
Minut de silenci a la 
plaça de la Vila

22 de setembre, Dia 
mundial sense cotxes

Joan Pera torna a la 
Sala Polivalent

Més de 300 persones es van 
donar cita el passat 18 d’agost 
a la plaça de la Vila per tal de 
condemnar els atemptats que 
hi van haver a Barcelona i a 
Cambrils

El dia 22 es tallaran els carrers 
d’entrada als centres educatius 
per tal de facilitar l’arribada a peu 
o l’ús de la bicicleta. A la tarda 
es realitzaran dues activitats 
adreçades al públic familiar a la 
plaça de la Vila.

El veterà actor català, tornarà a 
formar part de la programació 
de la Sala Polivalent de 
Montmeló, amb un monòleg 
que ret homenatge a la figura 
de l’humorista Joan Capri.
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Emotiva Diada a la plaça Rafael Casanova
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Comença el nou curs escolar 
2017-2018

L’ús de les xarxes 
socials

EDITORIAL Tema del mes

A questes últimes setmanes, després dels 
atemptats a Barcelona i Cambrils, tots hem 
estat receptors, a través de les xarxes soci-

als de notícies, opinions i manifestacions,  mol-
tes amb continguts falsos, venjatius i racistes.

Es fa necessari, ara més que mai, que les per-
sones usuàries de les xarxes en facin un ús res-
ponsable, tenint en compte l’abast i repercussió 
que tenen les paraules a través d’aquests mit-
jans.

Recentment també els polítics de l’Ajuntament 
hem estat objecte de greus acusacions en un per-
fil de Facebook, ens dol molt llegir paraules que 
atempten gratuïtament contra la nostra dignitat. 

Vull agrair a la ciutadania usuària de facebook 
que han denunciat el contingut i han expulsat 
de la pàgina a l’autor i aprofito per recordar que 
l’Ajuntament posa al vostre abast, diferents ca-
nals de comunicació per tal que ens pugueu fer 
arribar els vostres comentaris i suggeriments, 
tant presencialment a través de l’OAC o bé per 
correu electrònic o a través dels nostres perfils a 
facebook i a twitter. 

Antoni Guil Román, 
Alcalde

L’oferta educativa i formativa 
de Montmeló comprèn tos els 
cicles formatius.  Per els nos-

tres més petits(etapa de 0-2 anys), 
disposem de la nostra instal·lació 
d’educació infantil municipal La Fi-
reta, on s’inicia la seva integració a 
l’etapa del coneixement, es poten-
cia la seva curiositat i es generen 
aprenentatges i hàbits.

Els nostres alumnes d’Educació 
Infantil-Parvulari des de P3 a P5 i 
Primària de 1r a 6è, continuïtat en 
el seu aprenentatge i ampliació de 
coneixements, en qualsevol dels 
Centres Escolars que disposem a 
Montmeló: Pau Casals i Sant Jordi.

Quan es finalitza l’etapa de Pri-
mària, tenen a la seva disposició 
l’ institut, on es pot cursar l’etapa 

obligatòria (ESO) que finalitza als 
16 anys. Els centres de primària i 
l’ institut són centres escolars pú-
blics del departament d’Ensenya-
ment.

Des del vessant de prestació 
de serveis: amb petit manteni-
ment pactat amb cada un dels 
centres -pintura, fusteria, jardine-
ria..., s’assumeix els costos dels 
consums de subministraments 
(aigua, llum, calefacció), control de 
plagues, així com el servei de con-
sergeria de Pau Casals i Sant Jordi 
i es facilita el suport als centres en 
l’atenció a alumnes de necessitats 
educatives especials a través de 
la contractació de personal espe-
cialitzat en horari lectiu, o la con-
tractació d’un tècnic d’integració 
social a secundària.

Des del vessant econòmic: 
dins el pressupost municipal es 
contemplen subvencions econò-
miques amb caràcter anual per 
a cada centre i cadascuna de les 
AMPA existents, arribant en al-
guns casos a ser superior la nostra 
aportació econòmica al centre es-
colar, que la destinada pel mateix 
departament d’Ensenyament.

El nostre municipi a més de 
la Fireta, disposa d’altres instal-
lacions i oferta formativa 100% 
municipal que complementa 
l’oferta pel departament d’Ense-
nyament de la Generalitat de Ca-
talunya, com són:

L’Escola Municipal de Música 

que enguany va celebrar el seu 30 
Aniversari, on l’edat no és motiu 
d’exclusió, en aquest Centre s’im-
parteix: Sensibilització musical a 
partir de 4 anys, educació auditi-
va, ritme i moviment, llenguatge 
musical, música per a adults i en 
grup, cant coral, gospel, orquestra, 
combo de música i altres formaci-
ons, aprenentatge d’instrument i 
música en família.

Centre de Formació d’Adults. 
On les persones que ja no estan 
en les etapes educatives obliga-
tòries que estipula la Llei, tenen 
l’oportunitat d’iniciar o incremen-
tar la seva oferta formativa dins 
d’un ampli catàleg de cursos 
creats a partir de les necessitats 
detectades en el nostre municipi, 
des de cursos de preparació de 
proves d’accés a cicles formatius 
de grau mitjà i de grau superior, 
preparació per a les proves d’ob-
tenció del títol de graduat en ESO, 
alfabetització, anglès a tres nivells 
(iniciació, bàsic i preparació per a 
l’obtenció del certificat de nivell in-
termedi B1 de les escoles oficials 
d’idiomes), castellà a dos nivells 
(iniciació i bàsic), i com a novetats 
s’ha ofert tallers en horari de tar-
da de informàtica, internet, histò-
ria i actualitat, lectura i escriptura, 
càlcul i lògica i finalment un taller 
de memòria. Per a complementar 
l’oferta formativa, s’imparteix un 
curs de preparació per a les pro-
ves d’accés a la Universitat per a 
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majors de 25 i 45 anys en horari de 
tarda (UNED).

Agrair la tasca a tots els que 
conformen la comunitat educa-
tiva d’aquest municipi des dels 
equips directius i docents, com a 
les famílies que formen les AM-
PA dels nostres centres i que de 
forma altruista dediquen una part 
important del seu temps personal 
i familiar a aquesta finalitat, sense 
la seva col·laboració no seria pos-
sible tenir el nivell de resultats ac-
tual dels nostres centres escolars 
dels quals podem estar molt or-
gullosos, per aquest motiu no vull 
deixar d’agrair a les persones que 
d’alguna manera van estar, estan o 
estaran formant aquest engranat-
ge, aportant el seu gra de sorra a 
aquesta societat,

Moltes gràcies. Desitjo a tothom 
un bon curs 2017-2018. 

M. Jesús Prieto, 
Regidora d’Educació
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SESSIÓ PLENÀRIA

L ’ordenació dels equipa-
ments comercials a Catalu-
nya està regulada pel Decret 

Llei 1/2009, de 22 de desembre, 
el qual estableix que els munici-
pis amb una població superior 
a 5.000 habitants han de tenir 
delimitat gràficament el períme-
tre corresponent a la seva Trama 
Urbana Consolidada (TUC).

El ple del mes de juliol va apro-
var la TUC de Montmeló. Aquest 

Resum del Ple de juliolAprovació de la delimitació de la Trama 
Urbana Consolidada (TUC)

Plànol de 
Montmeló de 
la delimitació 

de la Trama 
Urbana 

Consolidada 

A l marge d’aprovar la delimitació de la Trama 
Urbana Consolidada (TUC) que es detalla 
més àmpliament en aquesta mateixa pàgi-

na, el ple ordinari del mes de juliol va aprovar 
també les festes locals per a l’any 2018, que 
seran el dilluns 21 de maig, segona Pasqua i el 
divendres 29 de juny, Festa Major.

També es va aprovar la xifra de gestió del pa-
dró municipal d’habitants de 2017 que és de 
8.748 persones, 36 menys que la xifra a 1 de 
gener de 2016, que representa un descens del 
0,41%.

Els grups municipals van aprovar per unani-
mitat dues mocions, una referida a la necessà-
ria regulació dels preus de lloguer i a la creació 
d’instruments de concertació econòmica amb 
els ajuntaments per a la rehabilitació d’habitat-
ges destinats a lloguer i la segona per a donar 
suport a la candidatura de la sardana a la llista 
representativa del patrimoni cultural immaterial 
de la Unesco.

A proposta de l’àrea d’economia es van apro-
var un seguit de punts en relació a: la modifica-
ció del pressupost per assumir, entre d’altres 
partides, la liquidació de la garantia de tipus 
d’interès contractada a l’any 2009, l’aprovació 
d’un contracte de confirming per a tenir una 
major disponibilitat en el pagament a proveï-
dors i finalment es va donar compte dels perí-
ode mitjà de pagament del segon trimestre de 
2017, que és, en el consolidat de l’Ajuntament i 
Can Dotras, de 66,80 dies. 

document s’ajusta als preceptes 
del Pla d’Ordenació Urbana Mu-
nicipal (POUM) i determina els 
àmbits aptes per a l’establiment 
d’equipaments comercials, que 
són: el nucli històric central (clau 
1), zones residencials (clau 2, 3 i 
4) i els plans de millora i polígons 
d’actuació, on el teixit residenci-
al és dominant i compatible amb 
l’ús comercial. Per tant, no s’in-
clou la clau 5, ciutat jardí ni els 

sectors on el teixit residencial no 
és el dominant, com per exemple 
els polígons industrials.

Per tant, no es tracta d’un ins-
trument normatiu sinó exclusiva-
ment una delimitació de sòl. No 
porta cap normativa associada ni 
modifica el POUM actual i tam-
poc no pot incidir en els usos que 
delimita el POUM de cap forma.

Els establiments que es poden 
instal·lar dins de la TUC són: petit 
establiment comercial (PEC), mit-
jà establiment comercial (MEC) 
de fins a 1.300 m2 i establiments 
comercials singulars. Queda des-
cartada la implantació de grans 
establiments comercials (GEC) 
(de fins a 2.500 m2) i grans es-
tabliments comercials territorials 
(GECT) superiors a 2.500 m2.

Fora de la TUC es podran instal-
lar PEC amb una superfície de 
fins a 800 m2, ECS (establiment 
comercial singular), per venda 
a l’engròs de productes d’auto-
moció, embarcacions, venda de 
combustible, etc. No es podran 
instal·lar establiments comercials 
mitjans, ni grans ni establiments 
comercials territorials. 
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EDUCACIÓ

Durant tot el mes de setembre, l’Es-
cola Municipal de Música obre les 
seves portes a totes les famílies 

que desitgin informar-se sobre l’oferta 
formativa del centre per realitzar qual-
sevol de les activitats  que s’impartiran 
duran aquest curs 2017-2018 que co-
mençarà a principis d’octubre.

L’oferta és molt àmplia i les edats van 

E l passat 28 de juliol, es va dur a terme la signatura del con-
tracte entre l’Ajuntament de Montmeló i Estel i Fireta, SL per 
la concessió administrativa del servei de l’Escola Bressol la 

Fireta.
El preu d’aquest contracte és de 393.382 euros anuals i el límit de 

l’aportació municipal al dèficit es va fixar en 190.000 euros anuals.
Aquest contracte, que s’ha iniciat l’1 de setembre, té un termini 

de 5 anys (4 cursos escolars), que podran ser prorrogables fins a 
un any natural més. 

E l passat 25 de juliol, la Junta de Govern Local va aprovar la 
concessió dels ajuts de beques de llibres, material escolar i 
sortides dels centres educatius de primària i secundària i els 

d’estada i menjador de l’escola bressol.
S’han atorgat un total de 54 ajuts, dels 110 sol·licitats, per fer 

front als llibres i material escolar, el què suposa un total de 6.750 
euros. Pel que fa a les sortides, es becaran en un 75% l’import dels 
54 alumnes becats.

Pel que fa als ajuts d’estada a l’escola bressol la Fireta, hi ha 
hagut 8 sol·licituds aprovades i 3 denegades, el que representa 
un ajut a les famílies de 4.646 euros per estada i 3.976 euros per 
menjador. 

Tasques de manteniment i obres a les 
escoles de Montmeló

Obert el període de matriculació pel nou 
curs de l’Escola de Música de Montmeló

Renovació del contracte de La Fireta

Beques i ajuts

E n el cas de l’escola Sant Jordi, 
l’obra més important ha estat re-
alitzada pel Departament d’Ense-

nyament de la Generalitat de Catalu-
nya, amb la impermeabilització de la 
coberta, que ocasionava problemes 
de goteres i humitats a diferents es-
pais del centre educatiu. 

Pel que fa a les inversions del con-
sistori, s’han instal·lat lames a totes 

les finestres de la façana sud de l’es-
cola per tal d’evitar l’excés de tempe-
ratura dins les aules durant els mesos 
d’estiu. En aquest cas, l’AMPA de 
l’escola hi ha col·laborat econòmica-
ment.

Finalment, s’hi han realitzat petites 
tasques de manteniment: reparació 
de portes i tanques, repàs de la jardi-
neria de l’escola, col·locar rajoles als 

vestidors, reomplir els sorrals, reparar 
cisternes i persianes, etc.

En el cas de l’escola Pau Casals, 
s’ha continuat amb el compromís del 
canvi de finestres de guillotina, canvi-
ant-ne sis, d’un total de dinou fines-
tres que han estat canviades durant 
els darrers anys.

També s’hi han realitzat feines de 
manteniment, com tasques de pintu-

ra, reparar portes, canviar la xarxa de 
les porteries d’handbol, reomplir els 
sorrals, reparar cisternes i instal·lar 
saboneres i dispensadors de paper.

Durant els primers dies d’inici de 
curs escola, s’estan ultimant algunes 
d’aquestes petites intervencions, així 
com l’estudi de realització de projec-
tes més rellevants que requereixen de 
més inversió econòmica. 

instal·lació de lames en totes les finestres de la façana Canvi de finestres a la planta superior

L’Ajuntament de Montmeló aprofita cada any l’estiu per a la realització de les diferents tasques de 
manteniment i obres menors dels diferents centres educatius. L’any 2017, la inversió en reparacions 
als centres educatius ha estat de 23.225 euros.

des dels 2 anys que poden cursar sen-
sibilització musical, fins als adults que 
poden inscriure’s a la coral de gospel 
o als cursos de música per adults en 
grup. Altres assignatures van des del 
llenguatge musical, l’educació auditiva 
i l’aprenentatge d’instruments musi-
cals i la música en família.

L’Escola Municipal de Música es va 
crear el curs 86/87, actualment comp-
ta amb 30 anys de vida i amb un im-
portant nombre d’alumnes, nens i ne-
nes, joves i adults, que gaudeixen de 
l’experiència de fer música amb tots 
els valors educatius que aquest art 
comporta.

L’Escola de Música proposa una 
àmplia oferta pedagògica amb progra-
mes educatius adequats a les diferents 
edats, capacitat i interessos dels alum-
nes. L’alumnat pot anar a l’Escola de 
Música un cop acabada la seva jornada 
escolar. 
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E l dia 24 de juliol, el conseller 
de Territori i Sostenibilitat, 
Josep Rull conjuntament 

amb els alcaldes de cinc muni-
cipis del Vallès Oriental, van pre-
sentar un conjunt d’actuacions 
que el Govern executarà entre el 
2018 i el 2019  amb l’objectiu de 
millorar la capacitat i l’accessibili-
tat de la C-17. Aquestes mesures, 
consensuades amb el territori, 
comporten una inversió estimada 
en 35 MEUR.

Les actuacions projectades pel 
Departament són les següents:
• Nova connexió amb l’AP-7, a 

Parets del Vallès, i ampliació del 
tronc de l’AP-7 en sentit Tarra-
gona

• Ampliació de la C-17 amb un 
tercer carril i reordenació d’ac-
cessos a la via.

• Millora de la connectivitat a les 
zones industrials del Coll de la 
Manya i de Can Montcau.
A Montmeló, a més de benefi-

ciar-nos dels temps de pas per 
aquesta via, ens beneficiarem 
de la construcció d’una nova ro-

Projecte de millora de 
l’accessibilitat a la C-17

TERRITORI URBANISME

Els alcaldes de Montmeló, Granollers, Parets, Lliçà d’Amunt i 
Lliçà de Vall i el Govern de la Generalitat acorden actuacions 
per millorar la capacitat i l’accessibilitat de la C-17.

A quest mes d’agost s’han 
dut a terme, per motius de 
seguretat, les obres d’en-

derroc de la tanca perimetral i 
d’algunes edificacions sense 
interès arquitectònic de l’antic 
escorxador, situat al carrer de 
Santiago Rusiñol, a tocar del 
camí de les Tres Creus i el riu 
Congost. 

L’edifici principal que ha que-
dat dempeus, està inclòs en el 
catàleg de béns del patrimoni 
arqueològic i arquitectònic de 
Montmeló del POUM i va ser 
construït l’any 1930 segons pro-
jecte de Manuel Joaquim Ras-
pall i Mayol,  aleshores arquitec-
te municipal de Montmeló

L’edifici original, que fou inau-
gurat el 14 de juny de 1931, es-
tava format per dues edificaci-
ons: el cos principal, de planta 
rectangular i forma basilical, i 
el secundari,  de planta rectan-

tonda en el quilòmetre 28,7 de 
la C-35 (per sota de Can Guitet), 
per tal que els vehicles que pro-
vinguin de Montmeló puguin mi-
llorar l’accessibilitat a la C-17 en 
direcció cap a Barcelona i cap a 
Vic.

A més, el Departament de Ter-
ritori i Sostenibilitat impulsarà un 
projecte de traçat per definir les 
connexions necessàries perquè 
des del camí de Parets, es pugui 
accedir més directa i còmoda-
ment a la xarxa de vies d’alta ca-
pacitat (C-17, C-33 i AP-7), cap 
a Barcelona, Girona i Tarragona.

Les obres descrites ante-
riorment ajornen sense data el 
projecte de desdoblament de la 
C-17, inclòs en el Pla d’Infraes-
tructures de Transport de Cata-
lunya, que implicaria, al marge 
d’un pressupost inassolible per 
a la Generalitat, un alt impacte 
ambiental i físic en el nostre mu-
nicipi en l’àmbit de la Quintana de 
Dalt i Turó de la Bandera, al estar 
projectat que passés a tocar de la 
traça actual de l’AP-7. 

Procés d’enderroc de l’antic 
escorxador de Montmeló

S’enderroca l’antic dipòsit de les 
Tres Creus

El conseller 
de Territori i 
Sostenibilitat, 
Josep Rull, i 
els alcaldes 
del Vallès 
Oriental

gular, destinat al bestiar porcí.  
L’edifici principal, consta d’una 
nau central elevada i dues late-
rals més baixes, totes elles amb 
la coberta de teula àrab a doble 
vessant.

A la façana, d’estil modernista, 
en destaca la porta principal, de 
llinda plana i mòduls esglaonats. 
Al seu damunt s’obre un gran 
finestral d’arc de mig punt que 
ofereix il·luminació i ventilació a 
l’interior. L’any 1947 es va cons-
truir una tanca que delimitava tot 
el recinte. L’any 1970 es van fer 
obres d’ampliació, amb noves 
naus que s’adossaren a l’edifici 
secundari i a la part posterior de 
l’edifici principal. 

L’edifici catalogat forma part 
del Pla de Millora Urbana PM-04 
i està pendent de desenvolupa-
ment. De moment l’edifici ro-
mandrà tancat fins que se li doni 
un nou ús. 

A quest passat mes de juliol s’han dut a terme les feines d’en-
derroc de l’antic dipòsit del Turó de les Tres Creus. Es tractava 
d’un dipòsit propietat de l’Agència Catalana de l’Aigua posat 

en servei a la dècada dels 70. Aquesta infraestructura permetia 
donar servei a la població amb un cabal mig de 150 m3/dia. 

El dipòsit amb una capacitat d’uns 270 m3, es trobava en desús 
des que es va construir l’any 2005 el nou dipòsit de les Tres Creus, 
amb una capacitat de 6.000 m3 que actualment abasteix a Mont-
meló i Montornès.

L’obra ha estat promoguda per l’Agència Catalana de l’Aigua 
després que l’Ajuntament li instés a executar-ho davant el risc que 
suposava disposar d’un element d’aquestes característiques sen-
se activitat. 
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L’Ajuntament s’adhereix al 
Servei de Primera Acollida 
del Consell Comarcal

La Renda Garantida , un dret social

Des del passat mes de juliol, Montmeló forma part de la xarxa 
de municipis del Vallès Oriental adherits al servei de Primera 
Acollida, destinat a les persones estrangeres que sol·liciten la 
residència en el municipi.

SERVEIS SOCIALS

E ls fluxos migratoris han estat i són algunes 
de les traces que dibuixen la realitat social 
i demogràfica de Catalunya i de la nostra 

Comarca. Encara que la seva presència no és 
igual per a tots els municipis del Vallès Orien-
tal, és una realitat compartida que requereix 
d’una atenció especial que, amb la finalitat de 
promoure una Comarca acollidora, fomenti la 

integració, en igualtat d’oportunitats, de totes 
aquelles persones que arriben, per potenciar-
ne la seva riquesa cultural i la cohesió i convi-
vència social.

Amb aquesta finalitat, el Consell Comarcal 
del Vallès Oriental, amb el finançament de la 
Generalitat de Catalunya i amb cofinançament 
del Fons Social Europeu, vetlla perquè l’acolli-
da es pugui desenvolupar en els municipis de 
la Comarca amb menys de 20.000 habitants. 
Granollers i Mollet del Vallès, els únics muni-
cipis de la Comarca amb més de 20.000 habi-
tants, disposen alhora del seu Servei de Prime-
ra Acollida.

Què és el Servei de Primera Acollida
És un conjunt d’accions i recursos destinats 

a les persones nouvingudes, estrangeres i re-
tornades, empadronades que, a través d’una 
informació, acompanyament i formació, facili-
ten l’adquisició de competències lingüístiques, 
laborals i de coneixement de la societat i de 
l’ordenament jurídic. Aquestes competències 
es podran acreditar amb un certificat d’acolli-
da, el qual té utilitat per procediments d’estran-
geria i nacionalitat, per buscar feina i per fer 
valer la vostra experiència i coneixements.

Com es pot accedir
Demanant pel Servei de Primera Acollida a 

l’Oficina d’Atenció a la Ciutadania o be en el de-
partament de Serveis Socials de l’Ajuntament o 
contactant amb el Consell Comarcal del Vallès 
Oriental i preguntant per el/la Tècnic/a d’Acollida.

A qui va adreçat
A les persones estrangeres immigrades, les 

persones apàtrides, refugiades, sol·licitants 
d’asil o de protecció subsidiària i persones re-
tornades, amb edat superior a l’establerta per 
a la finalització de l’escolaritat obligatòria i amb 
resolució administrativa d’empadronament en 
un municipi de Catalunya. 

L a Renda garantia és un dret de tota la 
ciutadania a no haver de romandre a la 
pobresa i, en aquest sentit, esdevé molt 

més que una prestació.
És un dret social nou que atorga el Govern 

de la Generalitat de Catalunya i que suposa 
un canvi de paradigma respecte dels ajuts 
socials anteriors que permetrà corregir situ-
acions de pobresa i vulnerabilitat, en una cla-
ra aposta per acabar amb les desigualtats al 
mateix temps que es garanteix una existència 
digna.

El desplegament serà progressiu, des del 
setembre de 2017 fins a l’abril de 2020. Pel 
que fa a la quantia, es començarà aplicant 
el 85% de la prestació fins arribar al 100% 

l’any 2020. Està previst que la renda s’apliqui 
automàticament a totes les persones benefi-
ciàries de la renda mínima d’inserció el mes 
de setembre i, posteriorment, a totes les per-
sones que en compleixin els requisits i així ho 
sol·licitin.

Les sol·licituds es poden fer a partir del 
dia 15 de setembre de 2017. Per a fer la sol-
licitud cal trucar al 900 400 012 i demanar cita 
prèvia

Per consultar qui són les persones i famílies 
que poden ser beneficiàries de la Renda Ga-
rantida de ciutadania, així com els requisits i 
la documentació, es pot visitar el web i de-
manar la cita prèvia a l’assistent virtual: www.
rendagarantida.gencat.cat  
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E l mes d’agost s’ha tornar a confirmar com un mes dolent per a l’ocupació i s’ha tan-
cat amb un creixement de la taxa d’atur tant a nivell comarcal, on només tres pobles 
han vist reduïda la seva taxa d’atur, com a nivell nacional. 

Montmeló no ha estat una excepció i tanca  aquest mes amb 17 persones més a l’atur. 
Això fa que la taxa d’atur es situï, segons l’avanç de l’Observatori del Consell Comarcal, 
en l’11,16%, amb un total de 476 persones desocupades. Aquesta taxa és del 13,28% al 
Baix Vallès i del 12,21% al conjunt del Vallès Oriental. 

La reducció anual de la taxa d’atur a Montmeló és de l’11,36%, amb 61 persones en situ-
ació d’atur menys que a l’agost de 2016. En el període 2008-2017, el d’enguany és el millor 
registre després de 2008, quan la xifra d’aturats  era de 470, amb una taxa del 10,52%. 

El pitjor mes d’agost d’aquest període 2008-2017 és el de l’any 2013, amb 814 perso-
nes desocupades  i una taxa del 17,66%. 

El pressupost municipal és l’ei-
na més important que tenen 
els governs per a donar res-

posta a les necessitats del muni-
cipi i a la seva ciutadania. La ma-
jor part del pressupost municipal 
es destina a cobrir les despeses 
corrents de l’Ajuntament per al 
funcionament del dia a dia.

És la partida d’inversions la que 
permet a l’Ajuntament realitzar 
actuacions de ciutat i projectes 
que s’associen generalment a 
l’espai públic, l’ urbanisme, equi-
paments o la mobilitat, entre d’al-
tres.

Amb la posada en marxa del 
pressupost participatiu, per al 
proper any 2018,  els ciutadans i 
ciutadanes de Montmeló podran 
debatre i decidir quines propos-
tes, totes relatives a la partida 
d’inversions, es porten a terme 
d’acord amb l’import reservat,  
tant globalment com individual-
ment per a cada proposta.

El calendari que ha de portar a 
la posada en marxa del pressu-

E
l proper dijous 27 de setembre a les 19 hores a la Sala de la Concòrdia, es 
realitzarà la xerrada “Altres formes de viure són possible: caminant cap al 
cohabitatge”.  Aquesta xerrada informativa està organitzada per l’Oficina 

Local d’Habitatge i l’àrea d’Urbanisme de l’Ajuntament, que a més participen 
en el Projecte Singular de generació d’ocupació i creació de cooperatives i 
societats laborals anomenat “Proposta per impulsar el model d’habitatge co-
operatiu en cessió d’ús a l’Administració local” de la cooperativa Sostre Cívic 
i Perviure.

Aquest nou model d’habitatge potencia uns valors i pràctiques com:
• La no especulació, vinculada a la cessió d’un ús que no es revaloritza amb 

el temps.
• La possibilitat de disposar d’un habitatge assequible a llarg termini
• L’autogestió i per tant l’apoderament.
• El cohabitatge i aquells models vinculats al compartir i la vida en comú.
• L’arrelament social al barri.

Aquest projecte subvencionat pel Departament de Treball, Afers Socials i Fa-
mílies compta  amb el suport de la Diputació de Barcelona i té com a objectiu 
iniciar el procés d’impuls per a la creació de cooperatives d‘habitatge en cessió 
d’ús a Montmeló.  

Presentació del projecte 
sobre Cooperatives en 
cessió d’ús

PROMOCIÓ ECONÒMICAPARTICIPACIÓ

HABITATGE

Les cooperatives en cessió d’ús són un nou model 
d’habitatge en què la propietat de l’edifici és col·lectiva 
i  les persones sòcies gaudeixen del dret d’ús dels 
habitatges a canvi d’una aportació de capital inicial i 
una quota mensual. 

Montmeló tindrà 
pressupostos participatius

El mes d’agost torna a ser dolent per a 
l’ocupació

post participatiu  és el següent:
• Confecció, negociació amb 

tots els grups polítics que con-
formen el Ple de l’Ajuntament, 
aprovació i presentació públi-
ca del Protocol del Pressupost 
participatiu i establiment de 
l’import destinat (octubre de 
2017)

• Recollida de propostes de la 
ciutadania (novembre i desem-
bre de 2017)

• Valoració i viabilitat de les pro-
postes, comunicació dels pro-
jectes finalistes, esmena de 
projectes i llistat definitiu de 
projectes finalistes.  (gener i fe-
brer de 2018)

• Exposició i votació de les pro-
postes finalistes (març i abril de 
2018)

• Execució de les propostes (el 
període d’execució s’iniciarà 
en el període de vigència del 
pressupost però la seva finalit-
zació no necessàriament ha de 
coincidir amb l’any del pressu-
post.  
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La impermeabilització inte-
gral de la coberta i l’ade-
quació de l’entrada princi-

pal, han estat els dos aspectes 
més importants de les obres de 
millora i manteniment del pa-
velló poliesportiu de Montmeló 
que durant els mesos d’estiu 
s’han dut a terme.

Així doncs, el pavelló ha obert 
les portes al públic amb una re-
novada imatge i amb millores 
tècniques i d’estructura perquè 
aquesta instal·lació, que comp-
ta amb ja 30 anys de vida, pugui 
seguir sent útil per a les perso-
nes usuàries. 

A aquestes millores s’ha de su-
mar l’adequació de la nova sala 
fitness de gestió privada i que en 

S ens dubte, les persones 
usuàries de les piscines 
municipals de Montmeló, 

han optat per l’abonament de 
temporada, gràcies al redu-
ït preu i avantatges d’aquest 
abonament. dels més de 2500 
abonaments realitzats, s’han 
comptabilitzat un total de 350 
nous. Per la seva banda, tan 
sols s’han realitzat dos carnets 
del 50% de descompte per a 
persones en situació d’atur.

Horari:
Dimarts, dimecres i dijous matí, de 9 a 13 h

De dilluns a divendres, de 15.15 a 23 h

ESPORTS LLEURE

Diumenge 3 de setembre, va acabar la 
temporada 2017 de les piscines municipals. La 
utilització d’aquestes instal·lacions creix cada 
estiu i prova d’aquest fet és que enguany s’han 
renovat uns 2.500 carnets de socis.

Un rehabilitat pavelló 
estrena temporada

el mes de maig va renovar l’espai 
i totes les màquines.

L’oferta esportiva
Pel que fa a les activitats dirigi-
des s’ha modificat l’oferta i l’ho-
rari d’algunes classes. Els preus 
finals han patit també algunes 
modificacions. L’oferta més im-
portant ha estat que la matricula-
ció incloïa a més un abonament 
individual per a la temporada de 
piscines, per a totes les perso-
nes empadronades a Montmeló.

Hi ha diferents ofertes que 
aquelles persones usuàries de 
les instal·lacions esportives po-
dran consultar al mateix pavelló 
i a la web municipal: 
www.montmelo.cat 

Finalitza una reeixida 
temporada d’estiu a les 
piscines Municipals

Zona 
rehabilitada 
de l’entrada 
del pavelló 
poliesportiu

Pel que fa als cursets de natació, 
durant aquest mes de juliol i agost, 
hi ha hagut 13 grups amb un cen-
tenar de persones inscrites.

La temporada de piscines 
d’estiu, de finals de juny a prin-
cipis de setembre, permet ocu-
par un total de 16 persones ins-
crites a la borsa de treball, per 
a prestar els diferents serveis: 
manteniment de l’espai i instal-
lacions, control d’accessos i 
monitoratge de natació. 
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Montmeló s’ha adherit no-
vament aquest any a la 
Setmana de la Mobilitat 

Sostenible i Segura 2017 entre 
el 16 i el 22 de setembre. Des 
de l’ajuntament de Montmeló 
aquest any s’ha volgut priorit-
zar la realització d’activitats el 
divendres 22 de setembre coin-
cidint amb el Dia Mundial sense 
Cotxes. 

Durant el dia 22 es tallaran 
nombrosos carrers d’entrada als 
centres educatius de la població 
(Escola Pau casals, Escola Sant 
Jordi i Institut de Montmeló) per 
tal de facilitar l’ús de mitjans 
sostenibles i saludables com la 
mobilitat a peu  o l’ús de la bici-
cleta per accedir als centres. El 

L’Oficina de Català ha organitzat un concurs lingüístic i cultural durant 
quatre mesos en el supermercat Bonpreu-Esclat per fer jugar a tots els 
usuaris de l’establiment.

El Posa’t en joc consistia a respondre una pregunta de llengua o bé sobre 
la cultura del poble al vestíbul de l’establiment, on s’havia dipositat una urna 
i cada quinze dies una mà innocent s’encarregava de triar el guanyador. El 
supermercat Bonpreu-Esclat oferia un lot de productes de la seva marca 
al guanyador. D’aquesta manera, s’han ofert 7 premis perquè s’han fet set 
jocs diferents de llengua. 

Val a dir que des del 8 d’abril fins al 15 de juliol hi han entrat a l’urna més 
de 150 respostes. Tant l’Oficina de Català com el supermercat estan molt 
satisfets per la gran participació dels usuaris del supermercat i per haver-
s’hi implicat a jugar  i respondre temes lingüístics i culturals mentre es feia 
la compra.

El supermercat Bonpreu-Esclat està adherit al programa del Voluntariat 
per la llengua com a establiment col·laborador per fer ús del català fa tres 
anys. Des d’aleshores s’han organitzat algunes parelles lingüístiques entre 
les treballadores i s’ha potenciat el tema lingüístic en benefici de l’usuari. 

L’Oficina de Català, situada a l’Ajuntament de Montmeló, fa inscripcions 
dels cursos de català per a adults durant el mes de setembre per co-
mençar les classes a finals de mes i principis d’octubre.

Des del mes d’octubre i fins al febrer, a Montmeló es farà un curs de Bà-
sic 3 adreçat a aquelles persones que entenen i parlen una mica el català 
i volen obtenir el seu certificat de llengua Bàsic, el català oral nivell A1. El 
curs de 45 hores es farà a la G2M els dimarts i dijous de 9.15 h a 10.45 h.

L’Oficina de Català també fa proves de nivells per inscriure alumnes d’ar-
reu de la comarca en altres horaris i nivells de llengua. Els interessats po-
den passar per l’Oficina els dimarts i divendres de 10 h a 13 h i dimarts de 
17 h a 18 h.

A més dels cursos de català, l’Oficina de Català posa a disposició dels 
usuaris material per a tots aquells que volen practicar i agafar confiança a 
l’hora de parlar en català i aquells voluntaris amb ganes d’animar als altres 
a parlar la nostra llengua; és el programa del Voluntariat per la llengua, 
una activitat gratuïta que pretén que el català sigui la llengua d’ús habitual 
sense dificultats a l’hora de fer-la servir.

Per a més informació poden enviar un correu a 
montmelo@cpnl.cat 

El dia mundial sense cotxes a  
Montmeló, donarà prioritat a la 
mobilitat a peu

El concurs “Posa’t en joc” arriba a la 
seva fi 

Nou curs de Català per adults

MOBILITAT

CATALÀ

mateix divendres a la tarda entre 
les 16:30 i les 20h es realitzaran 
dues activitats adreçades al pú-
blic familiar a la Plaça de la Vila.

Taller “Quin soroll fem? Quin 
aire respirem?” Activitat on els 
participants prendran ells matei-
xos mesures de fonts de soroll 
en diferents punts de Montmeló 
i es reflexionarà conjuntament 
sobre els efectes sobre la salut 
deguts a la contaminació atmos-
fèrica i al soroll ambiental.

L’Aventura de la Mobilitat 
Sostenible. Activitat familiar 
que simula un joc de tria la te-
va aventura al voltant de la mo-
bilitat sostenible. Cada família 
o grup de participants haurà de 
buscar les respostes a les pre-

guntes plantejades per 14 punts 
marcats al plànol que se’ls lliu-
rarà. Tothom que participi i lliuri 
el full de respostes correctament 
emplenat obtindrà un petit obse-
qui. 

Com a acte de cloenda de la 
Setmana de la Mobilitat Soste-
nible i Segura 2017 el dijous 5 
d’octubre a les 18h de la tarda 
es realitzarà a la Sala de la Con-
còrdia una Xerrada a càrrec dels 
investigadors del CSIC que han 
estat mesurant dades de con-
taminació atmosfèrica al Vallès 
Oriental i a Montmeló amb l’ob-
jectiu de donar a conèixer els re-
sultats preliminars i conscienciar 
de la importància de la qualitat 
de l’aire per la salut. 
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PROGRAMACIÓ LA XARXA MONTMELÓ

TALLERS LA TORRETA CENTRE CULTURAL

Programació Sala Polivalent

Joan Pera, Capri és el nou show de Joan Pera, que recull alguns dels monòlegs més 
coneguts del popular actor, humorista català Joan Capri (1917-2000), com ara El po-
bre González, Nàufrags, El Matrimoni, El Maniàtic, entre altres.
La ironia amable però incisiva de Joan Capri el van convertir en una caricatura del ca-
talà urbà mitjà que va fer riure diverses generacions. Dos emblemes de l’humor català 
en un únic teatre, units en la comesa d’entretenir, divertir i fer que passem una bona 
estona en una comèdia de gran qualitat protagonitzada pel nostre celebrat i entranya-
ble actor de l’escena catalana, el mític Joan Pera.

Preu: general: 12€; carnet jove: 9€ i jubilats i menors d’edat: 7€
Compra entrades: https://www.4tickets.es/montmelo

Inscripció Temporada  2017-2018
Dies: Del 12 al 20 de setembre, de 16 a 20 h.

Lloc: La Torreta Centre Cultural
Horari: De 16 a 20 h

 12, 13 i 14 de setembre: antics alumnes adults.
 13 i 14 de setembre: antics alumnes infantils (a partir de les 18 h).
 15 i 18 de setembre: alumnes nous del municipi.
 19 i 20 de setembre: alumnes nous de fora. 

Info.: latorreta@montmelo.cat · 935721033 (tardes)

Tallers infantils - d’octubre a juny 
Arts Plàstiques - Dansa Creativa - Percussió amb bidons - Iniciació al dibuix 
(manga, còmic...) - Monogràfic de Fotografia Kids - Escola d’Escacs

Tallers adults - d’octubre a juny
Dibuix i Pintura – Restauració - Pintura Creativa- -Patchwork – Manualitats 
- Pintura de Roba - Ioga i Relaxació – Hipopilates – Hipobabys - Batucada i 
bidons - Fotografia Digital - Monogràfic de Gintònics 

La Calòrica és una de les millors noves companyies independents. Ha elaborat espec-
tacles tan reeixits com La nau dels bojos, L’editto bulgaro i El profeta, i ara proposa una 
brillant comèdia sobre un dels conceptes socioeconòmics de moda, l’emprenedor.
Quatre empleats d’una empresa catalana d’alimentació infantil veuen el futur molt ne-
gre per un ERO que l’empresa vol presentar. Què poden fer? Muntar un comitè d’em-
presa i redactar un manifest és una solució plausible que, no obstant, no garanteix la 
desitjada estabilitat laboral. Però potser hi ha una altra opció, que inclou assumir el risc 
i les conseqüències de tenir una empresa pròpia.

Preu: general: 12€; carnet jove: 9€ i jubilats i menors d’edat: 7€. Aforament limitat a 
80 persones 
Compra entrades: https://www.4tickets.es/montmelo

Hi havia una vegada una rateta molt presumida que es-
tava cansada i avorrida de que tothom, des de fa anys, 
expliqués el seu conte de la mateixa manera. Un dia 
va prendre la decisió de declarar-se en vaga indefinida 
fins que no s’atenguessin les seves peticions de canvi. 

Preu: 3€ infants i 6 € adults

En Manel és un adolescent que està enfadat amb tot 
i amb tothom. Un dia apareix en una casa abandona-
da on hi ha uns objectes que parlen i un personatge 
estrany i misteriós. Entre tots hauran de salvar el món 
dels contes. Ho aconseguiran?

Premi del públic Fundació Catalunya- La Pedrera al 
millor espectacle de La Mostra d’Igualada

Preu: 3€ infants i 6 € adults

En un petit univers de lletres vocals que es transformen 
en edificis i paisatges és on habita un curiós personat-
ge que li agrada somiar despert, jugar amb les paraules 
i els objectes, transformant la realitat a base de riure i 
imaginació.

Preu: 3€ infants i 6€ adults

Joan Pera, Capri, a càrrec d’en Joan Pera
Dissabte 29 d’octubre - 21.00 h

Fairfly, a càrrec de la Cia. La Calòrica
Dissabte 18 de novembre - 21.00 h

Ai rateta rateta, a càrrec de la Cia. El Replà
Dissabte 30 de setembre - 19.30 h

Contes 1.0, a càrrec de la Cia. Teatre a la Fuga
Diumenge 22 d’octubre - 12.00 h

Universari, a càrrec de la Cia. Marcel Gros
Diumenge 26 de novembre  - 12.00 h
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Els dies 14 i 15 d’agost  es va 
celebrar la Festa de Santa Maria, 
la Patrona de Montmeló. Com 
cada estiu, les activitats protago-
nistes d’aquesta festa han estat 
les havaneres, el ball de gegants 
i les sardanes.

El dilluns 14 es van iniciar les 
activitats a la tarda a la plaça de 
la Vila amb un concert d’hava-
neres a càrrec del grup Port Vell 
que va reunir més de 300 perso-
nes. A la mitja part i en acabar el 

concert, es va servir rom cremat 
i torrades amb pebrot, anxoves i 
tonyina.

El dimarts 15 d’agost els Ge-
gants de Montmeló van ser els 
encarregats d’amenitzar la festa. 
Abans de la missa solemne de 
les 12 hores van fer la plantada 
de gegants a la plaça de l’esglé-
sia. En acabar la celebració van 
realitzar una cercavila des de la 
plaça de l’església fins a la de la 
Vila, malgrat el fort vent que bu-

El 28 de juliol passat, es va rea-
litzar el lliurament de premis del 
Concurs Fotogràfic de la Festa 
Major de Montmeló 2017. El lliu-
rament de premis va tenir lloc a la 
Biblioteca Municipal La Grua.

Amics de la Fotografia, entitat 
organitzadora del concurs, la di-
namitzadora de la UBCM, com a 
entitat col·laboradora, i Ariadna 
Ojeda com a regidora de Festes 

de l’Ajuntament, van ser els en-
carregats de lliurar els diferents 
premis del Concurs Fotogràfic de 
Festa Major que aquest any arri-
bava a la seva quarta edició.

Enguany hi ha hagut un consi-
derable increment de participa-
ció i s’han presentat un total de 
39 fotografies. Els organitzadors 
han premiat a les persones fina-
listes i han concedit tres premis: 

el tercer ha estat per a Carlos 
Morillo amb una fotografia noc-
turna general de Montmeló en el 
moment dels focs artificials. EL 
segon premi recull un moment 
d’un correfoc i és obra d’en Mi-
guel Ángel Feijoó. I el primer pre-
mi és per a la joveníssima Irene 
Pérez que ha retratat un moment 
de la festa Holi Dolly a la plaça 
de la Cucurny.

La Festa de La Patrona, cada any més 
participativa

La joveníssima Irene Pérez guanya el concurs 
fotogràfic de la Festa Major 2017
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concert, es va servir rom cremat 
i torrades amb pebrot, anxoves i 
tonyina.

El dimarts 15 d’agost els Ge-
gants de Montmeló van ser els 
encarregats d’amenitzar la festa. 
Abans de la missa solemne de 
les 12 hores van fer la plantada 
de gegants a la plaça de l’esglé-
sia. En acabar la celebració van 
realitzar una cercavila des de la 
plaça de l’església fins a la de la 
Vila, malgrat el fort vent que bu-

fava. En arribar els gegants a la 
plaça, va començar el Concert 
Vermut a càrrec del duet Hèctor 
i Esmeralda. Per tancar les acti-
vitats de la Patrona, al vespre, la 
cobla Punt Cat va oferir un con-
cert ballada de sardanes.

Encara que la meteorologia no 
va acompanyar enguany, les ac-
tivitats de la Festa de la Patrona 
compta cada vegada amb més 
públic local i amb públic estiue-
jant.

Els actes de l’Onze de setem-
bre, organitzats des de fa 15 anys 
per la Penya Blaugrana de Mont-
meló, han tingut una gran acollida 
i participació de públic de totes 
les edats, durant l’ofrena floral a la 
placa de Rafael Casanova

La primera part de l’acte ha es-
tat amenitzada per la cobla Súria 
amb un excel·lent repertori de 
sardanes. A les 11,40 es va do-
nar pas a l’ofrena floral als peus 

del monument en memòria de 
Ra fael Casanova. Prèviament es 
van llegir poemes de Salvador Es-
priu i de Joan Salvat-Papasseit. 
Després de l’himne nacional de 
Catalunya “Els Segadors”, les 
diferents entitats, associacions i 
partits polítics van anar dipositant 
els seus rams de flors.

Enguany han estat dos mem-
bres del Grup de Gitanes de 
l’Agrupa els que han obert l’ofre-

na amb el Ball d’Homenatge. Tot 
seguit el gegants de Montmeló ha 
fet el seu ball al voltant del monu-
ment i la colla petita dels Diables 
s’ha encarregat de tancar l’ofrena.

A continuació va tornar a sonar 
la cobla Súria i els assistents a 
l’acte van departir xerrada i sarda-
nes acompanyats d’un petit pica-
pica. Els actes de la jornada de la 
Diada a Montmeló han finalitzat al 
voltant de les 13,30 h.

La Festa de La Patrona, cada any més 
participativa

Una emotiva Diada a Montmeló


