
Adif licita 
les obres 
d’urbanització 
de la llosa

Millores al carrer 
del Sant Crist

Tot a punt per a la 
Festa Major 2017

El Butlletí Oficial de 
l’Estat (BOE) va publicar 
el passat 5 de juny de 
2017, la licitació de les 
obres d’urbanització 
de la primera fase de la 
integració de la llosa.

Aquests canvis afectaran 
els contenidors de residus 
i les places d’aparcament 
de vehicles. Les obres 
començaran el 3 de juliol.
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Més de 20.000 motards 
omplen Montmeló durant el 
Gran Premi de MotpGP

La Festa s’obrirà amb 
el Ball del Toc d’Inici i 
reconeixerà la figura d’un 
conegut  personatge del 
poble.
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Estem de festa. 
Arriba la Festa Major! 
A partir del dijous 29 de juny i fins al diumenge dia 2 de juliol, 
Montmeló tornarà a gaudir de la festa més important del nostre 
poble, la Festa Major. 

Adif licita les obres 
d’urbanització de la 
llosa de cobertura del 
ferrocarril a Montmeló

Signatura del Conveni de 
l’Oficina Local d’Habitatge 
amb el Consell Comarcal

EDITORIAL Tema del dia

A dif Alta Velocitat ha licitat les obres d’urba·
nització de la primera fase d’integració de 
la llosa de cobertura de la infraestructura 

ferroviària d’alta velocitat i ample convencional al 
seu pas per Montmeló (Barcelona), amb un pres·
supost de 2.308.912,10 euros (IVA inclòs), tal com 
publica el BOE del passat dia 5 de juny de 2017.

D’aquesta manera, es dona compliment al 
compromís anunciat per Adif Alta Velocitat a 
l’Ajuntament de Montmeló el passat 9 de maig 
i es reafirma la voluntat de l’entitat pública em·
presarial d’emprendre la integració de la infraes·
tructura ferroviària al municipi, per tal d’oferir als 
veïns un nou espai de convivència i de connexió 
entre els dos sectors situats a banda i banda del 
soterrament.

Aquesta actuació, que ha estat definida i con·
sensuada en tot moment amb l’Ajuntament i 
d’acord amb la planificació urbanística vigent, 
es durà a terme en una superfície de 13.000 m2 
aproximadament, en l’espai comprès entre els 
carrers de Lluís Companys i de Pompeu Fabra , 
al centre del nucli urbà. El termini d’execució es·
timat, un cop adjudicada l’obra, és de 9 mesos.  

D imecres 24 de maig, l’alcalde de Montmeló, 
Antoni Guil i el president del Consell Comar·
cal, David Ricart, acompanyats de la conselle·

ra comarcal d’Habitatge, Dolors Castellà i el regidor 
de Promoció Econòmica de l’Ajuntament de Mont·
meló, Albert Monserrat van signar el conveni de col·
laboració que dona impuls a l’obertura del servei 
comarcal d’habitatge al municipi.  

En el programa d’enguany,  
podreu observar que no es 
produiran grans canvis ja que 

la línia que s’ha seguit aquest any 
a l’hora de treballar ha estat la de 
donar una continuïtat a gran part 
dels aspectes que es van ence·
tar l’any passat, fruit del procés 
participatiu amb el grup de treball 

“Reinventem·nos” i la comissió 
de cultura popular. D’aquesta 
manera l’activitat del Toc d’Inici 
de Festa Major, la nit golfa famili·
ar (espectacle nocturn infantil), el 
Xip Xap Circuit, etc. es mantenen. 

Aquest any, s’ha continuat tre·
ballant de la mà amb Reinven·
tem·nos, i durant aquest procés, 
el grup de treball va ser conscient 
de la responsabilitat que compor·
ta opinar i implicar·se  a l’hora de 
prendre decisions sobre una acti·
vitat tan important per la ciutada·
nia de Montmeló com és la Festa 
Major que afecta tota la població.

És per això, que aquest any s’ha 
decidit saber quina és la visió de 
tota aquella gent que gaudeix i par·
ticipa de la FM i que no està repre·
sentada en aquest grup de treball. 
Arran d’aquest sentiment, s’ha es·
tat treballant en una enquesta que 
es realitzarà després de la  celebra·
ció de la festa per tal d’obtenir una 
opinió més generalitzada i real de 
la ciutadania a fi de marcar·se nous 
objectius a treballar de cara a les 
properes edicions.

Podreu observar que la impli·
cació de les entitats del munici·
pi segueix essent part important 
en el programa, com és la Colla 
de Diables de Montmeló amb els 
seus tradicionals correfocs i els 
seus espectacles estàtics de foc, 
la Colla de Geganters i Grallers 
de Montmeló amb la seva troba·
da de gegants, els concerts de les 
diferents corals del municipi, etc. 
Sense oblidar pas totes les enti·
tats que participen el diumenge 
als aperitius i altres entitats com 
per exemple les esportives, que 
troben durant la Festa Major el seu 
espai per celebrar el tradicional 
Torneig de Petanca de FM, l’entre·
nament interclubs de Karate o el 
Torneig de promoció dels escacs. 

A més de l’esport a la Festa 
Major i seguint la línia dels últims 
anys, també s’ha trobat un espai 
per a la solidaritat a través del 
mocador solidari on la recaptació 
de la seva venda tornarà a anar 
als Serveis Socials Municipals per 
a beques de llibres i menjadors. 

Voldria també aprofitar l’avi·
nentesa per donar les gràcies a 
totes aquelles persones, ja sigui 
a títol personal o a nivell d’entitat, 
per la seva implicació i el temps 
que han dedicat a col·laborar en 
el programa de la nostra Festa 
Major i fer així,  una festa diver·
sa i grossa on tots els ciutadans 
i ciutadanes puguin trobar el seu 
espai i  gaudir d’uns dies de festa 
i d’alegria envoltats de la família i 
dels amics.  

Ariadna Ojeda, Regidora de 
Festes i Tradicions
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de Català de Montmeló. CNL Vallès 
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Maquetació: DBcoop, sccl
Publicitat: GPL, sccl
Impressió: DBcoop, sccl
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GRANS ESDEVENIMENTS

El pilot italià Andrea Dovizioso 
amb la seva Ducati va sumar 
la seva segona victòria con·

secutiva a Moto GP, el dia en què 
el català Àlex Márquez va guanyar 
a Moto2 i el balear Joan Mir va ar·
rencar un valuós triomf a Moto3.

Aquests han estat els guanya·
dors del gran premi que el passat 
cap de setmana s’ha celebrat al 
Circuit de Montmeló, que ha aco·
llit en el còmput total dels tres 
dies un total de 176.391 especta·
dors, d’aquests 99.873 diumenge 
i que ha deparat un molt bon es·
pectacle de l’esport de les dues 
rodes.

Un cap de setmana en què els 
assistents no només han gaudit 
de les curses i els entrenaments, 
sinó de tot un seguit d’activitats 
paral·leles de cultura tradicional, 
gastronomia i música.

En el centre del municipi i en 
l’àmbit de la plaça d’Ernest Lluch 
i sector nord s’ha viscut aquest 
gran premi, intensament, com és 
habitual i s’ha deixat veure un in·
crement de persones que s’han 
acostat al municipi per gaudir de 
les motos. La policia local estima 
que la població es va multiplicar 
per tres la nit de dissabte i mostra 
d’aquesta dada és el nivell d’ocu·
pació dels aparcaments de l’es·
corxador, el Pedregar i de carrers 
i polígons.

El cap de setmana també ha 
deixat bones dades quant a 
l’ocupació. A més de les 39 i 
les 5 persones contractades per 
l’Ajuntament per a cobrir els ser·
veis de l’acampada municipal i 
d’informació als visitants, res·
pectivament, unes 100 persones 
més han estat contractades per 
les empreses que presten servei 
a Circuits de Catalunya SL. En 
aquest cas l’ocupació està vincu·
lada a serveis de control d’acces·
sos, neteja i restauració.

Les persones que han arribat a 
Montmeló en tren, segons dades 
de RENFE, durant els tres dies 
del gran premi han estat 15.325, 
un 4% més que l’any passat.

.
Sorteig d’entrades
Un any més s’han sortejat 5 en·
trades dobles entre les 149 per·
sones que han participat a la con·
vocatòria. De ben segur que han 
gaudit de l’espectacle de les mo·
tos i de les activitats del Circuit.

Minut de silenci per Luís Salom 
i Nicky Hayden
El grup Moteros Montmeló va or·
ganitzar amb èxit la concentració, 
Estripada Motera, en què es va 
fer un minut de silenci en record 
dels pilots traspassats en el dar·

Més de 20.000 motards omplen Montmeló 
durant el Gran Premi de MotoGP

Foto de les persones guanyadores del sorteig d’entrades de 
MotoGP 2017

Reconeixement als diferents grups de voluntaris de Protecció Civil que van participar 
en el Gran Premi

Carpa d’informació situada a la plaça d’Ernest Lluch.

L’espai de Can Guitet convertit en una gran zona de càmping

Concentració de motrads en homenatge a Lluis Salom i Nicky Hayden

rer any, Lluís Salom, en l’accident 
que va patir al Circuit l’edició 
passada i Nicky Hayden, en l’ac·
cident amb bicicleta a Itàlia.

Un gran nombre de persones de 
diferents col·lectius: Moto Riders 
Catalunya, Pink Bikers, Agrupaci-
ón Motera Catalana, Bikers Mont-
meló, Biker Vilaró i afeccionats, 
van seguir l’acte de la lectura del 
manifest i el minut de silenci que 
va donar pas a un estrident soroll 
de motors en record dels dos pi·
lots.

Acampada 2017
Enguany s’ha dut a terme una no·
va edició de l’Acampada MotoGP 
als terrenys de Can Guitet i ter·
reny 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 39 persones con·
tractades de la Borsa de treball 
de Montmeló.

Aquest any, s’han superat les 
previsions amb un total de 1.558 
campistes, que han assistit amb 
175 motos; 163 cotxes; 351 ten·
des; 140 autocaravanes i 81 fur·
gonetes. L’acampada ha comptat 
amb tots els serveis bàsics d’un 
càmping i una zona de socialitza·
ció amb música i food trucks.

Aquest ha estat el 4t any 
l’Ajuntament s’ha encarregat de 
l’organització de l’acampada i ha 
pogut copsar l’alt grau de satis·
facció dels campistes, així com 
la consolidació d’aquesta activi·
tat com a espai de referència du·
rant la celebració del Gran Premi 
de Moto GP.

Dispositiu de seguretat
Durant el cap de setmana no 

es van registrar incidències des·
tacables en matèria de segure·
tat ciutadana, segons dades del 
Centre de Coordinació Municipal, 

gràcies al dispositiu de seguretat 
aplicat  pels cossos de la Policia 
Local, Mossos d’Esquadra, Sis·
tema d’Emergències Mèdiques 
(SEM) i Protecció Civil.

El centre superior de coordi·
nació i informació de l’estructura 
de protecció civil de Catalunya 
(CECAT) va activar dissabte la 
prealerta Procicat Gran Premi 
de Motociclisme a Montmeló i 
la va tancar diumenge al vespre, 
registrant un total de 103 assis·
tències, la majoria vinculades a 
les altes temperatures del cap de 
setmana.

Cal destacar la presència i la 
participació un any més dels 
membres de protecció civil de 
Montmeló i d’altres municipis de 
Catalunya. Enguany hi han col·
laborat els pobles del Masnou, 
Palafolls, Vilanova del Vallès, 
Parets del Vallès, Sant Fost de 
Campsentelles i Breda. Cal afegir 
altres pobles de l’Estat que hi han 
participat, en aquest cas Monca·
da, Bonrepós i Miranvell, Naquera 
i Manises, tots ells de la Comuni·
tat Valenciana. 
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TERRITORI I URBANISME

A partir del 3 de juliol es durà 
a terme un seguit de millo·
res al carrer del Sant Crist 

que comportarà algunes afecta·
cions al trànsit mentre durin les 
obres. Els talls del carrer es pro·
duiran als matins i no afectaran 
el pas dels guals dels veïns del 
carrer. Les millores consistiran 
en les següents actuacions:

Nous emplaçaments dels 
grups de contenidors de frac·
ció resta i orgànica existents 
al tram entre el carrer de Sa·
ragossa i de Lluís Companys, 
que actualment estan dalt de la 
vorera. Aquests contenidors es 
col·locaran a la calçada deixant 
lliure la vorera, a més, l’àrea més 
propera al carrer de Saragossa 
s’ampliarà amb les fraccions de 
paper i cartró, vidre i envasos.

Canvis de costat de l’apar-
cament en trams del carrer, 
per a possibilitar la col·locació 
dels contenidors a la calçada i 
amb l’objectiu de reduir la velo·
citat de circulació dels vehicles.

Eliminació de l’àrea de con-

tenidors soterrats entre el car·
rer de Carlos Linde i el passatge 
de Monturiol. Tal com s’ha fet en 
altres àrees soterrades del mu·
nicipi per a millorar la recollida 
de residus. Aquesta àrea se su·
primeix i l’àrea que està al ma·
teix carrer, més propera al carrer 
de Saragossa s’amplia i s’acos·
ta una mica a l’actual àrea so·
terrada.

Millora de la senyalització a 
tot el carrer. Nou pintat de pas·
sos de vianants i de les places 
d’aparcament tant de motoci·
cletes com de cotxes.

Adaptació de la vorera i rea·
lització de nou pas de vianants a 
la cruïlla del carrer del Sant Crist 
amb la prolongació del carrer de 
Josep Tarradellas, a fi de gua·
nyar seguretat per als vianants 
que travessen en aquest punt.

Aquestes actuacions formen 
part de les accions que el Pla de 
Mandat 2016·2019 recull per a 
la millora de l’accessibilitat, mo·
bilitat i pacificació dels diferents 
espais públics del municipi. 

Projecte de millora del 
carrer del Sant Crist

Estat actual 
d’un tram 
del Carrer de 
Sant Crist

Rampa 
d’accés a 

l’edifici del 
bloc 7 del 
carrer de 
Maragall

Millora de l’accessibilitat 
al carrer de Maragall 

E l veïnat d’aquesta finca de 
més de 50 anys, han dut a 
terme les obres per adaptar 

les antigues escales d’accés a 
l’edifici, substituint·les per una 
rampa adaptada. L’ajuntament 
ha facilitat la gestió a la comuni·
tat de veïns, un cop van exposar 
la dificultat que tenien algunes 
persones residents amb una mo·
bilitat cada cop més reduïda. La 
col·laboració dels serveis tècnics 
municipals ha contribuit en el 
disseny de la solució constructi·
va que compatibilitza la voluntat 
dels veïns i les necessitats de 
mobilitat de la resta de ciutada·
nia en aquest punt.

La comunitat va encarregar 
el projecte tècnic d’acord amb 
la proposta dels serveis tècnics 
municipals i després de sol·licitar 
el permís d’obres corresponent, 
s’ha dut a terme l’obra de reha·
bilitació, que ha consistit en la 
realització d’una rampa adaptada 
a la via publica i la reforma de la 
vorera afectada. L’Ajuntament ha 
realitzat la cessió de la gestió de 

El veïnat del bloc núm. 7 del carrer de Maragall, amb 
l’assessorament tècnic de l’ajuntament, realitza 
unes obres per millorar l’accessibilitat a l’edifici 

l’espai públic que ocupa la rampa, 
per 50 anys sense cap cost per a 
la comunitat, donada la inversió 
que ha assumit íntegrament les 
veïnes i veïns per a fer les obres 
d’urbanització de tot l’àmbit.

La bona iniciativa veïnal i la 
col·laboració entre l’administra·
ció local i la ciutadania han do·
nat com a resultat la realització 
d’aquestes obres en un espai de 
certa complexitat,  que el veïnat 
demanava des de feia temps. 
La millora de l’accessibilitat als 
edificis i a les plantes es fa cada 
cop més necessària per a l’enve·
lliment de les persones que hi re·
sideixen en edificis plurifamiliars 
antics del municipi.

És important que tot el veïnat 
residents prenguin conscièn·
cia d’aquesta situació i facilitin 
l’acord entre tota la comunitat.  
L’Ajuntament, com ha passat en 
aquest cas i en d’altres, com per 
exemple el carrer Balmes, està 
obert a col·laborar amb les co·
munitats per a la millora de l’ac·
cessibilitat. 
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E l Ple del mes de maig va impulsar l’apro·
vació inicial de la modificació del POUM 
per qualificar una parcel·la del municipi 

per a usos funeraris.
La parcel·la escollida es situa al polígon del 

Raiguer a tocar del pont que uneix aquest polí·
gon i el del Pedregar.

Per a fer·ho possible i mantenir l’equilibri 
urbanístic, es planteja que una parcel·la situa·
da al costat del bosc de l’Aplec, de 3.840 m², 
qualificada com equipament, passi a ser zona 
verda, ampliant·se així l’existent en un 110%, 
i la parcel·la del costat del riu, qualificada com 

a zona verda passi a ser equipament per a ser·
veis funeraris.

El debat en el Ple sobre aquest tema es va 
centrar en el model de gestió del tanatori i en 
la conveniència o no de la instal·lació d’un cre·
matori. L’equip de govern va declinar establir 
el debat sobre aquestes dues qüestions en 
aquest moment, ja que el que s’està plantejant 
és la disponibilitat d’una parcel·la per ubicar·
hi serveis funeraris, però es va comprometre a 
obrir el debat sobre les qüestions vinculades 
a aquest futur servei tant a l’oposició com a la 
ciutadania. 

Modificació del POUM per qualificar 
una parcel·la per a usos funeraris

SESSIÓ PLENÀRIA

La primera moció que es va presentar de 
forma conjunta es referia a la posició 
contrària a contractar empreses multiser·

vei per a la prestació de serveis públics mu·
nicipals. Aquesta moció es presentava a ins·
tància de l’UGT del Vallès Oriental. El rerefons 
de la moció és la precarietat de les condici·
ons laborals dels treballadors i treballadores 
d’aquestes empreses, perquè apliquen con·
venis propis d’empresa i no els convenis col·
lectius sectorials. Això fa que puguin oferir els 
serveis a preus més avantatjosos a costa dels 
sous de les persones empleades, incomplint 
els preceptes de la Declaració Universal de 
Drets Humans, que diu textualment: “tota 
persona, sense cap discriminació, té dret a 
salari igual per igual treball”. Els ajuntaments 
involuntàriament es converteixen, contractant 
aquestes empreses, en còmplices d’aquesta 
estratègia i per això, la moció proposa que es 
prenguin les mesures escaients en els plecs 
de condicions per evitar la utilització de forma 
directa o indirecta d’empreses multiserveis.

De la mateixa forma que l’anterior, es va 
aprovar una moció perquè els ajuntaments 
que puguin, reinverteixin el superàvit anual 
en inversions per als seus municipis. L’actual 
legislació ho permet en circumstàncies molt 
determinades i sempre de forma lesiva per 
a l’administració local. En el cas de l’Ajunta·
ment de Montmeló, tot i liquidar amb superà·
vit l’exercici 2016, no és d’aplicabilitat el que 
demana la moció fins que no es trobi en els 

supòsits per a poder·la fer efectiva.
Els grups municipals van posar·se d’acord 

també per modificar i aprovar unànimement 
el redactat de la moció, inicialment presen·
tada pel grup municipal d’ICV·EUiA, sobre 
l’ús del cos de la dona en esdeveniments que 
s’organitzen en el Circuit. La moció insta als 
organitzadors a eliminar totes les pràctiques 
en què s’utilitzi el cos de les dones com a 
ornament i reclam per a captar l’atenció del 
públic, mitjançant el foment d’estereotips que 
cosifiquen les dones i fomenten la discrimina·
ció, la desigualtat i la violència de gènere.

Per últim es van aprovar dues mocions més 
amb el vot favorable dels grups municipals 
del PSC, ICV·EUiA i ERC.

La primera a proposta d’ERC que demana 
la condemna de tota forma de violència sexu·
al que pateixen les dones, reconeixent el dret 
que tenen a viure sense violència patriarcal i 
adoptant el compromís col·lectiu de treballar·
hi per a la seva completa eradicació.

La segona a proposta del grup d’ICV·EUiA 
es va aprovar la modificació del decret llei 
que fixa les condicions de suspensió del 
subministrament elèctric per a persones vul·
nerables, demanant que es vinculi al nivell 
de renda de la unitat familiar i no a la rela·
ció comercial d’aquesta amb la companyia, i 
obligant a les elèctriques a contactar amb els 
serveis socials municipals abans d’empren·
dre cap actuació contra les persones afecta·
des. 

El ple municipal aprova per unanimitat 
cinc mocions
El passat mes de maig els grups municipals van aprovar per 
unanimitat les mocions que es van presentar.
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S’adjudiquen noves 
parcel·les als horts 
municipals de Cal Quico

L’Ajuntament retorna la 
sanció imposada a Campsa

Després d’aquesta adjudicació, la zona dels 
horts municipals de Cal Quico aL Sant Crist queda 
pràcticament ocupada en la seva totalitat. 

MEDI AMBIENT I SOSTENIBILITAT

E l passat dissabte 3 de juny, 
l’Alcalde juntament amb el 
president de l’Associació 

d’Hortolans del Raiguer i els res·
ponsables de l’espai de Cal Quico, 
van distribuir, d’acord amb l’ordre 
de les sol·licituds, 39 parcel·les de 
cultiu en aquest àmbit. Abans, a la 
zona comunitària, es va explicar les 
normes de funcionament i l’evolu·
ció que ha de seguir aquest espai.

Els nous horts de Cal Quico es 
situen en una zona oberta, sense 
tancament perimetral, ni casetes 
individuals i amb un espai comuni·
tari per a deixar els estris de cultiu i 
maquinària. En breu s’habilitarà un 
espai de lavabos. Cada parcel·la, 
d’uns 100 metres quadrats, dispo·
sa d’una presa d’aigua. A la zona 
més propera a la via fèrria s’ha ha·
bilitat un espai d’horts ecològics.

La posada en marxa d’aquesta 
nova zona d’horts, farà que l’actu·
al Associació d’Hortolans del Rai·
guer es transformi en l’Associació 

d’Hortolans de Montmeló. El fun·
cionament de cada un dels espais, 
Raiguer i Cal Quico, serà autònom 
i tindrà una junta pròpia, però la 
gestió es consolidarà a final de 
l’exercici. L’Alcalde juntament 
amb el president de l’Associació 
d’Hortolans del Raiguer, Felipe 
Gastón, ja van presentar aquesta 
nova orientació a la darrera as·
semblea i en el moment de l’adju·
dicació als nous hortolans de Cal 
Quico. Les dues zones hortícoles 
tindran les seves pròpies normes 
segons les característiques de ca·
da espai, però ambdues estaran 
regides pels mateixos estatuts i 
per la normativa municipal apro·
vada per l’Ajuntament.

Amb l’adjudicació dels horts 
de Cal Quico, s’exhaureix el llis·
tat de persones sol·licitants d’un 
espai de cultiu i properament, en 
funció de disponibilitat de no·
ves parcel·les, s’obrirà una nova 
convocatòria. 

D urant el passat mes de maig 
es va fer efectiva la devolu·
ció de la sanció que l’Ajun·

tament de Montmeló va imposar a 
Campsa, d’acord amb la sentèn·
cia del recurs que aquesta empre·
sa va interposar contra la decisió 
de l’Ajuntament.

Així finalitza el procediment 
iniciat arran de la denúncia que 
es va rebre de veïns i veïnes del 
bloc més a prop de la benzine·
ra al desembre de 2011 que van 
manifestar haver detectat derivats 
de la benzina en l’aigua de boca. 
Aquest fet, juntament amb analíti·
ques de l’aigua, es va comunicar a 
l’Agència de Protecció de la Salut, 
a l’Agència Catalana de l’Aigua i a 
l’Agència Catalana de Residus. 

L’Ajuntament va acordar iniciar 
un expedient sancionador contra 
Campsa per una infracció molt 
greu. La sanció l’havia d’imposar 
el Conseller de Salut de la Gene·
ralitat. Tres mesos i mig més tard 
del requeriment de l’Ajuntament, 
l’Agència de Salut Pública de Ca·
talunya va declinar imposar la san·
ció.

Malgrat això, el govern de l’Ajun·
tament va mantenir que els fets 
eren reprovables i havien de ser 
sancionats, i tot i haver caducat 
el primer procediment pel retard 
en la resposta de la Conselleria i 
tenir els informes tècnics desfavo·
rables, a l’octubre de 2012 es va 
iniciar un nou expedient sanciona·
dor, aquesta vegada per una falta 

Adjudicació 
de les noves 
parcel·les als 
horts de Cal 
Quico

greu en què ja no era preceptiva 
la intervenció de la Generalitat en 
l’expedient.

No va ser fins a l’octubre i no·
vembre de 2013 que es va rebre 
l’informe de fiscalia i l’atestat dels 
mossos d’esquadra; ambdós des·
favorables per la imposició de 
la sanció, al temps que la pròpia 
fiscalia decidia l’arxiu del tema un 
any i mig després.

L’Ajuntament, en data 19 de 
novembre de 2013, va imposar la 
sanció de 60.000 € a Campsa, tot 
i els informes contraris i el temps 
transcorregut que havia ocasionat 
la caducitat en dues ocasions de 
l’expedient.

Campsa va recórrer l’acord 
d’imposició de la sanció de 
60.000 € i per sentència de no·
vembre de 2015 el jutge va acordar 
que es retornés aquesta quantitat 
de diners i va imposar uns interes·
sos de demora, que finalment han 
estat de 5.284 € pel temps trans·
corregut des de la sentència fins 
al retorn de la sanció.

El govern municipal ha intentat 
per totes les vies possibles i en 
contra de la resta d’organismes i la 
pròpia fiscalia imposar una sanció 
pels fets de 2011, que finalment 
no ha estat possible mantenir. Ni 
l’Agència de Protecció de la Salut, 
ni l’Agència Catalana de l’Aigua, ni 
l’Agència Catalana de Residus, ni 
Fiscalia van iniciar, tot i ser com·
petents per poder·ho fer, cap ex·
pedient contra Campsa. 
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SEGURETAT CIUTADANA

Amb un descens del 5,14% res·
pecte el mes d’abril, Montmeló 
es situa com a la població del 

Baix Vallès on més ha baixat la taxa 
d’atur durant el mes de maig. A ni·
vell comarcal només Campins i Ca·
novelles superen aquest descens.

Així el nombre de persones de·
socupades a Montmeló és de 

E l Document Únic de Pro·
tecció Civil Municipal és el 
document que estableix el 

marc orgànic i funcional previst 
per a un municipi, amb l’objectiu 
de prevenir i controlar els riscos 
sobre les persones i els béns i 
donar resposta adequada a les 
possibles situacions d’emergèn·
cia del municipi, sota responsabi·
litat del titular del pla i garantint 
la integració d’aquestes actuaci·
ons amb el sistema autonòmic de 
protecció civil.

Aquest Pla de Protecció Civil 
Municipal aborda la identificació 
i avaluació dels riscos, les acci·
ons i mesures necessàries per a 
la prevenció i control de riscos, 
així com les mesures de protec·
ció i altres actuacions a adoptar 

Això suposa una bona notí·
cia per al sector industrial 
i econòmic de la localitat. 

Aquest canvi d’ubicació de 
l’empresa s’ha produït perquè 
Vitae amplia i millora les instal·
lacions de la cadena de produc·
ció i ha trobat a Montmeló una 
zona i unes condicions òptimes 
per a la seva ubicació.

La posada en marxa de la no·
va empresa es va realitzar amb 
una inauguració a la que van as·
sistir l’alcalde Antoni Guil i el re·
gidor de Promoció Econòmica, 

La taxa d’atur de Montmeló 
es situa en l’11,47%

Jordi Jané homologa el Pla de 
Protecció Civil de Montmeló

PROMOCIÓ ECONÒMICA

Raimon 
Cortada, 
amb Albert 
Monserrat i 
Antonio Guil, 
inauguren la 
seu de Vitae

480, vint·i·sis menys que a l’abril i 
seixanta·sis menys que al mes de 
maig de 2016.

Aquestes xifres fan que la taxa 
d’atur actual a Montmeló sigui de 
l’11,47%, més de dos punts per 
sota que la del Baix Vallès (13,56%) 
i un punt inferior a la del Vallès Ori·
ental ( 12,48%).  

L’empresa Vitae 
s’instal·la a Montmeló
El passat 1 de juny l’empresa Vitae, dedicada a 
la fabricació i comercialització de complements 
nutricionals i plantes medicinals, va obrir les seves 
portes al polígon industrial del Circuit.

Albert Monserrat. Durant el par·
lament, Raimon Cortada, director 
de Vitae, va destacar les facilitats 
i la gran ajuda que han tingut de 
l’administració local, des del pri·
mer moment que van mostrar in·
terès per venir a Montmeló fins a 
l’obertura de la fàbrica.

Per la seva banda, l’Alcalde va 
destacar la importància que em·
preses modernes i modèliques 
com Vitae s’ubiquin a la nostra 
localitat perquè això comporta 
prestigi i sobretot  noves possibi·
litats d’ocupació.  

en cas d’emergència, en harmo·
nia amb les característiques i els 
trets definidors del municipi.

L’objectiu principal del DUPRO·
CIM (Document Únic de Protec·
ció Civil Municipal) és reunir tots 
els aspectes del municipi que 
puguin ser importants per a la 
planificació de les emergències 
com ara els aspectes geològics, 
la climatologia, l’anàlisi demogrà·
fica, el funcionament dels serveis 
bàsics, etc.

Aquest document també vol 
assignar i definir els diferents 
càrrecs dels equips actuants, tot 
aclarint les funcions i responsabi·
litats dels diferents organismes i 
comitès encarregats de fer front 
a les emergències que es puguin 
produir al municipi.  

El passat 25 de maig, el Conseller d’Interior de la 
Generalitat de Catalunya, Jordi Jané, com a president de la 
Comissió Plenària de Protecció Civil, va homologar el Pla 
de Protecció Civil de Montmeló. 
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E l ple del mes de maig va 
aprovar el reglament d’ús 
de les piscines d’estiu. 

Aquest reglament té per ob·
jecte regular l’ús i el correcte 
funcionament de les piscines 
municipals d’estiu que obriran 
el 26 de juny i tancaran el 3 de 
setembre.

El reglament regula l’accés a 
la instal·lació, fixa l’aforament 
màxim, que és de 746 perso·
nes i marca les normes de com·
portament que s’han de tenir al 
recinte, així com limita l’accés 
a persones que portin armes o 
objectes susceptibles de ser uti·
litzats com a tals, i les que portin 
robes o símbols que incitin a la 
violència, el racisme o la xenofò·
bia, d’acord amb el Codi Penal.

També regula l’accés de per·
sones que puguin ser perillo·
ses o molestin altres persones 
usuàries, en especial, les que 

estiguin consumint drogues i 
les que mostrin signes d’embri·
aguesa.

El reglament estableix que no 
es permet l’entrada d’animals, 
excepte en el cas de gossos pi·
gall i tampoc es permet la gra·
vació d’imatges per a protegir 
l’honor, la intimitat i la pròpia 
imatge.

El text incorpora articles per 
garantir els drets i fixar les obli·
gacions de les persones usuà·
ries, com per exemple: no ba·
nyar·se amb ferides obertes, 
no fumar a la instal·lació, no 
menjar ni beure a la zona de 
bany, no banyar·se amb roba 
inadequada, no entrar neveres, 
no accedir si no hi ha personal 
de socorrisme, etc.

Per últim es recull una sèrie 
de recomanacions i un règim 
de sancions en funció de la ca·
tegorització de la infracció. 

Divendres 19 de maig a la Sa·
la de la Concòrdia es va fer 
l’acte de constitució del Ple·

nari del Consell de Poble. L’acte va 
servir per explicar el funcionament 
d’aquest nou òrgan consultiu de 
l’Ajuntament, on són representats 
la societat civil i el mateix Ajunta·
ment per debatre·hi els principals 
afers públics del municipi.

Així dons, la primera composició 
del Plenari del Consell de Poble de 
Montmeló estarà integrat pel Presi·
dent, que és l’Alcalde, el Vicepre·
sident, que ha de ser escollit entre 
els membres que formen el Plenari 

E l Correllengua va passar per 
Montmeló el primer dissabte de 
juny amb tot un seguit d’activi·

tats i l’actuació del grup Catfolkin. El 
Correllengua és una iniciativa popu·
lar que treballa per la difusió de l’ús 
de la llengua i promoció de la cultura 
popular. L’objectiu és fer visible el ca·
talà i engrescar la població a difon·
dre’l. Montmeló ha estat el punt de 
partida del Correllengua d’enguany, 
dedicat a la figura de Lola Anglada.

En aquesta ocasió, van ser convi·
dats al Correllengua de Montmeló  la 

Acte de Constitució del 
Plenari del Consell de 
Poble de Montmeló 

El Correllengua a Montmeló

S’aprova el reglament d’ús de 
les piscines municipals 

PARTICIPACIÓ ESPORTS

i els Vocals, que són: un regidor 
portaveu de cada grup municipal, 
un representant de cada una de les 
comissions de treball sectorials, 
una persona de la Unió de Boti·
guers i Comerciants de Montmeló, 
vuit persones d’especial rellevàn·
cia ciutadana i nou persones tria·
des aleatòriament de la Borsa de 
Participació Ciutadana.

Un cop totes les persones re·
presentants hagin donat la seva 
conformitat, seran nomenades 
per Decret d’Alcaldia i es fixarà 
la primera sessió del Plenari on 
s’escolliran els vicepresidents.  

Foto de grup 
del primer 
Plenari del 
Consell de 
Poble

Lectura del Manifest per part dels regidors Albert 
Montserrat i Carme Palacios

Colla de Geganters que van fer ballar 
en Malús i la Montserrat i la colla de 
Diables que va fer un breu especta·
cle amb el Vibrot. La secció de teatre 
de l’Agrupa va fer una representació 
teatralitzada d’uns fragments d’una 
obra de Lola Anglada.

Per la seva banda, l’Oficina de 
Català va participar en aquest acte 
amb un tòtem del català en xifres, 
informant de la situació del català 
en l’actualitat pel que fa al nombre 
de parlants, lectors i usuaris a nivell 
europeu,amb un espai perquè la 

gent que s’acostés i deixés algun re·
frany, frase feta o embarbussament 
en català i una parada sobre jocs de 
llengua en català i endevinalles que 
s’havien de resoldre.

Per acabar la festa, el grup de 
folck·rock català Catfolkin, dos 
membres dels quals són de Mont·
meló, va fer un petit concert amb 
cançons sobre Sant Jordi, les mura·
lles, la ratafia... entre altres. Val a dir 
que aquesta formació ha obtingut 
no fa gaire el Premi Talent a la millor 
cançó 2017. 
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El programa de detecció de 
càncer de còlon que va iniciar 
la Generalitat de Catalunya a 

principis de 2015 arriba a Mont·
meló. El Programa s’adreça a ho·
mes i dones d’entre 50 i 69 anys 
i consisteix a fer·se, cada dos 
anys, una prova senzilla i còmoda 
a casa per detectar si les deposi·
cions contenen petites quantitats 
de sang que no es veuen a simple 
vista.

Actualment, es diagnostiquen 
uns 1.800 nous casos anuals en 
els homes i 1.500 en les dones. 
Aproximadament, 13.000 homes 
i 14.000 dones conviuen amb un 
diagnòstic de càncer colorectal 
a Catalunya. La supervivència és 
més alta o més baixa segons la fa·
se d’evolució del tumor en el mo·
ment del diagnòstic.

És per aquest motiu que es va 
posar en marxa el “Programa de 

Revetlles amb 
precaució 

Programa de detecció 
precoç del càncer de colon

CAMPANYES INFORMATIVES

A
mb l’estiu arriben a Catalunya les celebraci·
ons de festes populars i tradicionals com les 
revetlles, amb l’increment de l’ús de material 

pirotècnic i l’encesa de fogueres.
Els consells de protecció civil volen ajudar a mini·

mitzar els riscos que comporta l’ús d’aquest materi·
al, riscos davant dels quals són vulnerables tant les 
persones com el medi natural.
Abans de manipular els petards
• Assegureu-vos de comprar els productes pirotèc·

nics homologats en un establiment autoritzat.
• No us guardeu petards a les butxaques.
• Cal llegir les instruccions de cada article.

En encendre els petards
• No subjecteu els petards amb les mans.
• No poseu els petards a prop de la cara ni del cos.
• Utilitzeu mitjans segurs per encendre el material 

pirotècnic: metxes i similars.
• Enceneu sempre la metxa per l’extrem, perquè us 

doni temps d’enretirar·vos.
• Si un petard no s’encén bé, no el toqueu fins al cap 

de mitja hora i remulleu·lo.
• No llanceu mai petards contra ningú.

Aquests són uns quants consells a tenir en comp·
te durant la revetlla de San Joan. Per a més informa·
ció sobre els correfocs, les fogueres i les coques de 
Sant Joan: www.interior.gencat.cat.  

detecció precoç del càncer de 
còlon i recte”, per a detectar i di·
agnosticar els casos al més aviat 
possible, així són més fàcils de 
tractar i d’aquesta manera hi ha 
moltes probabilitats de curació.

Durant aquest dies és possible 
que arribi a les cases una carta jun·
tament amb un tríptic informatiu i 
un llistat de farmàcies de l’Agència 
de Cribratge de la Generalitat. Per 
participar en el programa s’ha de 
portar aquesta carta a alguna de 
les farmàcies del llistat per aconse·
guir la prova. Un cop feta la prova, 
s’ha de retornar a la farmàcia. Els 
resultats de la prova seran comuni·
cats per carta o per telèfon.

Si hi ha qualsevol dubte sobre 
aquest tema, el Centre d’Atenció 
Primària o a la farmàcia pot infor·
mar com recollir la mostra i a on 
retornar·la. Cal rebre la carta per 
poder participar en el programa. 

Aquí no llencem res

El Consorci per a la Ges·
tió dels Residus del Vallès 
Oriental impulsa una nova 

campanya de proximitat, sota 
el lema Aquí no llencem res, 
amb la voluntat de conscienciar 
la població sobre la importàn·
cia de la separació de residus 
i, d’aquesta manera, millorar el 
percentatge de triatge que es 
realitza a les llars de la comarca 
del Vallès Oriental.

La campanya interactuarà 
directament amb els habitants 
dels diferents municipis de la 
comarca. Aquesta campanya 

informativa la portaran a terme 
5 informadors ambientals que 
tindran com a objectiu:
• Conscienciar i informar la ciu·

tadania de la importància de 
separar bé els residus.

• Reforçar la idea que els resi·
dus són recursos si els sepa·
rem correctament. 

• Donar a conèixer els diferents 
serveis per a una correcta ges·
tió, prevenció i reutilització de re·
sidus a la comarca (deixalleries, 
bonificacions, taxa d’escombra·
ries, projecte RNova, etc..)

• Recollir informació del grau 

de coneixement entorn els re·
sidus a la comarca de la po·
blació.

• Per dur a terme aquesta ac·
ció, els informadors realitza·
ran una enquesta i facilitaran 
elements de comunicació i 
suport per a la correcta gestió 
dels residus a les llars.
La campanya que recorrerà 

tots els municipis consorciats 
s’iniciarà el proper 30 de maig 
i s’allargarà fins al 4 d’agost. A 
Montmeló s’ha previst la pre·
sència dels informadors els di·
es 17 i 19 de juny. 
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MONTMELÓ EN IMATGES 
5a edició del FITKAM

Més de 200 professionals i unes 4.500 persones han assistit als espectacles del FITKAM. S’han programat 45 

funcions de 36 companyies professionals.

Montmeló es va convertir els dies 20 i 21 de maig en el punt de trobada del teatre infantil i familiar a Catalunya. 

FITKAM ha tancat la seva cinquena edició amb un balanç molt positiu, tant per part de l’organització, com de l’Ajun·

tament de Montmeló,com de les famílies participants i dels professionals.

La Fira del comerç

La 12a edició de la Fira ha tornat a ser un èxit; aquesta és l’opinió que comparteixen la Unió de Botiguers 

i l’Ajuntament de Montmeló, organitzadors del certamen. 

El volum d’expositors (40 carpes d’empreses i entitats, i 16 d’artesans) ha estat similar al dels anys an·

teriors, així com l’afluència de persones que es van acostar al centre del poble per visitar les carpes i per 

gaudir de les activitats que hi havia preparades tant al matí com a la tarda.

El viatge d’en James

La llibreria de l’avi JosepAspecte general de la Fira del Comerç 2017

L’alcalde Antoni Guil a l’estand de l’Associació Amics de la 
Fotografia

Sardanes a càrrec del Casal de la Gent Gran

Entrada a la Fira per l’avinguda de Pompeu Fabra

Espai Agulla als jardins de la Torreta

Els regidors Albert Montserrat i Lluís Esteban a l’estand del Casal 
de la Gent Gran Núvol de danses

 Parada d’alimentació

Els Manyacs de Parets aixecant un pilar
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MONTMELÓ EN IMATGES 
5a edició del FITKAM

Més de 200 professionals i unes 4.500 persones han assistit als espectacles del FITKAM. S’han programat 45 

funcions de 36 companyies professionals.

Montmeló es va convertir els dies 20 i 21 de maig en el punt de trobada del teatre infantil i familiar a Catalunya. 

FITKAM ha tancat la seva cinquena edició amb un balanç molt positiu, tant per part de l’organització, com de l’Ajun·

tament de Montmeló,com de les famílies participants i dels professionals.

Éxits de l’esport montmeloní

En arribar el final de cada temporada s’ha de fer recompte, especialment dels èxits que els diferents 

clubs i esportistes de Montmeló han obtingut en les seves categories i disciplines.

Als èxits de fa setmanes del Club de Karate i del Club d’Escacs, aquesta vegada s’ha de sumar els dos 

ascensos que l’Associació Esportiva de Futbol Sala ha aconseguit aquesta temporada. Els infantils han 

pujat a segona divisió i l’equip sènior a primera.

Per la seva banda, esportistes de Montmeló que practiquen handbol a Granollers i a La Roca, han partici·

pat fa dues setmanes al Campionat d’Espanya de manera reeixida. Felicitar a Carlos Galisteo, Laia Román, 

Elsa Miralles i Aroa Martínez, pels seus resultats.

També, cal fer esment de gran nivell competitiu a la Copa Catalunya de l’equip sènior del CE Montmeló de 

futbol. Després de passar dues eliminatòries contra clubs de més nivell, van quedar eliminats pel CF Parets.

L’últim gran èxit esportiu ha estat de nou per l’ handbol. La Penya Blaugrana Montmeló, en la categoria de 

veterans, ha obtingut aquest passat cap de setmana la Copa Catalunya davant el Club Handbol San Cugat.

Equíp sènior de lAE Montmeló de futbol sala. Ascens a primera

Esportistes montmelonins de handbol que han participat al campionat d’Espanya: Laia Román, Elsa Miralles, Carlos Galisteo 
i Aroa Martínez

Equip femení del Club Karate Montmeló. Campiones 
d’Espanya de Wuko

Equíp infantil de lAE Montmeló de futbol sala. Ascens a segona

Veterans de PB Montmeló Handbol, campions de la Copa 
Catalunya

Representació del Club Karate Montmeló en el Campionat d’Espanya

Embrossa’t

El domador de puces

Marcel Gros

Xarivari


