emprenedo-

Ho hem fet possible!

treball.

Ens agradaria, primerament, donar-vos

diferent per la política municipal. A l’anar obrint

ganes, il·lusió, energia i el temps que pot, i així

les gràcies per la confiança disposada a FEM

aquest projecte a grups reduïts i veure que més

es va elaborar el projecte que durem a terme

Montmeló. A les 598 persones que han fet pos-

persones creien en la necessitat d’un projecte

en aquest mandat.

sible que formem part de la política municipal,

transversal, on la representació al govern fos la

Ens sentim satisfets de tota la feina feta,

Montmeló i la seva gent, si penseu que es

gràcies, gràcies i mil gràcies... per cada paraula

mostra del nostre poble divers, ens va reafirmar

d’haver superat els obstacles que ens hem anat

possible entendre’s perquè l’objectiu comú

que ens heu fet arribar, per cada gest de suport

per fer possible una opció política on la parti-

trobant pel camí, de les assemblees de treball

és el benestar de la ciutadania de Montmeló,

rebut, per cada idea que ens heu aportat, per

cipació ciutadana fos indispensable per funci-

per elaborar el projecte, de plasmar aquestes

benvinguts i benvingudes a FEM Montmeló.

parar-vos a escoltar i deixar que us escoltem,

onar, on tothom es sentis còmode i respectat

idees i d’haver aconseguit fer una bona campa-

Podeu seguir els nostres passos a la

per plasmar a les urnes la confiança en aquest

indiferentment de la diversitat de pensament,

nya malgrat els pocs recursos.

projecte. Ho hem fet possible i és gràcies a tots

fer possible la creació d’una formació sense

La darrera assemblea va decidir el pla

i totes vosaltres!

ingerències d’àmbit superior que poguessin

d’acció més immediat. Les persones que for-

condicionar els interessos del nostre municipi.

men FEM Montmeló hem decidit treballar per

FEM Montmeló neix d’un grup de persones
reunides a finals del 2017, que fa temps que

A punt per treballar
pel nostre projecte, a
punt per treballar per
Montmeló

web www.femmontmelo.cat, on trobareu el
pla d’acció i les accions concretes que se’n
desprenen.
Desitjar-vos un molt bon Sant Joan i una

Fem Montmeló treballa en assemblees ober-

Montmeló sense entrar en el govern, i ho volem

molt feliç Festa Major!

ta pressió i atacs, de divisió i enfrontaments,

per desencallar l’empat que hi havia a la llista

no s’ha pogut arribar a cap acord i haurem

no vull culpar ningú de les seves decisions i

d’ERC després d’unes negociacions a les que

de seguir negociant els punts i els projec-

de creure en les seves raons, segur que per

se’m tenia al marge. I amb el cap ben alt hem

tes entre tots, esperant que qui governi ho

a ells eren les encertades, però sí que vull dir

treballat per a tirar endavant el nostre projecte

faci de manera oberta, deixant participar a

que molts es van quedar amb una versió que

tant dins de govern com a la oposició.

tothom i escoltant les propostes que ens

ja els anava bé i no van voler escolar la nostra,
Abans de res, vull donar les gràcies als 412

Si voleu conèixer-nos millor, si teniu ganes de treballar pel poble, si us estimeu

a dia d’avui encara no ho han fet.

És de rebut donar gràcies als recolza-

arribin des de l’oposició.

ments que hem tingut i també ho és dema-

Tornarem a treballar pel nostre projecte i

vots que ens han fet confiança i ens han per-

Tot això ha provocat que m’insultin davant

nar perdó per les vegades que no hagi estat

per al nostre poble, per qui ens ha votat i per

mès consolidar-nos com a grup municipal, tam-

la meva parella i davant la meva filla, he perdut

políticament correcte a l’hora de defensar el

qui no ho ha fet, treballarem per fer avançar

bé donar les gràcies a tot l’equip que ha format

una amistat de la infància i això, us ho asse-

nostre projecte.

Montmeló amb la nostra manera de fer, es-

part de la nostra llista per tota la seva feina.

guro, fa molt mal, no sabeu el mal que heu fet.

El temps ens ha donat la raó i hem crescut

coltant a la ciutadania sense mirar de quin

Aquests dies, tant pre-electorals com post-

S’ha dit que he cobrat calers en negre, fins

un 30%, tenim un equip renovat, jove, amb

color polític són, perquè més enllà d’això,

electorals han fet reviure el que va passar fa 4

i tot m’han regalat un cavall, qui tingui el valor

ganes, per a mi és un orgull poder representar

som veïns.

anys, en que els resultats de les municipals ens

suficient que vingui i m’ho digui a la cara!

aquest equip i aquest poble.

Ho farem des de govern o des de la oposició, fent política de despatx o fent carrer.

van deixar al mig entre dos grans grups i tot-

No he callat mai davant qui s’ha atansat

Aquest any, les negociacions han estat

hom va fixar en nosaltres el futur del consistori.

a preguntar-me i no ho faré mai, no tinc res

molt suaus, i tot i la proposta de poder fer un

M’estimo el meu poble, m’estimo el

a amagar.

govern de concentració amb totes les forces

meu país, i és per això, només per això,

i formar un govern de progrés sense dretes,

que soc aquí.

Van ser moments molt difícils i que ens van
agafar de nou a tots, recordo moments de mol-

Vam triar l’opció que van votar els militants
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El VII Festival
FITKAM omple
Montmeló de
teatre familiar
en l’edició més
multitudinària
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ontmeló s’ha convertit aquest cap de setmana en el punt de trobada del teatre infantil
i juvenil a Catalunya. Durant dos dies, Montmeló ha acollit 23 espectacles familiars de
gèneres tan diversos com el circ, la màgia, els titelles, teatre per a bebès o contacontes.
FITKAM s’ha celebrat en 6 espais diferents del municipi, oferint una oferta variada en gran, mitjà
i petit format, així com en localitzacions exteriors.
El festival infantil i juvenil de teatre, FITKAM, ha tancat la seva setena edició superant el 85%
d’ocupació en les sales de l’Agrupa, la Sala Polivalent, l’espai de la plaça de Vila, el Casal de
la Gent Gran i La Concòrdia. Des de l’Associació de Professionals del Teatre Infantil i Familiar,
Kacu Mensi, i l’Ajuntament de Montmeló, destaquen que 14 espectacles han penjat el cartell de
‘complets’ abans de començar la funció. Tot i això, com cada any, un dels grans reclams per part
del públic, han estat les representacions que han tingut lloc a l’aire lliure, als Jardins de la Torreta.
Enguany, un dels plats principals del festival, era la presentació, per primer cop en un festival,
de l’espectacle de titelles ‘El monstre de colors’ de la companyia Tutatis. Una adaptació del conegut conte infantil de l’Anna Llenas on introdueix a petits i grans en el fascinant llenguatge de
les emocions. La Sala Polivalent ha omplert les 320 localitats per gaudir amb aquesta obra de la
clausura de FITKAM 2019.
(Fotos: Arian Botei)
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La Quintana va acollir
la 14 edició de la Fira
de Comerç, Artesania i
Entitats de Montmeló
a 14 edició de la Fira del Comerç, Artesania i Entitats de Montmeló ha repetit l’emplaçament de l’any passat, a la plaça de la Quintana, fet que ha estat molt ben valorat per
tothom, doncs aquest espai permet com cap altre la convivència i el gaudi de tots els expositors i activitats durant tota la jornada.
En aquesta ocasió, van ser trenta-tres entitats i comerços, juntament amb 22 artesans els que
van donar contingut i color a la Fira. En paral·lel a l’exposició comercial, com sempre, hi va haver
un bon programa d’activitats: exhibicions de dansa i de gimnàstica rítmica, inflable i animació
infantil, i tallers i jocs tradicionals per a petits i grans.
Si bé l’organització de la Fira es felicita pel bon desenvolupament del certamen val a dir que
el fet que la data coincidís amb el pont de la festa local de la segona Pasqua va restar afluència
de públic a la Fira, de manera que no es va arribar al volum de visitants de l’any passat. És per
això que ja es planteja, de cara a l’any vinent, un avançament de la data de la Fira i fins i tot fer-la
abans del Gran Premi de Formula1.

L

MONTMELÓ EN IMATGES · 13

