
Adif invertirà més de 
2.3 milions d’euros en la 
primera fase d’urbanització 
de la llosa del soterrament

El nou butlletí 
municipal

27 anys de 
Fórmula 1 
a Montmeló

Fira’t a Montmeló

Encetem una nova etapa 
del Crònica, amb nou 
format i periodicitat 
mensual. Per acostar 
l’actualitat municipal 
i l’acció de govern en 
temps real.

Un total de 177.984 
espectadors -94.623 
d’ells diumenge- han vist 
l’espectacle de la Fórmula 
1 al Circuit de Barcelona-
Catalunya.

Dissabte 20 de maig, arriba 
una nova edició de la Fira 
del Comerç que coincideix 
per tercer any consecutiu 
amb la Fira de teatre Infantil 
i juvenil FITKAM
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El nou butlletí municipal 
Crònica sortirà cada mes
Encetem una nova etapa del Crònica, el mitjà que l’ajuntament de 
Montmeló va implementar fa anys per a informar a la ciutadania. 

27 anys de Fórmula 
1 al Circuit

EDITORIAL Tema del dia

E l passat cap de setmana Montmeló va aco-
llir la 27a edició consecutiva del Gran Premi 
d’Espanya de Fórmula 1, aquesta vega-

da, per primer cop, sense la direcció de Berny 
Eclestone.

Al marge del que és purament la competició 
esportiva dins del circuit, amb l’arribada del 
Gran Premi de Fórmula 1, el municipi rep visi-
tants que passegen pel centre i donen color, 
negoci i ocupació al nostre municipi. Tot plegat 
comporta un elaborat dispositiu que es coordina 
des de l’Ajuntament i aplega cossos de policia, 
protecció civil, companyies d’autobusos, REN-
FE Rodalies i persones contractades per a cobrir 
els diferents serveis que s’hi ofereixen.

Un total de 177.984 espectadors -94.623 d’ells 
diumenge- han vist l’espectacle de la Formula 1 
al Circuit de Barcelona-Catalunya.

Al llarg del cap de setmana, segons les dades 
facilitades per RENFE, han passat pel nostre 
poble 25.348 persones usuàries de RENFE, de 
les que 12.075 van arribar diumenge a l’estació 
de Montmeló. La persona usuària del tren és la 
clientela habitual dels serveis que s’ofereixen a 
Montmeló, de l’evolució i la seva disponibilitat 
de recursos en depèn els volums de negoci que 
es generen al municipi.

Montmeló s’hi aboca per tal de donar servei. 
Des de l’arribada a l’estació personal d’infor-
mació municipal, a més d’informar, adrecen els 
visitants fins a la parada d’autobusos llançado-
res que es troba a la plaça d’Ernest Lluch o els 
assenyalen el camí per arribar fins al Circuit. Els 
punts d’informació es situen a l’estació i a la 
plaça d’Ernest Lluch, a Montmeló és el sisè any 
consecutiu que es presta aquest servei amb un 
resultat molt satisfactori per als usuaris. 

A quest nou format i la periodi-
citat mensual pretén acostar 
l’actualitat municipal i l’ac-

ció de govern en temps real i no 
amb la dilació que representava 
la publicació trimestral o semes-
tral actual. En el mateix sentit vol 
mantenir i ampliar l’espai d’opinió 
política dels grups amb represen-
tació al consistori amb una ca-
dència bimensual. La publicació 
s’obre també a la societat civil i 
ha de fer un esforç per a difondre 
les activitats, projectes i progra-
mes que organitzin. 

El Crònica s’alimentarà de les 
notícies que genera i publica a 
la pàgina Web el departament de 
comunicació de l’Ajuntament, de 
la informació que elabori l’equip 
de redacció sobre temes mono-
gràfics d’interès col·lectiu i d’en-
titats del municipi.

El canvi de format incorpora es-
pais publicitaris perquè el nostre 
comerç i les empreses puguin di-
fondre la seva oferta de serveis. 
Aquest canvi de format i perio-
dicitat estalviarà a més recursos 
públics. 

Integració urbana del soterra-
ment
El passat dimarts dia 9, el presi-
dent d’Adif, Juan Bravo, em va 
confirmar l’inici de la licitació de 
les obres de la primera fase de la 
integració urbana del soterrament 
de les línies de tren que travessen 
el nostre municipi. Poc després 
Adif publicava una nota de prem-
sa en el mateix sentit. D’aques-
ta forma Adif inicia el camí per a 
respondre el compromís adquirit 
amb el nostre poble. Ara toca fer 
el seguiment d’aquesta decisió 

perquè res no endarrereixi la re-
composició de l’escletxa que el 
pas del tren va produir a Mont-
meló ara fa més de 160 anys. És 
també el moment d’agrair la fer-
mesa del nostre poble, dels grups 
polítics i de totes les persones 
que han fet possible que aques-
ta nova etapa de l’obra s’iniciï. La 
complexitat de les relacions amb 
el Gestor d’Infraestructures Fer-
roviàries, Adif i els continus can-
vis en la seva organització en els 
darrers quatre anys ha suposat 
una travessa complicada, marca-
da en molts moments per la man-
ca d’interlocució, que finalment la 
nova direcció ha sabut redreçar.

Oficina Local d’Habitatge
El passat 4 d’abril, fruit del con-
veni signat amb el Consell Co-
marcal, iniciàvem una nova etapa 
del servei d’habitatge al nostre 
municipi. El servei que actual-
ment prestàvem en conveni amb 
l’Ajuntament de Parets s’amplia i 
recupera l’atenció personalitzada 
en horari de tarda, amb la volun-
tat de donar una millor resposta 
als requeriments de la ciutadania 
en aquesta matèria.

És una bona notícia que conso-
lida el que va programar l’equip 
de govern en el Pla d’Acció de 
Mandat 2016-2019 i suposa una 
aposta clara i una injecció de re-
cursos. L’oficina Local d’Habitat-
ge ha de continuar actuant des 
de la proximitat amb la ciutada-
nia i amb la vocació de conver-
tir-se en finestreta única en tot 
el que es refereix a l’habitatge al 
nostre poble. 

Antoni Guil, Alcalde
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El Gran premi en xifres d’ocupació
El departament de Promoció Econòmica de 
l’Ajuntament ha gestionat les demandes de 
personal que li han arribat per part d’algunes 
empreses que presten serveis de control d’ac-
cessos, restauració i neteja del Circuit de Bar-
celona-Catalunya per treballar aquests dies. El 
nombre de persones contractades se situa al 
voltant de les 170, en la línia dels darrers anys, 
per bé que aquest any hi ha hagut un increment 
substancial de contractació en els llocs vincu-
lats als serveis de restauració. 

Les diverses empreses que s’han adreçat al 
la Borsa de Treball segueixen valorant molt po-
sitivament el servei prestat des de l’Ajuntament 
i confien a ocupar un nombre similar de perso-
nes per al Gran Premi de Moto GP. La gestió 
d’aquestes ofertes de treball ha propiciat també 
l’ocupació dels candidats en altres tasques i di-
es més enllà dels dos grans premis. 

Lliurament sorteig entrades Fórmula 1
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TERRITORI I URBANISME

La propera licitació d’aques-
tes obres, que ha estat anun-
ciada per Adif Alta Velocitat 

a l’Ajuntament de Montmeló, 
respon al compromís d’aquesta 
entitat pública d’iniciar la inte-
gració de la infraestructura fer-
roviària en el municipi, amb la 
finalitat d’oferir a la ciutadania 
un nou espai de convivència i de 
connexió entre els dos sectors 
situats a ambdues bandes del 
soterrament.

L’anunci de la licitació arriba 
després de la reunió que va man-
tenir l’alcalde, Antoni Guil, el 20 

Adif invertirà més de 2,3M€ en la urbanització 
de la llosa de cobertura a Montmeló

Plànol del 
projecte 
d’urbanització 
en l’àmbit del 
soterrament 
del ferrocarril 
a Montmeló

Adif Alta Velocitat invertirà més de 2,3 milions d’euros (IVA inclòs) en les obres d’urbanització de 
la primera fase de la llosa de cobertura de la infraestructura ferroviària d’alta velocitat i ample 
convencional al seu pas per Montmeló.

d’abril a Madrid, amb la directora 
general d’explotació i construc-
ció d’Adif, Isabel Pardo, i de la 
seva posterior visita a Montmeló, 
el dia 24 del mateix mes.

Aquesta actuació, ha estat de-
finida i consensuada amb l’Ajun-
tament i d’acord amb la planifica-
ció urbanística vigent. Es durà a 
terme en una superfície de 12.982 
m2, a l’espai comprès entre els 
carrers de Lluís Companys i de 
Pompeu Fabra, al centre del nucli 
urbà del nostre poble.

El projecte preveu un conjunt 
integrat en l’entorn, amb la cre-

ació d’una zona de jocs infantils, 
espais amb graderies i zones en-
jardinades, dues pèrgoles d’acer 
galvanitzat i una zona de calçada 
pavimentada connectada amb 
l’avinguda de Pompeu Fabra.

Per dur-ho a terme s’executarà 
prèviament, sobre la llosa, una 
capa d’impermeabilització addi-
cional per garantir l’estanquitat 
del calaix ferroviari, treballs de 
jardineria, instal·lacions d’en-
llumenat públic i drenatge, col-
locació de pilones de separació 
entre les calçades i les zones de 
vianants i el cobriment dels con-

ductes de ventilació de les vies 
amb una reixa. També s’ha tingut 
en compte la disposició de les 
sortides d’emergència i pous de 
ventilació per a la seva integració 
en la urbanització de l’entorn.

A més, sobre la vora de la llosa 
i davant de l’antiga estació fer-
roviària, es realitzarà una rampa 
i una escala per al futur accés a 
la segona planta d’aquest edifici.

Finalment, també es duran a 
terme actuacions fora de la llosa, 
a la part inicial del carrer de Mi-
quel Biada i a l’entorn del carrer 
del Primer de Maig. 
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COMERÇ I CULTURA

A quest dissabte, 20 de maig, 
a l’avinguda Pompeu Fabra 
i la Plaça de la Vila, des de 

les 10 del matí a les nou del ves-
pre, es realitzarà la 12a Fira del 
Comerç, Entitats i Artesans de 
Montmeló.

Durant tot el dia, una quaran-
tena de comerços i entitats del 
municipi ensenyaran les seves 
novetats, activitats, promocions, 
nous serveis, etc. També hi haurà 
parades d’artesans de Montmeló 
i les rodalies amb les seves crea-
cions. Tot això es combinarà amb 
actuacions i exhibicions al llarg 
de tota la jornada.

Enguany a més, la Fira del Co-
merç coincideix per tercer any 
consecutiu amb la cinquena edi-
ció del Festival de teatre Infantil 
FITKAM, que també ha previst 
diverses actuacions a la Fira, per 
la qual cosa es preveu una aflu-
ència de públic més gran i un di-
nar multitudinari a la Plaça Gran. 
Sens dubte, el municipi gaudirà 
d’un cap de setmana ple d’es-
pectacles, d’estands i de parades 
de comerços i entitats.

Afectació a la mobilitat
Amb motiu de la celebració de la 
Fira, les parades d’autobusos de 
Sagalés, direcció Montornès i Gra-
nollers, situades a l’avinguda de 
Pompeu Fabra i al carrer de Vic, 
romandran tancades durant el dis-
sabte 20 de maig. Es recorda a les 
persones usuàries que compten 
amb les parades de l’Estació de 
Rodalies i de la plaça Ernest Lluch.

La circulació alternativa de ve-
hicles privats quedarà organitza-
da de la següent manera: els ve-
hicles procedents de la zona de 
carretera de la Roca, zona camp 
de futbol o barri Cucurny, cap al 
centre urbà, Primer de Maig, Lluís 
Companys i Diputació. Els vehi-
cles procedents de Granollers o 
benzinera, pels carrers Dr. Ferran, 
Estació Vella i Pompeu Fabra.

L’Associació de Professionals 
del Teatre Infantil i Familiar, Ka-
cuMensi, amb el suport i la col-
laboració de l’Ajuntament de 
Montmeló, organitza la 5a edició 
de FITKAM, la Fira de Teatre Infan-
til i juvenil, que tindrà lloc a Mont-
meló els dies 20 i 21 de maig.

Durant dos dies, dissabte i diu-
menge, Montmeló acollirà 36 es-
pectacles infantils i familiars amb 
gèneres tan diversos com la dan-
sa, els titelles, el clown, el teatre 
musical, els contacontes, entre 
d’altres. FITKAM ocuparà 10 es-
pais diversos del poble, oferint 
una oferta variada en gran, mitjà 
i petit format, i en localitzacions 
interiors i exteriors.

En la seva cinquena edició, 
l’organització manté la intenció 
de convertir-se en una gran festa 
del teatre infantil i familiar, on tot-
hom té cabuda, tant famílies com 
programadors i professionals del 
sector. Gairebé 5.000 persones 
van participar-hi en l’edició del 
2016.

Novetats 2017
Enguany, FITKAM afegeix un nou 
espai d’exhibició: les escales de 
la Torreta, ubicat al Centre Cul-
tural La Torreta. Es mantenen la 
resta d’espais interiors i exteriors 
que ja es van utilitzar en les dar-
reres edicions: el Casal de la Gent 
Gran, la Sala de la Concòrdia, el 
Teatre de l’Agrupa, la Plaça de la 
Vila, la Plaça Gran, la Sala Poli-
valent, la Sala Polivalent Petita, 

La Fira del Comerç i el FITKAM tornen a conviure

Presentació 
de la 5a edició 
del FITKAM als 
jardins de la 
Torreta

L’avinguda 
Pompeu Fabra 
durant la 
passada edició 
de la Fira del 
Comerç

l’Escenari Oliveres (La Torreta) i 
l’Esplanada de la Torreta.

Entrades i dinars populars
Els assistents a FITKAM han 
d’adquirir les entrades el mateix 
dia de la funció al Punt d’Infor-
mació, ubicat a l’Ajuntament de 
Montmeló (Plaça de la Vila, 1). El 
preu de l’entrada per al primer, 
segon i tercer espectacle és de 
3€ cada un. A partir del quart es-
pectacle, el preu de l’entrada és 
d’ 2€. Els espectacles itinerants i 
els programats en els espais ex-
teriors tindran accés lliure, sense 
entrada.

Cal adquirir una entrada per 
persona i espectacle. Els infants 
de 0 a 3 anys tenen entrada gra-
tuïta a tots els espectacles, sem-
pre que no ocupin seient.

En aquesta edició, FITKAM ha 
organitzat dos dinars populars. El 
primer, el dissabte 20 de maig a 
la Plaça Gran a les 14 h. El diu-
menge a la mateixa hora, la tra-
dicional fideuà als jardins de La 
Torreta. Cada àpat costarà 6.5€. 
Els tiquets es poden comprar a 
partir de dissabte a les 9h al Punt 
d’Informació de FITKAM fins a 
exhaurir existències. 
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D es del 22 de maig, els ciu-
tadans que vulguin adre-
çar-se a la Policia Local de 

Montmeló ho hauran de fer a la 
nova comissaria del cos situada 
a les dependències del carrer Vic 
103-107. Aquest canvi d’ubicació 
s’ha concebut per donar un millor 
servei a la ciutadania i acomplir la 
normativa vigent.

El nou espai té una superfície 
de 250,87 m2, en una sola planta, 
ha estat executat de forma direc-
ta per l’Ajuntament tant a nivell de 
projecte com d’obres i ha tingut un 
cost total de 89.117 € (iva inclòs) 
dels quals 45.053 € corresponen a 
materials i 44.064 € en mà d’obra.

El programa de la nova comis-
saria contempla un àrea de detin-
guts, una zona d’atenció al pú-
blic, i zones d’oficines, vestidors, 
serveis o lavabos i menjador de 
la policia municipal d’acord amb 
les necessitats actuals d’aquest 
tipus d’equipament.

Montmeló estrena 
comissaria de Policia 

Les bonificacions a impostos 
i taxes de 2016 van superar 
els 39.000 euros

La taxa d’atur d’abril, la més 
baixa des del 2008

Des del 22 de maig, la ciutadania que s’adreci a la Policia 
Local de Montmeló ho haurà de fer a la nova comissaria del 
cos situada a les dependències del carrer Vic 103-107. Aquest 
canvi d’ubicació s’ha concebut per donar un millor servei a la 
ciutadania i acomplir la normativa vigent.

SEGURETAT CIUTADANA HISENDA

PROMOCIÓ ECONÒMICA

L’edifici era propietat de l’Ajun-
tament i abans havia tingut altres 
usos. El projecte va aprofitar els 
lavabos existents, part del sostre,la 
totalitat del tancament exterior i la 
climatització.

La façana exterior serà tracta-
da amb retolació que identifiqui 
l’equipament i vinils per millorar 
la protecció solar dels usuaris de 
l’edifici.

Un dels aspectes més destacats 
de l’edifici és la ecoeficiència ener-
gètica en enllumenat amb llums de 
baix consum,leds i detectors per 
regular intensitat; a més, s’ha apro-
fitat la climatització existent i part 
de la xarxa d’aigua adaptant les 
instal·lacions a la nova distribució.

D’altra banda, la nova comissa-
ria s’ha dotat d’un equipament in-
novador i complet pel que fa a les 
telecomunicacions i seguretat per 
donar resposta als requeriments 
d’un equipament policial de les se-
ves característiques. 

E ls impostos i taxes municipals, com ara l’IBI, el subministra-
ment d’aigua, el servei de clavegueram, la recollida d’escom-
braries, Casal d’Estiu i Parc de Nadal, reconeixen a les seves 

ordenances regulatòries una sèrie de bonificacions en funció de la 
renda familiar o d’aspectes tan concrets com el tipus de família, la 
utilització de l’energia solar, la utilització de la Deixalleria o la tasca 
de compostatge. 

A aquestes bonificacions cal afegir les subvencions i ajuts que 
recullen les partides del Capítol IV del pressupost municipal (trans-
ferències corrents) que reconeixen, entre d’altres conceptes, les de 
l’Àrea d’Acció Social.

En l’exercici de 2016 l’import total d’aquestes bonificacions va 
ser de 39.237,35 euros, amb el següent desglossament: 

Respecte la taxa de recollida d’escombraries la part més important 
correspon a bonificacions en funció de la renda familiar (11.410,36 
euros), seguit de la bonificació per utilització de la Deixalleria 
(7.134,37 euros) i per la tasca de compostatge ( 120,03 euros)

E l mes d’abril s’ha tancat amb una nova baixada de l’atur regis-
trat a Montmeló. 

Així a finals d’abril les persones desocupades a la nostra 
població eren 506, onze menys que a finals del mes de març i no-
ranta-sis menys que al mes d’abril de 2016. La taxa avui a Montme-
ló, és del 12,02%, mentre que al BaixVallès és del 13,95% i la del 
Vallès Oriental, del 12,82%.

A Montmeló, per trobar una taxa inferior s’ha de retrocedir fins el 
mes de novembre de 2008, amb una taxa de l’11,51% , i amb 514 
persones buscant feina.

La variació interanual és clarament a la baixa, amb una reducció 
del 15,95% , superant els descensos del Baix Vallès ( -12,38%) i del 
Vallès Oriental (-12,37%). 

IBI 7.677,47 euros
Aigua i clavegueram 6.224,12 euros
Escombraries 18.664,76 euros
Casal estiu i Parc Nadal 6.671,00 euros

A partir 
del dia 22, 
trobareu la 
policia al 
carrer de Vic 
103-107
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L’Oficina Local d’Habitatge 
atén més de 100 consultes en 
un mes
El servei d’assessorament sobre habitatge que fins ara es feia de 
forma conjunta amb l’Ajuntament de Parets, té oficina pròpia i 
permanent a l’Ajuntament de Montmeló des del mes d’abril.

Servei 
d’assessorament 
laboral per a joves 
a l’Estació Jove 

HABITATGE JOVENTUT

D es de finals del mes de febrer, l’Estació 
Jove de Montmeló ha posat en marxa un 
servei d’assessorament i orientació soci-

olaboral juvenil que es duu a terme presencial-
ment dos dilluns al mes, de 16 a 20 h, a la seu de 
la mateixa Estació. 

Coordinat pel Consell Comarcal del Vallès Ori-
ental, aquest servei, dirigit a un ampli sector jove 
de la població -de 16 a 29 anys-, ofereix atenció 
personalitzada en orientació i assessorament la-
boral, informació sobre canals i eines de recerca 
de feina, drets i deures laborals i feina a l’estran-
ger, principalment. L’objectiu és apropar més el 
jovent a la situació del mercat laboral actual. 

A les primeres sessions, la tècnica responsable 
de l’Oficina Jove del Vallès Oriental ha realitzat 
un recull de les ofertes formatives i d’ocupació 
que arriben a l’Oficina del Consell Comarcal per-
què els joves de Montmeló puguin visualitzar-les 
i tenir-les a l’abast de manera fàcil. 

Durant aquest temps, diferents joves de Mont-
meló ja han programat una cita per a realitzar 
consultes. Els temes que més interès desperten 
entre els joves són els tipus de feines de caps de 
setmana per compatibilitzar-les amb els estudis 
i de com realitzar un currículum correctament. 
Una de les accions d’aquest servei ha estat l’or-
ganització de la xerrada “Vull treballar aquest 
estiu” el passat dia 15. 

Totes les persones joves que desitgin qualsevol 
tipus d’assessorament o informació, poden de-
manar-ho per telèfon, per correu electrònic o bé 
demanar cita prèvia. Les properes sessions pre-
vistes per al mes de juny són els dies 12 i 19. 

D es de principis del mes 
d’abril funciona aquest 
servei amb conveni amb el 

Consell Comarcal del Vallès Ori-
ental. Durant els mesos de fe-
brer i març, tècnics del Consell 
Comarcal han assessorat els di-
ferents tècnics locals que gesti-
onen la nova Oficina Local d’Ha-
bitatge de Montmeló (OLHM). 
Amb aquest apropament de 
serveis, es pretén simplificar la 
tasca a la ciutadania i agilitzar la 
tramitació aconseguint més co-
moditat.

La nova OLHM de Montmeló 
té com objectiu principal con-
vertir-se en finestra única de 
tots els temes relacionats amb 
l’habitatge. Qui vulgui obtenir 
informació per a comprar o llo-

gar algun habitatge protegit, tra-
mitar les prestacions econòmi-
ques que ofereix l’Administració 
Pública vinculades amb l’habi-
tatge, conèixer el funcionament 
de la borsa de lloguer social o 
tramitar cèdules d’habitabilitat, 
entre d’altres qüestions, pot di-
rigir-se a l’Oficina on un profes-
sional l’atendrà i li explicarà els 
diferents procediments a seguir.

Els dies i l’horari d’atenció al 
públic de l’OLHM seran, dimarts 
i dijous, de 16 h a 18.30 hores.

En aquest període de funcio-
nament s’han atès més de 100 
consultes sobre les ajudes al 
pagament de lloguer, sobre la 
xarxa de mediació per al lloguer 
social i altres temes relacionats 
amb l’habitatge. 

Convocatòria de subven-
cions per al pagament de 
lloguer any 2017
Oberta la convocatòria de sub-
vencions de l’Agència Catalana 
de l’Habitatge per al pagament 
del lloguer per l’any 2017.

Es tracta de subvencions en rè-
gim de concurrència competitiva, 
per facilitar l’accés i la permanèn-
cia en un habitatge en règim de 
lloguer a sectors de població en 
risc d’exclusió social. Els ajuts 
es podran sol·licitar fins al 19 de 
juny.

La sol·licitud i la documenta-
ció requerida s’haurà de lliurar 
a l’Oficina d’Atenció a la Ciuta-
dania (OAC), ubicada a la plaça 
de la Vila, 1 en horari d’atenció 
al públic de tardes, que és els di-
marts i dijous, de 16 h a 18.30 h.

Tota la informació sobre aques-
ta convocatòria es pot consultar 
a l’apartat de tràmits i gestions de 
la web municipal. 
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D illuns, 8 de maig, va entrar en funcionament el 
nou espai socioeducatiu, un servei municipal, 
d’atenció diària, que dona suport als infants i 

joves -així com a les seves famílies- i vetlla pel de-
senvolupament de la personalitat, la socialització i 
l’adquisició d’aprenentatges bàsics.

Aquesta assistència s’adreça a infants i joves en-
tre 6 i 16 anys que estiguin empadronats i escolarit-
zats al municipi i es du a terme totes les tardes de 
dilluns a divendres, de setembre a juliol, a l’espai 
d’intervenció socioeducativa situat a la planta baixa 
de l’edifici de l’antiga estació.

L’equip que treballa pel creixement integral dels 
infants i dels joves està format per dues persones 
especialitzades que ofereixen suport al desenvolu-
pament de la personalitat, pautes educatives, aten-
ció individualitzada i en grup, atenció familiar, treball 
en xarxa i amb la comunitat, reforç escolar i activi-
tats d’esports, tallers, jocs i sortides.

Aquest nou servei amplia l’atenció educativa i so-
cial que fins ara es prestava a la infància entre 6 i 12 
anys, a joves de fins als 16 anys.

Uns dies abans, concretament, el 27 d’abril, fina-
litzava el programa “El Galliner” deixant feta una va-
luosa tasca socioeducativa realitzada per un equip 
de professionals i voluntaris que han estat treballant 
de forma desinteressada. Des que va entrar en fun-
cionament el curs escolar 2012-2013, ha acompa-
nyat, diàriament, una trentena d’infants i joves que 
han rebut suport en l’àmbit educatiu i de desenvolu-
pament personal.

Aquest servei, abans conegut com “Quedem a les 
17:30”, donava resposta a la demanda de les esco-
les de primària del municipi i de l’institut de secun-
dària, atenent infants d’edats compreses entre els 6 
i 12 anys, fora de l’horari lectiu. 

E l SAD presta servei, actual-
ment, a un total de 102 famíli-
es del municipi. El servei, que 

es realitza amb personal propi de 
l’Ajuntament, compta en l’actuali-
tat amb un total de quatre treballa-
dores familiars i quatre auxiliars de 
la llar que donen servei d’atenció 
personal i de neteja de la llar a per-
sones que es troben en situació 
de dependència i/o de vulnerabili-
tat social. L’any 2016 es van fer un 
total de 8651 hores d’atenció.

El programa d’arranjament 
d’habitatges del 2016-2017 
reconeix l’adjudicació de les 

obres d’adequació de 26 habi-
tatges per al municipi de Mont-
meló, sis dels quals ja s’han 
assignat. En aquests moments 
s’està portant a terme la valora-
ció dels diferents habitatges que 
van sol·licitar participar en el pro-
grama durant l’any 2016.

Aquest programa, impulsat 
per l’Àrea de Serveis Socials de 
l’Ajuntament, en col·laboració 
amb la Diputació de Barcelona, 
està destinat a millorar les condi-
cions d’accessibilitat, seguretat, 
higiene i habitabilitat mínimes de 
les persones que es troben en 
una situació de vulnerabilitat per 
qüestions d’edat, salut o manca 
d’autonomia personal.

Els arranjaments consistei-
xen en la realització de refor-
mes bàsiques i la instal·lació 
d’ajudes tècniques orientades 
a la millora de l’accessibilitat 
al domicili particular. Aquestes 
intervencions se centren, prin-
cipalment, en arranjaments en 

ESE. Nou espai 
socioeducatiu a 
l’antiga Estació

Més de 100 famílies es beneficien del 
Servei d’Atenció a Domicili (SAD)

26 Famílies es podran beneficiar del 
programa d’arranjament del seu habitatge 
durant el període 2016- 2017

SERVEIS SOCIALS

El Servei d’Atenció a Domicili 
comprèn al nostre municipi dues 
tipologies de servei:

Atenció personal, adreçada prin-
cipalment a la cura de persones o 
famílies que es troben, per motius 
físics o socials, mancades d’auto-
nomia de forma temporal o perma-
nent per realitzar les tasques habi-
tuals de la vida quotidiana. 

El servei inclou tasques de se-
guiment en la higiene i la cura 
personal, suport en el control de 

banys, amb la substitució de ba-
nyeres per plats de dutxa, trac-
tament antilliscant de paviments 
i arranjaments en zones de pas 
amb l’objectiu de facilitar la mo-
bilitat de la persona.

Els beneficiaris d’aquest pro-
grama han de ser, preferentment, 
persones amb dificultats per rea-
litzar les activitats de la vida diària, 
persones que tinguin acreditada 
la seva condició de discapacitat 
o estiguin en situació de depen-
dència o majors de vuitanta anys 
que visquin soles o amb una altra 
persona gran.

l’alimentació i la medicació, mo-
bilització de la persona, tasques 
d’acompanyament i d’ajuda en 
l’adquisició d’hàbits.

Atenció a les necessitats de la 
llar, que és un servei de suport 
a la neteja de l’habitatge i al seu 
manteniment.

L’objectiu del SAD és el de dotar 
a l’usuari de l’atenció necessària 
per poder mantenir-se autònoma-
ment al seu domicili, millorant-ne 
la qualitat de vida. 

La realització d’aquestes 
obres suposa per a la famí-
lia demandant una millora en 
l’adequació de l’espai i sobretot 
una gran millora en la qualitat 
de vida diària, ja que passen 
a realitzar les feines d’higiene 
personal de manera molt més 
accessible. La valoració general 
a aquest servei de les persones 
que han accedit al programa és 
molt positiva.

El programa està finançat ín-
tegrament per la Diputació de 
Barcelona i per l’Ajuntament de 
Montmeló. 
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Amb l’arribada del bon 
temps l’assentament romà 
de Mons Observans dona 

el tret de sortida a una tempo-
rada de primavera-estiu plena 
d’activitats adreçades a tots els 
públics: tertúlies literàries, repre-
sentacions teatrals, observaci-
ons d’estrelles i constel·lacions i 
tallers de tota mena... Aquestes 
activitats complementaran les vi-
sites guiades i teatralitzades per 
gaudir de la nostra història en el 
marc incomparable del jaciment. 

Dia Internacional dels Museus 
La primera cita d’aquesta nova 
temporada serà el diumenge 21 
de maig. Coincidint amb el Dia 
Internacional dels Museus, s’ha 
organitzat una jornada de por-
tes obertes que, sota el lema 
Floralia, us permetrà descobrir 
com se celebraven a l’antiga Ro-
ma les festes en honor a Flora, 
la deessa de les flors i la vege-
tació. Els més menuts (i també 
els grans que així ho desitgin) 
podran confeccionar-se la seva 
pròpia corona de flors “a la ro-
mana” i passejar-se pel jaciment 
en companyia de Sàlvia Estàlvia, 
que els mostrarà les antigues 
estances del seu palau. Per als 
amants de la fotografia s’ha or-
ganitzat el taller “Pantones na-
turals i altres invents” destinat a 

L ’alumnat de cinquè de pri-
mària de l’escola Sant Jor-
di ha celebrat la Fira de les 

Cooperatives que han creat en el 
marc dels projectes Aprendre a 
Emprendre i Cultura Emprenedo-
ra a l’Escola (CuEmE), promoguts 
per l’Ajuntament i la Diputació de 
Barcelona amb l’objectiu d’incre-
mentar la creativitat, la innovació 
i l’esperit emprenedor.

Les tres cooperatives, que han 
estat batejades pels mateixos 
alumnes amb els noms de Satèl-
lits Creatius (5è A), Ooops (de 5è 
B) i Somnis d’Or (de 5è C), han po-
sat a la venda els productes creats 
pels mateixos alumnes amb una 
paradeta en el mercat setmanal 
ambulant, la majoria relacionats 
amb petits articles educatius i de 
decoració. La fira és la penúltima 
fase del projecte de creació d’una 
cooperativa, treball que porten re-
alitzant durant tot el curs escolar 
juntament amb el professorat.

Aquest projecte, impulsat per la 
Diputació de Barcelona, aposta 
pel model cooperatiu com a filo-
sofia empresarial de base, perquè 
aporta un sistema de gestió de-
mocràtica i participativa i reforça 
una vessant de responsabilitat 
social. Per això, el procés de crea-
ció, organització i gestió d’una co-
operativa a l’escola, té la finalitat 
de fomentar l’esperit emprenedor 
que ajudi a adquirir valors, habili-
tats i capacitats com competència 
lingüística, cultural, social i ciuta-
dana, matemàtica i competència 
en el coneixement i la interacció 
amb el món real.

Els tres cursos de cinquè de 
primària de l’escola Sant Jordi 
participen en les cooperatives 
escolars

Una temporada de primavera-
estiu plena d’activitats a 
Mons Observans 

ENSENYAMENT PATRIMONI

La solidaritat és un altre dels 
aprenentatges treballats en 
aquest projecte d’emprenedoria. 
En aquesta línia, les tres coope-
ratives han donat part dels seus 
guanys a l’organització Càritas 
Parroquial del municipi. 

aconseguir imatges impactants 
de la flora que ens envolta utilit-
zant invents casolans ideats pel 
fotògraf Joel Mesas. 

Mons Observans cap al tard 
El darrer cap de setmana de 
maig començarà el cicle de visi-
tes Mons Observans cap al tard, 
durant el qual el jaciment es po-
drà visitar en horari de tarda/ves-
pre tots els dissabtes des del 27 
de maig fins al 17 de juny. Cada 
dissabte es farà una única visita 
teatralitzada de 19 h a 20.30 h i, 
a continuació, un taller degusta-
ció de vi romà (“De vi, de roses 
i de Roma”) per descobrir tots 
els secrets de la preparació del 
vi a l’època romana. Les visites 
en horari de diumenge al matí es 
reprendran a partir del mes de 
setembre. 

Us convidem a gaudir d’aques-
tes activitats i a conèixer les 
instal·lacions renovades del ja-
ciment, com la nova maqueta 
interpretativa instal·lada a l’en-
trada del recinte arqueològic o 
les grades de l’esplanada de la 
font, que han estat ampliades 
per millorar-ne la capacitat i l’es-
pai disponible per a la celebració 
d’espectacles i altres activitats 
de petit format a l’aire lliure. 

Informació i inscripcions: www.
monsobservans.cat 

Les tres 
cooperatives 

presentant 
els projectes 

CuEmE
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Els mesos de juny i juliol són 
sinònim d’activitats espor-
tives i de lleure a l’aire lliure 

dirigides al públic infantil i juve-
nil. Es tracta del casal esportiu 
escolar i del casal d’estiu, així 
com dels cursets de natació de 
les piscines municipals i les jor-
nades de portes obertes de l’Es-
cola Esportiva.

Des de les àrees d’esports i de 
joventut, s’ha elaborat una guia 
amb el nom de “A Montmeló fem 
estiu”, que aglutina tota la infor-
mació sobre les diferents activi-
tats estiuenques que organitza i 
gestiona l’Ajuntament. L’objectiu 
és que les famílies tinguin al seu 
abast tota la informació i que pu-
guin realitzar les inscripcions de 
manera ràpida i fàcil. Per a això, 
la guia conté una fitxa de cada 
activitat amb les dates i els preus 
i al dors la fitxa d’inscripció amb 
la documentació necessària.

L’oferta lúdica d’estiu que s’or-
ganitza des de l’Ajuntament, per 
a aquesta temporada és la se-
güent:

Casal Esportiu Escolar
Des del 2010 s’organitza aquest 
casal per tal de donar un servei 
a les famílies, conciliant horaris 
quan les escoles comencen la 
jornada intensiva. Ofereix activi-
tats preesportives pels infants de 
primària que es realitzen a una de 
les dues escoles. És una iniciació 
a diferents esports com handbol, 
bàsquet, futbol, bàdminton,jocs 
d’aigua, etc, durant les tardes 
del mes de juny. El casal esportiu 
escolar funcionarà del 6 al 21 de 
juny, de 15 a 17 h, de dilluns a 
dijous (divendres opcionals).

A Montmeló “Fem Estiu”, una àmplia oferta 
esportiva i de lleure per aquest estiu
Els mesos de juny i juliol són sinònim d’activitats esportives i de lleure a l’aire lliure dirigides al públic infantil 
i juvenil. Es tracta del casal esportiu escolar i del casal d’estiu, així com dels cursets de natació de les piscines 
municipals i les jornades de portes obertes de l’Escola Esportiva.

ESPORTS I LLEURE

Casal d’Estiu
L’activitat lúdica d’estiu per 
excel·lència, per a infants i joves, 
és el Casal d’Estiu, que s’inici-
arà el 26 de juny i es prolonga-
rà durant 4 setmanes, fins el 21 
de juliol. L’horari es de 9 a 13 h 
pels infants de primària i de 10 a 
14 h pels joves de l’ESO. A més 
de les activitats pròpies del ca-
sal, també hi ha servei d’acolli-
da de 8 a 9 h i de menjador de 
13 a 15.30 h. Els preus canvien 
segons els diferents packs que 
es triin. Les persones interesad-
se tenen temps d’inscriure’s fins 
el 26 de maig, de 17 a 19 h, a 
l’ajuntament.

La Piscines Municipals
Les piscinas és el centre d’acti-
vitat de lliure de l’estiu. A la aflu-
ència del públic se suma la dels 
infants i joves que participen en 
el Casal d’Estiu i la de les perso-
nes que realitzen els cursets de 
natación que s’organitzen du-
rant els mesos de juliol i agost.

La temporada de piscinas 
s’obrirà dilluns 26 de juny i tan-
carà la temporada el 3 de se-
tembre.. Ja es pot sol·licitar a 
l’OAC, l’abonament de tempo-
rada o el de 10 banys. També 
hi ha un carnet de descompte 
del 50% per a les persones que 
es troben en situació d’atur. Per 
a realitzar un nou abonament 
s’ha d’emplenar la sol·licitud 
corresponent i fer el pagament 
bancari. Per la seva banda, la 
renovación de l’abonament de 
la temporada anterior es pot fer 
on-line, mitjançant un formulari 
en la web municipal (www.mont-
melo.cat). 

Abonament 
i Carnet 
descompte 
50% de les 
Piscines 
Municipals de 
Montmeló

Altres ofertes d’estiu

D el 22 al 25 de juny se cele-
bra les jornades de portes 
obertes de l’Escola Es-

portiva, al pavelló poliesportiu, 
que és una Mostra de les activi-
tats que s’aixecaran a cabo du-
rante la temporada 2017-2018 
a les instal·lacions del pavelló: 
handbol, bàsquet, futbol sala i 
esport adaptat.

Durant tot el mes de juliol, en-
titats i empreses de serveis or-
ganitzen una sèrie de campus, 
com és el cas dels campus de 
futbol, de gimnàstica rítmica, 
de basquet, de pàdel, de karate 
i d’anglès 

El punt final a tota aquesta 
llista d’ofertes lúdiques la posa 
les colònies d’estiu que organit-
za CIJ Esplaia’t i que ve realit-
zant-se durant l’última setmana 
de juliol i la primera d’agost.

La zona esportiva de pàdel 
s’amplia amb una quarta pista
Durant el mes d’abril, s’han 

realitzat les obres a les pistes 
del Club Pàdel Montmeló, per 
a la millora de les seves instal-
lacions. Dintre del pla de mi-
llora d’aquestes instal·lacions 
s’ha dut a terme la creació de 
nous accessos per a minusvà-
lids, la construcció d’una nova 
pista de pàdel panoràmica, i 
la reubicació de la tercera pis-
ta en sentit vertical per evitar 
problemes amb el sol. A més, 
els vestidors del pàdel s’han 
dotat de taquilles per a les 
persones.

Nova sala de fitness al Pave-
lló poliesportiu
El passat 2 de maig es va posar 
en funcionament la renovada 
sala de fitness del pavelló. La 
nova sala s’ha rehabilitat en la 
seva totalitat tant en obra com 
en maquinària i, a més, compta 
amb servei de monitoratge per 
guiar a les persones usuàries 
d’aquesta nova sala. 
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La feina feta durant els últims 
anys per a aconseguir que ADIF 
complís els seus compromisos 
amb el municipi de Montmeló pel 
que fa a la urbanització de l’àmbit 
del soterrament, finalment ha do-
nat els seus fruits. 

Avui la urbanització de la prime-
ra fase, i per tant la utilització dels 
montmelonins i montmelonines 
de l’espai de la llosa com a es-
pai públic, ja té data, pressupost i 
compromisos certs. 

ADIF ha anunciat la licitació de 
l’obra de la primera fase de la ur-
banització de l’àmbit del soterra-
ment per un import de 2,3 milions 

Aquest juny farà dos anys d’aques-
ta legislatura. El nostre grup muni-
cipal ha treballat des de la regidoria 
de promoció econòmica contac-
tant amb empreses per a la realit-
zació de formació a mida de treba-
lladors segons les necessitats reals 
d’ocupació, impartint així cursets 
d’especialització per aconseguir 
un major nombre d’incorporaci-
ons al mercat laboral. També hem 
creat unes bases de contractació 
que valoren la formació, l’experièn-
cia , la situació social i els conei-
xements de cada candidat per a 
una contractació més transparent. 
Aquestes bases es van modificant 
i actualitzant d’acord amb la for-
mació i experiència renovades de 
cada treballador.

La urbanització de 
la llosa: una realitat 
aconseguida!

Hi som!

d’euros les pròximes setmanes. 
Si tot segueix els terminis habitu-
als per a aquest tipus de contra-
ctacions, la licitació podria estar 
resolta cap al desembre o gener i 
les obres podrien començar pràc-
ticament de manera immediata 
després de l’adjudicació. 

En els últims mesos l’activitat 
de pressió sobre ADIF i el govern 
de l’Estat havia estat constant 
per part de l’equip de govern de 
l’Ajuntament de Montmeló i molt 
especialment de l’alcalde Antoni 
Guil. Després de diverses reuni-
ons amb els responsables d’ADIF, 
al febrer el grup parlamentari del 
PSOE al Congrés dels Diputats 
va acordar i ha presentat, en el 
mes de maig, una esmena als 
Pressupostos Generals de l’Estat 
perquè s’incloguessin les parti-
des corresponents a la urbanit-
zació de l’àmbit del soterrament, 

A l’Espai Emprèn, situat a la 
G2M, hem ampliat el nombre de 
despatxos per a emprenedors i 
petites empreses, amb una ocu-
pació de gairebé el 100%; a 
més, s’ha creat el nou espai de 
Coworking per a treballadors que 
necessiten un lloc on connectar-
se i treballar amb horaris i preus 
adaptats a les seves necessitats 
, sempre bonificant tarifes als ciu-
tadans del poble.

Escoltem i mediem en els pro-
blemes que ens transmeten els 
ciutadans, siguin del tipus que 
siguin, denunciem els actes incí-
vics, els atacs al medi ambient i 
vetllem pels temes urbanístics 
dels quals tenim constància.

En aquest moment històric en 
què es troba el nostre país, tin-
drem el privilegi de construir la 
Nova República.

Treballem per una feina digna, 

en línia amb les presentades en 
exercicis anteriors. 

Un cop més vam constatar la 
manca de voluntat d’ICV-EUiA 
d’arribar a acords sobre qüesti-
ons que són de vital importància 
per a Montmeló, oposant-se a 
consensuar una moció conjunta 
de tots els grups municipals per 
ser aprovada pel Ple i que su-
posés una Proposició no de Llei 
(PNL) reclamant a Adif el compli-
ment dels compromisos adquirits. 
Continuen instal·lats en l’estratè-
gia de la confrontació constant i 
la cerca de rèdits polítics sobre 
temes que tradicionalment havien 
estat de consens polític a Mont-
meló. 

Aquesta posició aliena a l’acord 
i al diàleg d’ICV-EUiA a Montme-
ló ha arribat fins al punt, absurd 
i ridícul, que s’hagin presentat al 
Congrés dels Diputats dues Pro-

un marc català de relacions la-
borals que vetlli per un treball de 
qualitat i garanteixi l’ocupabilitat 
de les persones.

Treballem per unes pensions ga-
rantides, un sistema de pensions 
de repartiment sostenible que ha 
de pivotar sobre tres peus: contri-
butiu, universal i complementari. 

Per una sanitat pública, sosteni-
ble i de qualitat. 

Per una educació que garanteixi 
la igualtat d’oportunitats i la inclu-
sió educativa ,sense l’ofec econò-
mic al qual ens trobem sotmesos 
per part del Govern central.

Bona mostra d’això ho veiem a 
les mocions que hem presentat 
o recolzat: moció per la pobresa 
energètica, en contra de l’homo-
fòbia i transfòbia, a favor d’una 
mobilitat més sostenible, donant 
suport al referèndum i als càrrecs 
electes, a la retirada dels símbols 

posicions No de Llei: una, la del 
grup parlamentari del PSOE i 
una altra diferent, la de Pode-
mos. 

A més, el grup parlamentari 
del PSOE ha presentat dues 
preguntes per a la propera ses-
sió de control al Govern Cen-
tral sobre l’estat de les inversi-
ons d’ADIF compromeses amb 
Montmeló. 

El grup municipal del PSC, 
com a govern de Montmeló, i 
tal i com hem fet sempre, con-
tinuarem treballant de valent per 
a la total urbanització de l’àmbit 
del soterrament. Sense esca-
rafalls, fotografies mediàtiques, 
notes de premsa sensacionals 
ni autobombo. Amb resultats 
palpables, amb fets concrets i 
sempre, sempre, amb la defensa 
dels interessos del municipi com 
a prioritat primera i absoluta. 

franquistes que encara queden 
al poble, a la identificació de 
restes de les fosses comunes, 
etc.

Amb la boníssima noticia 
d’última hora sobre la licitació 
de la primera fase d’urbanitza-
ció de la llosa, amb una inversió 
de 2,3 milions per part d’ADIF, 
el nostre grup valora positiva-
ment la feina de negociació 
dels darrers anys per part del 
govern, aconseguint desenca-
llar la posada en marxa de les 
obres que seran de ben segur 
una gran millora en quan a mo-
bilitat i integració urbana per al 
nostre poble

Volem seguir fent camí i vo-
lem escoltar-vos. Podeu con-
tactar amb nosaltres al correu 
electrònic grup.erc@montmelo.
cat o bé al nostre regidor amon-
serrat@montmelo.cat

El grup d’ICV-EUiA, hem registrat 
una Proposició no de Llei (PNL) al 
Congrés dels Diputats i al Senat, 
i una esmena als Pressupostos 
Generals de l’Estat, per a recla-
mar a ADIF la immediata posada 
en marxa de la licitació de la inte-
gració urbana del soterrament de 
Montmeló, que ja porta una de-
mora de dos anys. 

En el mateix text, també sol-
licitem que, mentre no s’executi 
l’obra, els terrenys de la llosa es 
cedeixin a l’Ajuntament de Mont-
meló per a ser utilitzats com a 
aparcament provisional, de ca-

Integració 
urbana del 
soterrament, ja!

ràcter públic i gratuït per a la ciu-
tadania. 

Vàrem desplaçar-nos a Madrid 
en una jornada de moltes reuni-
ons, on vam explicar la situació 
del municipi a Xavier Domènech 
i Joan Mena (En Comú Podem), 
a Alberto Garzón (IU), a Pablo 
Echenique (Podemos), i a Carmen 
Valido (Portaveu d’Unidos Pode-
mos a la Comissió de Foment del 
Congrés). Al Senat, vàrem reunir-
nos també amb Maria Freixanet 
(Portaveu d’Unidos Podemos al 
Senat). Totes les reunions van ser 
satisfactòries i van resultar en la 
presentació de la PNL abans es-
mentada.

Vàrem intentar que la propos-
ta es fes conjuntament amb el 
PSC, però després d’un principi 
d’acord, finalment no van voler 
sumar-s’hi. Hem esperat quatre 

mesos després del no-acord, per 
si el Govern Municipal emprenia 
alguna iniciativa conjunta, però 
no ha estat així. Tot segueix igual, 
en un silenci i una opacitat abso-
luta, només trencat per anuncis 
propagandístics d’ADIF i del PSC 
que anuncien que la situació “avi-
at” estarà resolta. Portem anys 
sentint els mateixos anuncis, que 
acaben sent paper mullat. A dia 
d’avui no hi ha cap document sig-
nat per l’inici de les obres. Només 
fum. Fum i propaganda.

En les al·legacions als pressu-
posts municipals també vàrem 
proposar destinar una partida per 
iniciar les obres i obligar a ADIF 
a pagar (mecanisme que permet 
la Llei), però el PSC també hi va 
votar en contra, quedant-se no-
vament, en l’immobilisme.

Creiem que no podem seguir 

esperant de braços creuats, 
mentre ADIF se’n riu dels drets 
de les montmelonines i els 
montmelonins. Cal pressionar i 
utilitzar totes les eines al nos-
tre abast, i si no ho fa el PSC, 
ho haurem de fer nosaltres. Ja 
estem cansats de la inacció del 
govern municipal, que fa anys 
que es dedica a vendre supo-
sats acords amb ADIF que mai 
es compleixen ni es materialit-
zen en res.

La proposició es tractarà en 
els propers mesos a Congrés i 
Senat. El grup d’ICV-EUiA hi se-
rem, des de les institucions i des 
del carrer, per reivindicar els in-
teressos del poble de Montmeló. 
No permetrem que es segueixin 
trepitjant els nostres drets.

Volem la integració urbana 
del soterrament, ja!!
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MONTMELÓ EN IMATGES 
La Diada de Sant Jordi
Enguany la diada de Sant Jordi ha coincidit en diumenge. Això ha afavorit la gran afluència de la 
ciutadania, especialment durant el matí i el migdia, a les diferents activitats que s’han realitzat 
a la plaça de la Vila: venda de llibres i roses, tallers, jocs infantils, ball de gitanes, catifes de sal, 
cant coral i l’ofrena a Sant Jordi.

Abril, mes de l’activitat física
Coincidint amb la celebració del Dia Internacional de l’activitat física el 6 d’abril, la 
regidoria d’Esports va organitzar tot un seguit d’activitats relacionades amb l’esport i la 
salut. A això s’han d’afegir alguns triomfs d’entitats esportives durant el final d’aquesta 
temporada, com és el cas dels escacs i del futbol.

La colla infantil de la secció de gitanes de l’Agrupa van ballar al 
centre de la plaça.

La polifacètica actriu Gisela Figueras, representant l’espectacle 
Com nos tornem, a la Biblioteca Municipal.

303 infants van participar en aquesta edició de La Mini de 
Montmeló, una competició clàssica pel públic més petit i familiar.

La Mitja al seu pas pel centre urbà de Montmeló. Enguany a més, 
aquesta activitat esportiva va coincidir amb la diada de Sant Jordi.

El pavelló acull un any més la final comarcal de Rítmica amb 
una àmplia participació de gimnastes i un gran nivell esportiu.

Montmeló va participar un any més de manera solidària en 
aquesta activitat que es desenvolupa al Circuit.

Diferents jocs de gran format, inspirats en el món dels 
castellers, van estar exposats durant tota la jornada perquè les 
famílies poguessin jugar.

El Club d’Escacs Montmeló celebra que conservaran la categoria 
a 2a divisió de la lliga Catalana, durant la darrera jornada.

El passat cap de setmana, el CF Montmeló UE es proclamava campió del seu grup i tornen de nou a Tercera Catalana.
A la tarda, la Coral de l’Agrupa va amenitzar l’ofrena floral a 
Sant Jordi a l’església Santa Maria

La popular bicicletada de Granollers fins al Fòrum, per la llera 
del Besòs, al seu pas per Montmeló
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MONTMELÓ EN IMATGES 
La Diada de Sant Jordi
Enguany la diada de Sant Jordi ha coincidit en diumenge. Això ha afavorit la gran afluència de la 
ciutadania, especialment durant el matí i el migdia, a les diferents activitats que s’han realitzat 
a la plaça de la Vila: venda de llibres i roses, tallers, jocs infantils, ball de gitanes, catifes de sal, 
cant coral i l’ofrena a Sant Jordi.

Montmeló participa
El teixit associatiu de Montmeló, participa de les diferents manifestacions socials i 
culturals que es fan al nostre poble i fora d’ell.

 Per segon any consecutiu, les escoles i entitats de dansa de 
Montmeló, celebren juntes aquest dia dedicat a la dansa.

Tercera edició de l’Aplec de la Sardana de Montmeló 
que enguany es va celebrar el Diumenge Sant, amb gran 
participació de públic.

Una hora abans del Gran Premi de Fòrmula 1, els diables de 
Montmeló, van sortir a pista amb la seva bèstia, el Vibrot.

La Sala Polivalent es va omplir de playmobils durant un cap 
de setmana, amb parades, playmobils gegants i diorames 
com aquest espectacular Coliseu.

El Col·lectiu La Sal, va realitzar una catifa de pedres de color 
i sal amb motius sobre la diada.

Una de les diferents parades de roses i articles d’artesania que 
cada any participen en la Diada.

L’acte de les banderes, previ a la sortida de Fórmula 1 va estar amenitzat per infants de diferents entitats esportives locals. 
Hamilton va sortir de la fila de pilots per saludar a cadascun dels infants.

La colla gran de Gitanes de Montmeló van participar al Herrien Jaialdia (Festival dels Pobles) a Getxo, tornant la ballada al grup 
Itxas Argia.

El Museu de Montmeló va organitzar un taller de corones de 
flors que va tenir gran participació de la mainada.

El dia 28 va tenir lloc l’entrega del concurs de punt de llibre 
d’enguany, a la biblioteca.


