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DE MONTMELÓ

Lectura del Manifest de Dia de les Dones

MARÇ 2018

Balcó de l’Ajuntament amb la bandera feminista

Concentració a la plaça de la Vila el 8M

Montmeló amb la igualtat de gènere

Espectacle “Maleïdes les guerres”

El projecte educatiu a
Montmeló
Els centres escolars del
municipi estan altament
implicats en projectes
educatius de poble que van
més enllà de la feina del dia
a dia a l’escola

Espectacle “Monòlegs de la vagina”

Hora del conte “Princeses blaves i prínceps encantadors”

Setmana Santa musical a Montmeló
Aquesta setmana Santa La Pegatina arribarà a la Polivalent,
mentre que al Circuit es posarà en marxa el festival de música
electrònica Daydream.

Premi Domus per a
Mons Observans
Toni Gironès rebrà el premi
internacional d’arquitectura
Domus, per l’obra d’intervenció
al jaciment de Can Tacó,
exemple de restauració del
patrimoni històric i arqueològic
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PRESENTACIÓ NOVA PROMOCIÓ DE
PISOS DE PROTECCIÓ OFICIAL AL
CARRER PRIMER DE MAIG
El passat dia 28 Febrer va tenir lloc, a la
Sala de la Concòrida, la presentació del Pla
de Millora Urbana del Carrer Primer Marig,
on l’equip redactor del projecte va exposar
les actuacions que es duran a terme. A més,
els representants de la cooperativa LLAR
UNIÓ CATALONIA van fer un petit avanç
de la promoció de 32 habitatges amb protección oﬁcial que tenen previst desenvolupar.

En virtut d’aquest conveni per a la promoció
d’habitatges protegits a Montmeló i un cop
complerts tots els tràmits administratius i els
terminis corresponents per a l’aprovació del
Pla de Millora Urbana del carrer Primer de
Maig i del projecte d’urbanització d’aquest
sector, la cooperativa Llar Unió Catalonia
SCCL iniciarà la construcció d’un ediﬁci
d’habitatges amb protección oﬁcial.

Tal i com vam publicar, aquesta promoció és fruit de la voluntat del govern de
l’Ajuntament de Montmeló de desenvolupar en el sòl que integri el seu patrimoni municipal una activa política pública
d’habitatges, d’acord amb la tipologies i
règims previstos en els Plans d’Habitatges
estatals, autonòmics i locals aprovats
per les Administracions Competents, i
en aquest sentit, va signar un conveni de
col·laboració amb la UGT Catalunya.

En aquest sentit, tal i com es va informar
a la reunió informativa del passat més de
febrer, la cooperativa LLAR UNIÓ CATALONIA convoca a tots els interessats a la
Presentació de la Promoció de la promoció
de 32 Habitatges amb Protecció Oﬁcial, a
la Sala de la Concòrdia, dijous 12 d’Abril
a les 19 hores a conèixer amb més detall
les tipologies, característiques i condicions
econòmiques d’aquests habitatges, així com
els requisits per inscriure’s al sorteig.
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EDITORIAL

TEMA DEL MES

Estudiar a Montmeló, garantia
de bona feina
Un any més estem preparats per les
preinscripcions del curs vinent, on s’ofereixen
quatre grups, tant per l’escolarització de P3 -dos a
cada escola de primària- com per 1r d’ESO.

A

quest mes de març
ha estat un mes on
s’ha pogut gaudir
de les jornades de portes
obertes als centres educatius del nostre municipi. El
tret de sortida el va donar
l’institut, l’1 de març a la
tarda. Enguany va coincidir amb la xerrada a la Sala de la Concòrdia per les
famílies que s’han d’incorporar el pròxim curs a P3.
En el decurs d’aquesta
xerrada, es va explicar als
assistents els trets globals
dels centres de primària i
el de secundària de Montmeló i els diferents projectes que es duen a terme
actualment, com a com-
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plement del que s’estipula
des del Departament d’Ensenyament de la Generalitat
de Catalunya. A la xerrada
van participar les Ampes
de tots els centres (Institut,
Pau Casals, Sant Jordi i La
Fireta) i els directors dels
centres de primària, Joana
Pardo i Jaume Brunet.
Dissabte 3 de març al matí, va ser la jornada de portes obertes de l’escola Pau
Casals. El públic assistent
va gaudir a més de les decoracions del centre amb motiu de la Setmana Cultural.
Per la seva banda, divendres 9 de març a la tarda va
ser el torn de l’escola Sant
Jordi, durant l’horari lectiu,
d’aquesta manera, les famílies van veure les aules
on s’impartien els ensenyaments de forma habitual.
En aquestes jornades, els
equips directius van fer les
presentacions dels aspectes
diferencials de cada centre i
van atendre les consultes
que els assistents van formular.
Cal destacar la gran tasca
de les Ampes per tal de donar ‘acollida’ a les famílies
organitzant activitats molt
originals durant les jornades
de portes obertes. Resta

pendent la jornada de portes obertes de La Fireta que
se celebrarà el 14 d’abril. La
Generalitat de Catalunya fa
uns dies ha comunicat els
terminis de presentació de
sol·licituds pel curs 20182019 i que trobareu a la pàgina especial sobre educació d’aquest butlletí.
Per tot això, estem en disposició d’afirmar que tenim
uns centres educatius amb
uns equips docents, unes
instal·lacions i uns resultats
de proves diagnòstiques i de
competències, molt bons,
que donen la tranquil·litat
que qualsevol família del
municipi pugui escolaritzar
el seu fill i filla a Montmeló.
Per últim, voldria aprofitar
aquestes línies per recordar-vos la importantíssima
tasca d’acompanyament i
suport que s’ha de desenvolupar des de casa per part
de les famílies per aconseguir l’èxit educatiu dels nostres infants. El centre escolar unilateralment no pot
assolir aquest objectiu, és
un treball conjunt, entre la
família, l’escola i l’alumne.

M. Jesús Prieto
Regidora d’Educació

Montmeló recupera la
quarta línia de P3 per al
pròxim curs 2018-2019

L

es escoles de primària de
Montmeló tornaran a tenir
quatre línies d’aules pels
infants que comencin la seva
escolarització a P3 el curs vinent. La resolució va ser comunicada el 28 de febrer a la
Regidoria d’Educació.
Segons aquesta notificació dels Serveis Territorials
d’Ensenyament del MaresmeVallès Oriental, es recupera
una línia de P3 pel curs vinent
2018-2019. L’oferta de places
serà, doncs, de dues línies a
l’Escola Sant Jordi i dues línies a l’Escola Pau Casals.
Aquesta resolució definitiva
ha estat conseqüència d’un
petit augment en les xifres
d’infants empadronats al nos-

tre municipi durant les darreres setmanes, fins a arribar
a la xifra amb la qual Serveis
Territorials justificava la recuperació del quart grup. L’Ajuntament va notificar al Departament, mitjançant certificat
d’empadronament, l’augment
dels infants empadronats a
Montmeló i, un cop aplicat el
percentatge de la taxa de matriculació, Montmeló passa a
tenir quatre línies de P3.
Des de l’Ajuntament es vol
agrair la implicació de tota
la comunitat educativa del
nostre municipi rebutjant la
pèrdua d’una altra línia i reivindicant una reducció de les
ràtios a l’escola pública, especialment a infantil.

IMATGE DEL MES

Més de 150 persones, majoritàriament gent gran, s’han
concentrat a a la plaça de la Vila, aquest dissabte 17 de març
al migdia, per a protestar per les mesures del Govern Espanyol
vers les polítiques de les pensions. La convocatòria ha estat
realitzada pel Casal de la Gent Gran. La concentració s’ha
manifestat pel carrer Major fins a la plaça de la Quintana.
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EDUCACIÓ

La implicació dels centres educatius
al municipi
Els centres educatius del municipi, i en especial les escoles de
primària, estan altament implicats en projectes educatius de poble,
que van més enllà de la feina del dia a dia a l’escola.

P

rojectes
participatius,
de promoció de la salut,
de patrimoni històric i
cultural, contra l’assetjament
i millora de la convivència, de
foment de la lectura.... la llista
és llarga i sens dubte donen
un valor afegit a l’escolarització al nostre poble.
Tots els centres van participar en la redacció del Pla
Educatiu de Poble que es
va redactar el 2013 i que és
l’instrument que ajuda a definir el model de poble que es
vol i els valors que el sustenten, a concretar-ne accions
i a establir les complicitats
necessàries entre administracions i ciutadania per tirar-lo
endavant. També han participat, des dels seus inicis, als
Espais de Debat Educatiu i al
grup Xarxa Infància.
Pel que fa a activitats de
promoció de la salut, enguany es portaran a terme 43
activitats entre primària i secundària (alimentació saludable, higiene postural, primers
auxilis, sexualitat, prevenció
de conductes de risc, etc.).
A banda de projectes més
estables com el de Salut Integral, que es porta a terme

Taula de la xerrada sobre educació de l’1 de març, amb representació de
l’alcalde i la regidora de l’Ajuntament, les direccions i les Ampes dels
centres escolars i d’un exalumne de l’institut.

a les dues escoles i té l’objectiu de potenciar hàbits de
vida saludables per a la prevenció de malalties cardiovasculars; i el de Salut Jove a
l’INS Montmeló, on un tècnic
especialitzat en drogodependències realitza un programa
de prevenció des de 1r a 4t
de l’ESO cada any.
Els infants escolaritzats al
nostre poble poden gaudir de
sortides al Museu i a Mons
Observans, dins del programa d’activitats de patrimoni
històric i cultural, així com

gaudir d’obres de teatre a la
Sala Polivalent de la Torreta, segons el conveni que té
l’Ajuntament amb l’Associació Cultural de Granollers.
Des de fa dos cursos, a
més a més, hi ha un interès
especial en la realització de
projectes que treballin per la
millora de la convivència i rebutgin l’assetjament escolar.
Les dues escoles de primària
i l’Institut han implementat sociogrames amb aquest objectiu dins del projecte GRODE,
de la Universitat Autònoma

L’Ajuntament signa un conveni de col·laboració
amb el CDIAP Granollersl’antic escorxador

E

l passat dimarts 13 de
març, l’Ajuntament de
Montmeló va signar un
conveni de col·laboració amb
el CDIAP (Centre de Desenvolupament Infantil i Atenció
Precoç) de Granollers. Es
tracta d’un servei d’assistència dirigit a l’infant i la seva

família, creat l’any 1990, que
depèn del Departament de
Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya.
L’objectiu d’aquest conveni
de col·laboració, de caràcter
gratuït, és que el CDIAP desplaci professionals a l’Escola

Signatura de col·laboració entre el CDIAP i l’Ajuntament de Montmeló

Bressol La Fireta, en funció de
les dificultats detectades -normalment una psicòloga i una
fisioterapeuta- per tal de col·
laborar amb el personal docent de l’escola bressol i així
detectar possibles alteracions
en el desenvolupament dels
infants. També es faran tasques d’orientació, assessorament i aclariment de dubtes
al claustre de l’escola, fent si
cal, un seguiment conjunt dels
infants amb dificultats i orientar a les educadores sobre el
treball amb les famílies.
La detecció precoç de trastorns o riscos en el desenvolupament és fonamental i
aquest suport ajudarà en la
seva prevenció, detecció i
tractament.

de Barcelona, i s’han realitzat
ponències a primària i secundària a través de la Fundació NoAlAcoso. A l’Institut, a
més, s’està portant a terme el
programa TEI (Tutoria Entre
Iguals), també amb aquesta
fundació, i el programa SecondNews, més específic de
l’ús de pantalles i xarxes socials, on també es treballa el
ciberassetjament.
Pel que fa al foment de la
lectura, fa anys que es realitza un treball conjunt amb
la Biblioteca: s’hi fan visites,
recomanacions de llibres i
s’està desenvolupant el Pla
Lector a l’Institut.
El llistat continua i podria
donar per escriure moltes
pàgines: educació ambiental,
activitats conjuntes amb l’Escola de Música, la Cantània,
activitats d’educació viària
amb la Policia Local, visites
al Circuit, tallers de primers
auxilis amb Protecció Civil...
En definitiva, tota una sèrie
de programes, projectes i
accions que complementen
el currículum educatiu dels
centres i que fan que estudiar
al nostre municipi tingui una
riquesa molt especial.

La fireta
estrena
aparca cotxets

L

a zona de recepció
i distribució de l’entrada de la guarderia La Fireta, ha acabat
transformant-se en un
aparcament per deixar els
cotxets dels nens que realitzen les activitats al centre infantil. Aquest espai,
que no havia estat dissenyat per aquesta funció,
ha acabat sent insuficient
i comporta problemes de
mobilitat a la zona.
Per resoldre aquest
problema, s’ha dissenyat
un nou espai en un tros
del pati que no s’utilitzava. L’actuació ha consistit
en la creació d’un cubicle
estanc de vidre i fusteria
d’alumini, de 2,10m x 4m,
a manera de mampares,
que permet deixar tots els
cotxets de manera còmoda i senzilla .
El servei d’obres i manteniment ha realitzat la
base de formigó i una empresa externa els treballs
de la col·locació dels paraments i del sostre.

Preinscripcions
Curs 2018-2019
• Del 13 al 24 d’abril, per al segon cicle d’educació
infantil, educació primària i educació secundària
obligatòria.
• Del 30 d’abril a l’11 de maig, per a la llar d’infants.
• Del 14 al 24 de maig, per al batxillerat, cicles de grau
mitjà de formació professional i d’arts plàstiques i
disseny.
• Del 18 al 26 de juny, per als ensenyaments d’educació
d’adults.
• Recollida de documentació, durant les dates
de preinscripció en l’horari del centre escolar
corresponent.
• Lliurament de documentació, al centre escollit en
primera opció.
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SESSIÓ PLENÀRIA

GESTIÓ MUNICIPAL

El Ple Municipal va donar suport a
la vaga feminista del 8 de març

E

l debat de la moció presentada per tots els
grups polítics i el suport
ferm i unànime a la vaga feminista del dia 8 de març, a
les reivindicacions del moviment feminista contra la violència de gènere i la bretxa
salarial, el compromís del
consistori per la igualtat laboral i el treball en la prevenció
de qualsevol discriminació
envers les dones, va ser un
dels punts destacats del ple
ordinari del passat dia 27 de
febrer.
El ple del mes de febrer va
aprovar amb els vots a favor
del PSC i ERC i en contra
d’ICV-EUiA el pla de comu·
nicació de l’Ajuntament de
Montmeló, un document fruit
d’un treball encarregat per
la Diputació de Barcelona a
l’empresa Mirada Local. El
document va ser presentat
prèviament al darrer plenari
del Consell de Poble. El document, disponible al web
de l’Ajuntament, diagnostica
i analitza la situació actual
de la comunicació a la ciutadania i planteja un seguit de
línies estratègiques i una proposta de pla d’acció a l’equip
de govern.
El ple va abordar també el
debat sobre la transforma·
ció en habitatges d’una part
dels baixos del futur edifici
que la cooperativa Llar Unió
Catalònia ha de desenvolupar en el carrer del Primer
de Maig amb carrer Navarra.
La poca sortida dels locals
comercials al municipi i la necessitat de disposar-ne d’una
major oferta d’habitatge, està

al darrera d’aquesta proposta.
Es va aprovar inicialment amb
els vots favorables de PSC i
ERC i l’abstenció d’ICV-EUiA.
El debat va posar de manifest
la necessitat de comptar amb
una millor oferta de lloguer, en
particular per a gent jove.
Les mocions dels diferents
grups amb representació al
consistori van permetre el debat de temes transcendents
per a la ciutadania i el posi
cionament unànime en totes
les qüestions plantejades.
En aquest senti i fruit d’una
moció del PSC, el ple es va
posicionar de nou contra la
privatització d’Aigües Ter
Llobregat, que el govern de
CiU va fer a l’any 2013, que va
suposar un increment de quasi
el 70% del preu de l’aigua en
alta i també, contra l’increment
que l’empresa concessionària
ha implementat aquest exercici de l’11,88%, que es suma
a les pujades dels anys precedents. L’alcalde va informar
que, a Montmeló, el cost de
l’aigua avui supera els 280.000
€/any, multiplicant quasi per 2
el cost de l’any 2013, que va
ser de 160.000 €/any.
També a proposta del PSC
el ple es va adherir al projecte
“No puc esperar!” que planteja l’Associació de persones
malaltes de Crohn i Colitis Ulcerosa de Catalunya (ACCU)

i que té com objectiu facilitar
que els pacients accedeixin ràpida i gratuïtament als
lavabos en qualsevol lloc i
sempre que ho necessitin i
pretén la conscienciació de
la societat sobre les malalties inflamatòries intestinals.
Dues mocions d’ERC van
permetre el debat sobre la
situació dels presos polítics
i va conciliar de forma unànime el suport a les famílies
de les persones empresonades, el convenciment que
l’aplicació d’aquestes mesures cautelars dificulta la
normalització de la política
a Catalunya i la demanda
de trasllat a centres penitenciaris catalans, considerant
l’allunyament
penitenciari
com una vulneració del dret
internacional.
En el mateix sentit i fruit de
l’aplicació de l’article 155 i de
les noticies amenaçadores
contra el model d’immersió
lingüística establert al nostre país des de fa més de
30 anys i que ha esdevingut
una història d’èxit més que
constatable, el ple va reafirmar-se amb contundència
a favor del model i en contra de l’atac en contra de la
immersió i a favor de que
el català continuï essent la
llengua vehicular a l’escola
catalana.

Acords de la Junta de Govern Local
(del 20.02 al 13.03)

I

niciem aquest nou apartat al Crònica, que pretén destacar alguns dels
acords presos per la Junta
de Govern Local, un òrgan de
gestió integrat per l’alcalde i
els quatre tinents d’alcalde la
secretària i l’interventor, que
és reuneix setmanalment.
La competència bàsica de la
Junta de Govern Local és la
prestació de l’assistència a
l’alcalde en l’exercici de les
seves atribucions i és l’expressió més clara de l’equip
de govern de l’ajuntament.
• A proposta de l’Àrea de serveis centrals i economia
s’han aprovat les bases
del procés selectiu per a la
constitució d’una borsa de
treball d’auxiliars de geria
tria per a l’Ajuntament de
Montmeló i Residència Can
Dotras per cobrir vacants i
substitucions.
• A destacar la signatura del
conveni de col·laboració
entre el Consell Comarcal
del Vallès Oriental i l’Ajuntament de Montmeló per a la
prestació del servei d’as·
sessorament i orientació
sociolaboral en el municipi
per a l’any 2018. En aquest
sentit, també, la signatura
d’un conveni amb la Universitat de Barcelona per a col·
laborar en la programació
“Els Juliols”, del que informarem més abastament.
• L’Àrea d’acció social va
gestionar la concessió dels
ajuts per al pagament de les
quotes d’estada i de men·
jador de l’escola bressol
municipal La Fireta corresponent al període de gener
a juliol de 2018, per a les famílies que ho han sol·licitat.

• També s’han resolt diversos concursos que han donat lloc a les corresponents
adjudicacions. A destacar:
la dels serveis pel control
de plagues i tractament
i prevenció de legionel·
losi en instal·lacions municipals, el valor dels contractes és de 21.893,85 €;
el de subministrament de 9
contenidors de selectiva i
17 pedals per als de res·
ta a l’empresa Ros Roca
per valor de 15.085,34 €;
el d’un camió amb grua
hidràulica, en modalitat de
rènting, d’acord amb ‘oferta
guanyadora de Cronorent,
l’import total del contracte
és de 44.616 €, IVA exclòs;
el d’una sonda ampero·
mètrica de clor lliure, a
l’empresa
Hidràuliques
HMT, pel dipòsit municipal
d’aigua i per un import de
4.849,68 €. Finalment també s’ha resolt el concurs
per al subministrament de
calçat, vestuari i comple·
ment de la Policia Local,
l’empresa Usis Guirao subministrarà el calçat i complements per un import de
3.841,72 € i el vestuari a
l’empresa Soluciones Técnicas 2000 per valor de
7.457,35 €.
• La junta també ha aprovat
els plecs per a contractar el
servei de vigilància, sal·
vament i socorrisme i els
de la contractació de la redacció del projecte cons·
tructiu de la 2a fase de
les obres de reforma de
la BV-5003, en el tram que
va des del carrer de Folch i
Torres fins al del Primer de
Maig.
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TERRITORI I URBANISME

Nova zona d’aparcament al carrer de
Lluís Companys

L
Imatge actual de la zona a reurbanitzar

Es licita el projecte de la 2a fase
de les obres de reurbanització de
la carretera BV-5156 i BV-5003

A

quest mes de febrer la
Junta de Govern Local de l’Ajuntament de
Montmeló, ha aprovat la licitació del concurs per la redacció del projecte de la 2a
fase de les obres de reurbanització de la carretera BV5156 i BV-5003.
La licitació de l’encàrrec del
projecte, és per un import de
37.616 € i inclou els treballs
de redacció d’una obra de
1.167.000 € que comprèn el
tram entre el carrer Pubilla i
el carrer Folch i Torres, davant de les piscines.
Aquest projecte és finançat a través d’un ajut de la
Diputació de Barcelona i mitjançant recursos propis, en

dues anualitats, l’actual i
l’any vinent.
Es tracta d’un projecte
que ha de continuar amb la
línia estètica i d’acabats de
la zona centre (1a fase de
les obres) i la urbanització
de la llosa del soterrament,
fet que hauran de tenir en
compte l’equip redactor que
finalment sigui adjudicatari
dels treballs. A més, aquesta obra inclourà el canvi
dels serveis i instal·lacions
existents (aigua, enllumenat, electricitat, etc.)
El termini d’entrega del
projecte finalitzarà cap a finals de juny, per permetre
l’inici de les obres al tercer
trimestre del present any.

Render del projecte tal com quedarà l’espai urbanitzat

’Ajuntament ha habilitat la parcel·la que es
troba entre els carrers
Lluis Companys amb l’antic
accés des del carrer Girona,
com a aparcament en servei
de Zona Blava.
Aquesta parcel·la, propie
tat de l’Incasòl, ha estat
adaptada per compensar
la pèrdua d’aparcaments
a causa de les obres d’urbanització de la llosa del
soterrament, en els carrers
Miquel Biada i carrer Girona i compta amb més de 20
places d’aparcament.

Les obres han consistit en
el tancament de l’accés del
carrer Girona, terraplenat

i anivellament del terreny i
l’obertura d’un nou accés des
del carrer Lluis Companys.

Finalitzades les obres de reordenació de
l’aparcament al costat del pavelló

T

al com estava previst,
dimecres 28 de febrer
es va obrir el nou aparcament al costat del Pavelló.
Aquest aparcament suposa
també la restitució, en part,
de les places perdudes en
les obres d’urbanització de
la Llosa de soterrament.
En aquest projecte s’ha
fet un acabat amb paviment
asfàltic i les places s’han
delimitat amb pintura. El
nombre total de places és
de 73 unitats, de les quals 2
són adaptades i es reserven
per a persones amb mobilitat reduïda i discapacitat
acreditada.
En aquests moments
s’està treballant en les
instal·lacions (enllumenat,
reg, ...) i el mur de contenció de terres del talús. La
reordenació finalitzarà amb

la construcció d’un camí de
formigó imprès, reservat per
a vianants, que connectarà la

zona del carrer Mogent amb
el carrer Doctor Ferran i l’enjardinament del talús.
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PROMOCIÓ ECONÒMICA

Ja es pot sol·licitar l’iDCAT
Certificat a l’Ajuntament

D

es de principis de
març, l’Ajuntament de
Montmeló és Entitat
de Registre idCAT i, per tant,
es pot sol·licitar o bé validar
la sol·licitud per a l’obtenció
d’aquest certificat.
L’idCAT Certificat és un
identificador digital que garanteix la identitat de les
persones a Internet. Permet
operar amb diferents administracions i, a més, assegura la integritat de les dades
que envieu, així com la seva
confidencialitat, ja que està
emès pel Consorci Administració Oberta de Catalunya Consorci AOC.
També permet fer altres
operacions, com ara signar
correus, documents electrònics i formularis web. Sense
la signatura electrònica els
tràmits telemàtics no tenen
validesa, ja que la xarxa electrònica no ofereix el nivell de
seguretat necessari per garantir les vostres dades.

L’atur a Montmeló torna a
baixar al febrer

U

na nova reducció, concretament en 18 persones, i una
percentual del 3,84%, situa la taxa d’atur a Montmeló, en
el mes de febrer, en el 10,53%, la millor dels deu darrers
anys. Una taxa que està més d’un punt per sota del Baix Vallès (11,86%) i més de dos punts per sota del Vallès Oriental
(12,82%). Així febrer es tanca amb 451 persones aturades a
Montmeló amb un descens interanual del 13,44% i amb 70
persones menys en situació d’atur.

Hi ha dues maneres d’obte·
nir l’idCAT Certificat:
• Opció A: A través del web
www.idcat.cat, des del punt
1. “Sol·licitud del certificat”.
En aquesta pàgina trobareu
un formulari que us permetrà
introduir les dades necessàries per obtenir la identitat
digital: nom, cognoms, document acreditatiu d’identitat,
adreça electrònica, etc. Un
cop introduïdes les dades
s’emmagatzema la petició
per tal que pugui ser validada per qualsevol de les entitats de registre idCAT, i des

d’ara també, l’Ajuntament
de Montmeló.
• Opció B: El ciutadà també té una segona forma
d’obtenir el seu idCAT
Certificat: personant-se
directament a l’OAC de
l’Ajuntament.
L’horari per sol·licitar
el idCAT Certificat, en un
primer moment, tant per
validar-lo com per fer tot
el tràmit és de dilluns a divendres de 9 a 14 h amb
cita prèvia. Per demanar
hora cal enviar un correu a
oac@montmelo.cat.
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GENT DE MONTMELÓ

El Consell de Poble de
Montmeló comença a funcionar

Queralt Casasayas trepitja
de nou l’escenari de La
Polivalent amb les Bianchis

Dijous 22 de febrer es va celebrar la primera
sessió plenària del Consell de Poble al centre de
Formació G2M.

E

l plenari va servir perquè
l’empresa Mirada Local
presentés a les persones membres del Plenari i al
públic assistent, la Diagnosi i
el Pla d’acció del Pla de Comunicació de l’Ajuntament.
Aquest Pla ha estat elaborat,
per encàrrec de la Diputació
de Barcelona, per tal de conèixer les debilitats, aptituds,
fortaleses i oportunitats de la
comunicació de l’Ajuntament.
El segon punt va ser l’explicació dels pressupostos
participatius, què eren i la
metodologia del procés participatiu. La Permanent del
Consell de Poble, reunida
una setmana abans, va proposar que la tria dels projectes d’inversió la fessin les
persones membres del plenari del Consell de Poble i, en
aquest sentit, se’ls hi va explicar. A partir de les propostes, els Serveis Tècnics faran
una valoració econòmica que
tornarà a ser debatuda en el
proper Plenari, per tal de fer
la tria definitiva que es sotmetrà a consideració de tota la
ciutadania. Cal recordar que

L

la partida pressupostària d’inversions és de 150.000 € i cal
fer una tria de projectes per
aquest import.
Per acabar, es va triar els
representants del Consell de
Poble per al grup de motor que
s’encarregarà, conjuntament
amb ciutadania implicada, del
disseny de la campanya de civisme que inclourà els agents
cívics per tal de donar a conèixer l’ordenança de civisme
i espai públic i la de tinença
d’animals de companyia.

En el torn obert de preguntes, es va parlar del tema de
la seguretat ciutadana i es
decidir que caldria engegar
una campanya informativa de
mesures de seguretat.
Malgrat que el Reglament
estableix una reunió del Plenari cada quatre mesos, es
va decidir convocar-ne un de
nou al mes d’abril per poder
impulsar el procés participatiu per als pressupostos i per
conèixer la campanya de Civisme.

Tallers formatius per a entitats

A

quest 2018, des de la
regidoria de Participació
Ciutadana de l’Ajuntament, s’ha programat una sèrie d’accions formatives per tal
d’ajudar a les entitats locals en
diferents àmbits de la gestió
i dotar-les de les eines bàsiques perquè puguin assolir
tots els temes necessaris que
se’ls hi demana des de les administracions.
La primera actuació ha consistit en dos tallers formatius.
El primer sobre comptabilitat
bàsica es va dur a terme el
dissabte 3 de febrer i el segon
sobre la realització de projectes un mes després, el passat
3 de març.
Aquestes accions són subvencionades per la Diputació
de Barcelona i són recursos
per a la sensibilització, en-

fortiment i capacitació en
l’àmbit de la participació ciutadana adreçats al teixit associatiu i a la ciutadania en
general.
Un total de 17 persones
de 12 entitats diferents van

gaudir d’ambdós tallers i van
valorar molt positivament
aquestes accions formatives,
tant pels coneixements adquirits com per haver pogut
conèixer i compartir experiències amb altres entitats.

’actriu formada a Montmeló Queralt Casasayas, al costat de
Bàrbara Roig i Magda Puig
formen el ja reconegut grup
de teatre de família Les Bianchis, amb el qual van estar a la Sala Polivalent presentant Les Supertietes. Un
any i mig després, aquesta
formació ha tornat per a fer
l’estrena a Montmeló del seu
darrer espectacle Clink: d’on
vènen les idees?. Aquesta
obra s’emmarca dins el cicle
de teatre infantil que el grup
Xarxa Montmeló realitza durant tot l’any.

Desembre passat, Queralt Casasayas ens va visitar amb La Calòrica i l’obra
Fairflay. Dies més tard,
aquesta obra va obtenir dos
premis Butaca: Millor muntatge de petit format i Millor
text teatral a Joan Yago.
Queralt Casasayas és
llicenciada en Art Dramàtic
per l’Institut del Teatre de
Barcelona i professora de
teatre per a nens. Compta
amb un ampli currículum
teatral i ha treballat sota la
direcció de Sergi Belbel i
Carme Portaceli, entre d’altres.

L’historiador Montmelóní
David Gesalí, presenta un nou
llibre sobre els aeròdroms
republicans de Girona

E

l passat dijous 22 de
febrer, a la seu del
Memorial Democràtic de Girona, En el marc
del 80è aniversari dels
bombardejos i coincidint
amb la celebració de Girona 10, David Gesalí va
presentar el primer estudi col·lectiu que recull les
activitats i la història dels
onze aeròdroms que van
construir-se en les comarques gironines durant el
període de la Guerra Civil
Espanyola.
En el llibre compta amb
una acurada recerca documental contrastada amb
fonts orals i fotografies,
així com mapes i altres
il·lustracions. Gesalí ha
estat autor i coordinador
d’aquesta obra, així com
de moltes altres, sempre
relacionades amb l’aero-

nàutica en temps de guerres, com per exemple “La
guerra aèria a Catalunya”,
un llibre referent en aquest
tema, ja que detalla els
bombardejos sobre la població civil i aprofundeix
sobre els motius i les estratègies bèl·liques del moment amb documentació i
testimonis directes.
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ESPORT I SALUT

1 Marxa Nòrdica
i 25a Mitja Marató
a

L

es regidories de salut i
d’esport, van organitzar
el passat 10 de març la
primera caminada amb la
tècnica de marxa nòrdica.
L’objectiu d’aquesta activitat era el foment d’una vida
més saludable i la iniciació
en aquesta tècnica tan senzilla. Per això, abans de prendre la sortida, es va fer una
breu explicació de la tècnica
i posicionament del cos per a
realitzar correctament aquesta disciplina que combina el
trekking amb moviments simètrics, rítmics i dinàmics,
amb l’ajut dels braços sobre
els bastons.
L’activitat va comptar amb
la col·laboració de la botiga de Decathlon Mollet, que
va cedir els bastons per a la
marxa. La distància recorreguda va ser de 5,5 km. Es
va arribar fins a Montornès
pel camí de la Font de Santa

Caterina i es va tornar vorejant el turó de les Tres Creus.
Finalment, més de 40 persones van realitzar la primera
Marxa Nòrdica de Montmeló.
Davant l’èxit de participació,
ja s’està programant la segona edició que té previst fer el
recorregut de l’Anella Verda.
El mes de març finalitzarà amb la 25 edició de la
Mitja Marató MontornèsMontmeló-Vilanova-La Roca

aquest pròxim diumenge dia
25. L’atleta olímpic Jesús
A.García Bragado va apadrinar el 25è aniversari de la
prova durant la presentació,
on es va fer un reconeixement especial a les persones, als corredors, als patrocinadors i a les institucions
que han participat en les 25
edicions de Mitja. Ells són,
juntament amb els milers
i milers d’atletes populars
(fins a 61.000 en 25 anys),
l’ànima d’aquesta prova.
La Mitja ha estat innovadora i pionera en serveis
als atletes i sobretot en les
accions solidàries que es
van iniciar a la 11 edició i
han permès fer donacions
acumulades per valor de
30.000 €. A la presentació
van assistir els alcaldes
dels quatre municipis participants,
representants
de les principals marques
patrocinadores i Jordi Torrents com a representant
d’esports de la Diputació de
Barcelona.

Fernando Izaguirre (President Atletisme Montornès), Josep M.Antentas
(Vicep.FCAtletisme), Antoni Guil (Alcalde Montmeló), Yolanda Lorenzo
(Alcaldessa Vilanova V.), Jesús A.García (Atleta Padrí 25Mitja), Jose
A.Montero (Alcalde Montornès del V.), Carles Fernández (Alcalde La Roca
del V.), Jordi Juncà (Henkel), Jordi Torrents (Diputació Barcelona)

SEGURETAT CIUTADANA

La seguretat de la llar a les teves mans
Al domicili:
Recolliu la correspondència diàriament per tal
d’evitar que algú pugui accedir a les vostres
dades o documents personals. Si passeu una
temporada llarga fora de casa, ho podeu encarregar a persones de confiança.
Guardeu els diners i els objectes de valor en un
lloc adient, com ara una caixa forta.
Vigileu que la realització d’obres, reparacions o
tasques de manteniment a l’edifici no es puguin
aprofitar per accedir a l’interior dels domicilis.
Quan us facin revisions d’aigua, llum, electricitat o gas confirmeu, en cas de dubte, la identitat
dels tècnics amb les respectives companyies a
través dels telèfons d’atenció al client.
Quan sortiu de casa i sobretot abans d’anar a
dormir comproveu que tots els accessos estan
ben tancats amb clau.
No deixeu les claus de casa en amagatalls accessibles des de l’exterior.
No divulgueu que passeu uns dies fora de casa i
preneu les mesures de seguretat corresponents.

Al garatge:
No deixeu les claus de casa o del cotxe dins del
mateix vehicle.
No deixeu dins del cotxe a la vista objectes com
roba o aparells electrònics. Tampoc deixeu eines
a prop del vehicle que poden servir per forçar el
pany o l’accès al pàrquing.
Quan entreu i sortiu del pàrquing, comproveu que
la porta queda tancada i que cap persona desconeguda aprofita per entrar-hi.
Procureu que els altaveus, els equips de música i de navegació GPS estiguin ocults. Si podeu
emporteu-vos-els.
Important
Si escolteu un soroll estrany o advertiu la presència de persones amb actitud sospitosa a les
rodalies del vostre domicili, no dubteu a trucar a
la policia.
Si observeu portes o finestres forçades o indicis
que s’hagi pogut produir un robatori, no toqueu
res i aviseu a la policia.

Policia Local de Montmeló - 93 572 03 00
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PATRIMONI

El projecte arquitectònic de
Mons Observans obté el Premi
Internacional d’Arquitectura
DOMUS Fassa Bortolo
La sisena edició del Premi Internacional DOMUS
Fassa Bortolo, organitzat per la universitat italiana
de Ferrara, ha atorgat la Medalla d’Or a l’arquitecte
Toni Gironès Saderra pel projecte de recuperació de
l’assentament romà de Can Tacó.

D

omus és un important
reconeixement
internacional que premia
l’excel·lència en el camp de
la restauració, la reconstrucció i la restauració arquitectònica i paisatgística. Enguany
i per primera vegada, el certamen ha comptat amb professionals de l’arquitectura
de tots els continents. Han
competit un total de 105 projectes, 40% d’Itàlia i la resta
de diversos països europeus
i no europeus, entre ells Xina,
Japó, Singapur, Índia, Brasil,
EUA i Austràlia.
Aquest premi s’uneix als
guardons obtinguts prèviament per Toni Gironès per
l’excel·lent tasca arquitectònica realitzada a l’assentament romà de Can Tacó.
L’any 2013 la seva intervenció al jaciment va resultar
premiada en la XII Bienal
Española d’Arquitectura y
Urbanismo dins la categoria
Ciudad y Paisaje. El mateix
any va resultar finalista als
Premis FAD d’Arquitectura i
Interiorisme, on va guanyar
el Premi d’Opinió del Públic.

L’arquitecte Toni Gironès, durant l’entrevista a Mons Observans

L’any 2014 va resultar finalista als premis Piranessi i l’any
2015 va ser seleccionat per al
Mies van der Rohe Award.
En una entrevista concedida el proppassat 14 de
març al mateix jaciment Toni
Gironès es va mostrar molt
il·lusionat amb la concessió
del premi, que comporta un
reconeixement internacional
a la seva obra i ha obert un
diàleg entre els professionals
de l’arquitectura sobre les diverses formes d’intervenir en
la recuperació del patrimoni
històric i arqueològic.
Des que es va obrir al públic l’any 2012 el jaciment
ha rebut nombroses visites

d’arquitectes i tècnics de patrimoni de Catalunya i també
d’àmbit internacional, entre
els quals destaquen l’Escola
d’Arquitectura de Montpellier
i el National Research Institute of Cultural Heritage de la
República de Corea (Corea
del Sud) entre d’altres.
El lliurament de premis Domus es durà a terme el 21 de
març al Palazzo Tassoni Estense, seu del Departament
d’Arquitectura de la Universitat de Ferrara. El 15 d’abril, a
la una del migdia, Toni Gironès tornarà a Montmeló per
impartir una xerrada sobre el
projecte de posada en valor
del jaciment.

El Museu de Montmeló,
compromès amb la
sostenibilitat

V

int-i-set
empreses
i entitats del Vallès
Oriental han obtingut
el distintiu del Compromís
amb la sostenibilitat Biosphere, en un acte provincial
on s’han distingit un total de
242 establiments. L’acte,
celebrat a Casa Llotja de
Mar, dimarts 13 de març, va
comptar amb la presència
de Montserrat Tenas, com
a responsable del Museu
Municipal de Montmeló.
Les empreses distingides es van adherir el 2017
a aquest projecte que té

L’acte va comptar
amb la presència
de Montserrat
Tenas, com a
responsable del
Museu Municipal
de Montmeló

com a pilars: la formació, els
plans de millora continua i el
treball per a la millora de la
destinació. Els requisits que
han de complir les empreses adherides tenen a veure
amb la gestió sostenible, la
conservació i millora del patrimoni cultural, la conservació ambiental, el desenvolupament econòmic i social, la
qualitat i seguretat i la implicació del client.
El Compromís per a la
Sostenibilitat Biosphere vol
estendre la cultura de la sostenibilitat turística a les empreses i serveis turístics de
les comarques de Barcelona.
Es tracta d’un programa desenvolupat per la Diputació
de Barcelona, amb el suport
de l’Institut de Turisme Responsable (ITR), que té com a
principal finalitat implementar una gestió més sostenible en tots els agents d’una
destinació turística.

Foto de grup de les empresa i entitats que han obtingut el distintiu,
amb Montse Tenas com a responsable del Museu de Montmeló
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Daydream al Circuit
Divendres Sant dia 30 de març, coincidiran a Montmeló dos
esdeveniments musicals de gran nivell. Al matí començarà el
festival internacional de música electrònica Daydream, al Circuit
Barcelona-Catalunya. A les sis de la tarda, la Pegatina oferirà
un concert d’avançament de la presentació del seu nou treball
“Ahora o nunca”.

E

ls dies 30 i 31 de març
tindrà lloc a l’interior del
Circuit de BarcelonaCatalunya el festival internacional de música electrònica
Daydream. Aquest festival,
originari de Bèlgica, se situarà entre les tribunes B i N del
Circuit (Espai RACC) i disposarà d’un macro escenari
i dues carpes addicionals
que seran muntades per a
aquest esdeveniment, que
també comptarà amb serveis
de restauració, zona de relaxament, guarda-roba, etc. A
aquests serveis s’afegeix el
de càmping vinculat a l’activitat en els terrenys de Can
Guitet.
Divendres passat el director del festival, acompanyat

U

n any més, Montmeló acollirà la zona
d’acampada de Rock
Fest, festival de rock que
es durà a terme els dies 5,
6 i 7 de juliol a Santa Coloma de Gramenet. Aquesta
serà la tercera edició que
el públic del concert s’allotja a Montmeló, aquest any,
però, canvien d’emplaçament i la zona escollida serà els jardins de la Torreta.
Fruit de la col·laboració
entre l’Ajuntament i els
organitzadors d’aquest esdeveniment, aquest any

Montmeló recupera i tornarà a gaudir dels concerts
de les nits del Gran Premi
de Motos. La nit de divendres actuarà l’històric grup
de rock Celtas Cortos i el
dissabte Mojinos Esco
zíos, grup de “Rocanró” de
llarga trajectòria i liderat
pel polifacètic Sevilla. Els
concerts comptaran amb
dos grups més que es faran càrrec de la primera
part de la nit, deixant pas
a sessions de discjòqueis
per seguir fins a la matinada.

Èxit de participació en els
tallers monogràfics de cuina
del director del Circuit i de
l’alcalde de Montmeló, va realitzar la presentació de l’esdeveniment que arriba per
primera vegada a Espanya.

La capacitat total de l’espai
és de 18.000 persones i l’organització ja té venudes un
80% de les entrades.
www.daydreamfestival.es

La Pegatina a la Polivalent

E

l reconegut grup “La Pegatina” han triat la Sala
Polivalent de Montmeló
com lloc per a realitzar un
stage intensiu durant una
setmana, per tal de preparar
i ultimar el detall de la nova
gira que emprenen presentat
el seu últim treball “Ahora o
nunca”. I el que és més important, han decidit fer una
actuació oberta al públic per
a finalitzar l’stage a la Polivalent.
La formació es planteja
aquesta actuació com l’assaig general abans de sortir
de gira. Així doncs, el públic
assistent podrà gaudir de la
música i del nou espectacle

RockFest acampa de nou a
Montmeló

d’aquest increïble grup, poc
abans de començar els “bolos” oficials de la formació.
El concert de La Pegatina
serà divendres 30 de març,
a les 18 hores. El preu de
l’entrada és de 3 €. Les en-

trades es poden adquirir ja,
a La Torreta Centre Cultural,
de 16 a 21 h, fins divendres
23/03, i a l’Ajuntament, de 9 a
14 h, fins dijous 29/03.
www.salapolivalent.mont·
melo.cat

Primer taller de sushi

E

l Centre Cultural La Torreta ha organitzat un
seguit de tallers monogràfics de cuina que s’estan
realitzant a les instal·lacions
de l’Espai Emprén de la G2M.
El 20 de febrer es va obrir
el cicle amb un taller de sushi que es va ampliar a dues
sessions, ja que van ser 35
les persones inscrites. Es va
aprendre a tallar el peix, a fer
l’arròs japonès i d’altres tècniques de la cuina nipona.
El passat 18 de març va
tenir lloc el segon taller, on
també s’han realitzat dues
sessions, amb 35 persones
més inscrites. Aquest monogràfic va ser un taller familiar,
on pares, mares i infants van
treballar conjuntament pos-

tres i delicatessen de xocolata. Tota una experiència per
a iniciar als més petits en el
món de la cuina.
Els pròxims tallers de cuina estan programats per les
següents dates: el 17 d’abril,
de 18 a 20 hores. Taller Masterpinxo, amb tots els secrets per a elaborar pinxos
ben originals. Les inscrip
cions per aquest taller ja són
obertes.
Per últim, el dia 13 de maig
es realitzarà l’últim taller
d’aquest cicle de cuina, amb
el títol de,”Cuinem sa, no tot
són verdures”. Es tracta també d’un taller familiar amb el
mateix format del taller de
xocolata, on grans i petits
compartiran cuina.
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