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La 13a Fira del Comerç omple de públic
la plaça de La Quintana

Més de 4000 espectadors en el concert
de Mojinos Escocíos
El grup omple el Pedregar
durant el MotoGP Festival.
El cap de setmana de
Motos registra una
participació massiva de
públic en les diferents
activitats organitzades:
concentració motard,
concerts, acampada i
curses de motociclisme.

FITKAM 2018 es
consolida amb una alta
assistència de públic
La 6a edició de la Fira
de teatre infantil i juvenil
Kacumensi es consolida com
la mostra de teatre familiar
de referència en l’àmbit de la
comarca. El públic omple en
un 80% l’aforament de les
diferents sales i espais que van
acollir la mostra teatral.

Tot a punt per a la Festa
Major de Montmeló

El color violeta del mocador d’enguany
i la campanya “No és No” pretén
prevenir i sensibilitzar, per eradicar el
masclisme, les agressions i la violència
sexual a l’espai públic.
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TEMA DEL MES

EDITORIAL

Montmeló aposta per eradicar
el masclisme en els espais
d’oci de la Festa Major

El mocador de Festa Major

A partir del dijous 28 de juny i fins al diumenge 1 de juliol,
Montmeló tornarà a gaudir de la festa més important del nostre
poble, la Festa Major.

A

E

ncetem aquesta Festa
Major en línia a la dels
darrers anys, amb la
col•laboració i participació
ciutadana del grup de treball Reinventem-nos i del
grup de cultura popular.
Una forma de participar
de la festa major des del
compromís i amb una visió
global en la qual es procura trobar activitats i dinàmiques perquè durant la festa
hi hagi espais i continguts
en els que tothom tingui
cabuda.
Aquest any, en el programa podeu observar petits
canvis respecte a les anteriors edicions. Aspectes
com incloure una festa de
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l’escuma infantil, són fruit
d’aquestes
consideracions
incloses i compartides des de
l’enquesta de participació de
l’any anterior i del grup de treball Reinventem-nos. Tant en
el programa imprès, com en la
web de l’Ajuntament, es podrà
respondre a l’enquesta sobre
la Festa Major per opinar, suggerir i participar i d’aquesta
manera que sigui el més representativa possible.
Una altra novetat d’enguany és que la contraportada del programa està dedicada a la campanya, “No és
No”. Aquesta campanya de
prevenció i de sensibilització,
posa l’accent en la necessitat
de treballar per eradicar el
masclisme, les agressions i
les violències sexuals als espais públics d’oci. És a dir, es
pretén fer visible i denunciar
les violències que de vegades tenen lloc en els espais

públics, sovint en uns contextos d’oci, on la normalització
d’actituds masclistes i LGTBIfòbiques, no han de tenir lloc.
Aprofitant l’avinentesa, voldria agrair la implicació de les
entitats del municipi, siguin
de caràcter esportiu, social o
cultural, ja que són part important en el programa. No
voldria oblidar aquelles persones que a títol individual
també col•laboren abans,
durant i després en la nostra
gran festa, per fer gaudir a tots
d’aquests dies tan especials.
I per finalitzar, voldria convidar a tota la ciutadania de
Montmeló a participar i gaudir
d’aquests dies d’alegria, amb
els amics, la família i el veïnat. És la millor manera d’enriquir la Festa Major.
Ariadna Ojeda
Regidora de Festes i
Tradicions

quest és el cinquè any
que
es
confecciona
aquesta peça que serveix
com a distintiu unificador per
a totes aquelles persones que
volen viure activament la Festa Major En aquesta ocasió el
mocador serà de color violeta,
com a mostra de suport a les
víctimes de violència masclista
i, com cada any, lluirà l’eslògan
que tant de temps fa que ens
acompanya al programa de
festes i a les banderoles de
carrer. “Estem de Festa”.
El preu del mocador 2018
és de 2 €. Des de l’Ajuntament, us convidem a penjar
als vostres balcons els cinc
mocadors de festa que fins
ara s’han elaborat, per tal de

donar color al poble. Si no teniu els mocadors d’anys anteriors, els podeu adquirir al
Centre Cultural La Torreta pel
preu d’1 €.
El mocador violeta està a la
venda en els següents equipaments i establiments:
• AJUNTAMENT
• BIBLIOTECA MUNICIPAL
LA GRUA
• EL REBOST DE LA ROSA
• FORN I PASTISSERIA
FARRIOL
• HOSTAL SERRA
• PAPERERIA I LLIBRERIA
L’AGLÀ
• LA TORRETA CENTRE
CULTURAL
• ELECTRODOMÉSTICOS
CID

Polseres Candela

D

avid Sánchez, impulsor
de l’associació Pulseras Candela, va ser un
dels cinc finalistes dels Premis Vallesà de l’Any. Arran
del lliurament d’aquest premi a la Polivalent, la regidoria de Salut de l’Ajuntament
ha iniciat una campanya de
venda de polseres Candela que recapta diners per a
la recerca i investigació del
càncer infantil. Des del passat 2 de juny fins al dia d’avui
ja s’han aconseguit gairebé
600 € amb la venda d’aquestes polseres solidàries. La

Torreta i l’Ajuntament seran,
durant aquests dies previs a
la Festa Major, els dos punts
de venda de les polseres
Candela, a més de vendre
també el mocador de Festa
Major.
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GESTIÓ MUNICIPAL

El Ple Ordinari
del mes de maig
aprova el Pla
d’Inclusió Social
Una moció del PSC rebutja la sentència
de “la manada” i posa èmfasi en la lluita
contra la violència masclista

E

l Pla d’Inclusió Social
va marcar el debat en
el ple del mes de maig.
Aprovat per unanimitat per
tots els grups és l’instrument
del qual es dota l’organització municipal per concretar i
articular la política d’inclusió
social en el municipi.
El pla ha estat elaborat
per la consultoria tècnica Invenies amb el suport i direcció tècnica de la Diputació
de Barcelona i ha comptat
amb la participació activa
de personal tècnic de l’Ajuntament.
El pla integra el conjunt
de programes, projectes o
accions en matèria d’inclusió que es desenvolupen
des de les diferents àrees
o departaments municipals,
però també aquelles iniciatives que duen a terme les
entitats i les associacions
de Montmeló i les propostes
de noves iniciatives a desplegar durant els propers
anys.
El grup municipal d’ERC
va compartir el document
tot i trobar-lo poc concret,
d’igual forma que el grup
d’ICV-EUiA, que va demanar formació en el sentit
que explicita el document
pel personal de l’ajuntament. Per la seva part, el
portaveu del PSC va concretar que a partir de la
seva aprovació s’haurà de
formalitzar la Taula de Coordinació per impulsar el
pla i concretar les accions
a dur a terme, a més de

totes les que ja estan en
marxa.
Una moció del grup del
PSC de rebuig de la sentència de “la manada” va
centrar una part important
del ple. El regidor Pere Rodríguez va exposar-la destacant que la lluita contra la
violència masclista ha de
ser una prioritat per a tota
la societat i partits polítics i,
sobretot, una obligació dels
governs i totes les administracions. La moció reitera
el compromís del nostre
ajuntament amb la lluita
contra la violència masclista i mostra el suport incondicional a les víctimes.
Els grups van expressar
el seu suport a la moció i
des d’ICV-EUiA es va exigir
l’abolició del supòsit d’abús
al codi penal i reclamar el
valor de l’expressió afirmativa del consentiment de
les dones per a mantenir
relacions sexuals.
Per acabar el Ple, el grup
d’ICV-EUiA va presentar
una moció arrel de la tancada que estan duent les migrants i refugiades a l’escola Massana de Barcelona.
La moció dona suport a totes les propostes presentades per les participants a la
“Tancada contra el racisme
i pels drets” i insta al Govern de l’Estat a aprovar i
modificar aquestes propostes en contra del racisme i
de la discriminació de les
persones migrants i refugiades.

Acords de les Juntes de Govern (del
22.05 al 12.06)

L

es Juntes de Govern
Local d’aquest mes
de maig/juny han estat
marcades per la preparació de les activitats d’estiu,
contractació de serveis pel
Casal d’estiu, cursets de
natació, la contractació del
servei de vigilància, salvament i socorrisme a les
piscines i també la concessió del servei de bar, que
aquest any el prestarà la
cooperativa d’iniciativa social sense ànim de lucre,
Grupdem, que gestiona a
Montmeló el Centre Especial de Treball i el Centre
Ocupacional El Trencadís.
També s’ha aprovat el pla
de desplegament de fibra
òptica.
Des de l’àrea d’educació
s’ha promogut la signatura
del conveni amb l’Ajuntament de Granollers per a
l’organització de la Cantània 2018. Un total de 91
alumnes de les escoles
Sant Jordi i Pau Casals hi
ha participat. En aquest

mateix àmbit s’ha aprovat
l’addenda al conveni que
l’Ajuntament manté amb
l’UNED.
En una altre orde de coses
s’ha adjudicat el contracte de
servei per a la implementació del projecte DVMI (Dónde van mis impuestos). S’ha
aprovat la signatura del conveni per a l’any 2018 amb la
Unió de Botiguers i Comerciants de Montmeló. La regidoria d’ocupació ha aprovat
la subvenció amb recursos
del programa Mefo Empreses, a tres companyies que
ho han sol•licitat.
L’organització de l’acampada, de MotoGP i les llicències d’activitats corresponents, com cada any, també
han ocupat lloc preferent en
els expedients tramitats a la
Junta de Govern. L’objectiu
és prestar el servei a les persones que ens visiten amb
qualitat i també garantir la
seguretat tant de l’acampada
com de tot l’esdeveniment,
en allò que pertoca a l’ad-

ministració local. La Junta
també va aprovar la realització dels dos concerts que
han amenitzat les nits a totes
aquelles persones de Montmeló o a aquelles que ens
han visitat i que s’han acostat al Pedregar.
La Festa Major ha completat el reguitzell de punts: programa d’activitats, contractes d’orquestres, ajudes a
entitats, escenari, mocadors
solidaris i un llarg etcètera.
La Junta de Govern Local, finalment, va aprovar la
jubilació del funcionari José
Antonio García, cap de la Policia Local, després de més
de 36 anys de servei. En el
mateix sentit també s’ha jubilat l’Antonio Nieto, cap de les
brigades de serveis de l’ajuntament, que ha prestat els
seus serveis de forma ininterrompuda al llarg de 30 anys.
A tots dos, el consistori els
agraeix els serveis prestats i
la implicació amb la ciutadania en la millora continuada
dels serveis municipals.

La Fundació Civio i la transparència
municipal

D

esprés de l’aprovació per la Junta de
Govern Local de l’adjudicació del contracte de
serveis corresponent, la
Fundació Civio ha començat
a treballar en el tractament
de dades que ha de permetre, a través del projecte
“Donde van mis impuestos”,
(DVMI), una visualització

ràpida i molt entenedora del
pressupost municipal. Les
dades tractades van des de
l’exercici 2012 fins l’exercici
actual de 2018.
La Fundació Civio ha fet
possible que a dia d’avui més
de 17,1 milions de persones
puguin consultar els pressupostos locals o autonòmics de
forma visual i fàcilment com-

prensible. Ajuntaments grans
com Barcelona o Madrid i altres no tant grans com Polinyà,
La Vall d’Uixò o Santa Coloma
de Gramenet ja han incorporat
al portal el projecte DVMI.
El calendari d’implantació
preveu que les dades pressupostàries indicades seran
consultables abans que finalitzi l’any 2018.
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COMERÇ, PROMOCIÓ ECONÒMICA I PARTICIPACIÓ

La 13a Fira del Comerç omple la plaça Quintana
La 13a Fira del Comerç, Artesania i Entitats de Montmeló, torna a la plaça de la Quintana amb una gran
participació de públic durant tota la jornada. L’organització va valorar molt positivament aquesta edició que va
finalitzar amb l’actuació del grup Catfolkin.

Q

uaranta-una carpes expositores de comerços
i entitats locals i tretze
estands d’artesania, van estar presents a la plaça de la
Quintana durant el passat 2
de juny a la celebració de la
13a edició de la Fira del Comerç de Montmeló. El retorn
a aquesta ubicació i el bon
temps, va afavorir l’èxit de
públic durant tot el dia que la
UBCM ha valorat en un augment aproximat d’un 15% respecte a l’edició passada.
La Quintana va tenir una
ocupació gairebé plena en les

hores del migdia i durant la
tarda, coincidint amb les actuacions de les entitats locals
a l’escenari. Es van combinar
exhibicions de caràcter cultural
i d’entitats esportives, a més
de l’espectacle infantil del grup
La Belluga. Les actuacions a
l’escenari de la Fira la va tancar el conegut grup Catfolkin.
Els espais de la carpa central, dedicats al comerç d’automoció i de restauració, van
centrar l’atenció de les persones visitants que van optar en
gran nombre per quedar-se a
dinar al recinte firal.

La valoració global d’aquesta edició de la Fira del Comerç,
Artesania i Entitats per part de
l’organització ha estat molt
positiva. Durant la posterior
reunió realitzada amb departament de Promoció Econòmica de l’Ajuntament, la UBCM
ha manifestat la satisfacció
absoluta pel transcurs reeixit
de la jornada, tant en l’àmbit
organitzatiu com en el de participació de públic. Ja s’està
treballant per dur a terme una
nova edició l’any que ve i millorar si calen alguns aspectes
d’aquesta 13a Fira.

La ciutadania de Montmeló va votar
massivament les propostes de Pressupostos
Participatius a la carpa municipal

Actuació de l’Escola de Ball Antonio i Fuensanta durant la Fira

La taxa d’atur a Montmeló
se situa per sota del 10%

L

’Ajuntament de Montmeló va aprofitar la 13a Fira
del Comerç com a plataforma de sortida per donar
a conèixer a la ciutadania els
primers Pressupostos Participatius que s’elaboren a la
nostra localitat.
L’espai de la carpa de
l’Ajuntament de Montmeló va
ser durant tot el dia un costant anar i venir de persones
que van aprofitar la jornada
per votar els projectes dels
Pressupostos Participatius de
Montmeló. Al final del dia 358
persones van exercir el seu
dret a vot.. L’alta participació
demostra l’interès que aquest

Taxa d’atur a Montmeló al mes de maig. Període 2008-2018

procés participatiu ha despertat en la ciutadania.
Aquest procés de votació
segueix obert durant tot el
mes de juny. Un cop es tanqui el vot presencial, totes les
dades es buidaran en una
plataforma on-lines, i durant
el mes de juliol s’obrirà el vot

per internet.
Al mes de setembre està
previst donar a conèixer els
resultats finals i els projectes
escollits per la ciutadania per
dur a terme. Recordem que el
pressupost global dels Pressupostos Participatius 2018
és de 150.000 €.

L

a nova davallada registrada al mes de maig situa la
taxa d’atur de Montmeló, per primera vegada en deu
anys, per sota del 10%; concretament en el 9,74%.
Han estat 27 les persones de Montmeló que han trobat
feina durant aquest mes de maig i ara són 415 les que encara estan inscrites a les llistes de l’atur. La caiguda intermensual del 6,11% és la més alta de tot el Vallès Oriental,
només superada per la de Fogars de Montclús i la de Tagamanent. La taxa del Baix Vallès és del 12,04% i la del Vallès
Oriental de l’11, 21%.
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MEDI AMBIENT

TERRITORI

Instal•lats
disset pedals als
contenidors de rebuig
Amb aquesta instal•lació tots els
contenidors disposen de pedal

D

es de la posada en
funcionament del sistema de contenidors
de càrrega lateral a finals
del 2014, s’han anat fent
un seguit de canvis i modificacions tenint en compte
els comentaris de la ciutadania i de l’empresa responsable de la recollida.
Així, al llarg d’aquests
tres anys, s’ha canviat la
ubicació d’alguns d’ells i,
fins i tot, el canvi de sentit
de la circulació per facilitar-ne la recollida.
El darrer canvi que
s’ha produït ha estat la
instal•lació de 17 pedals
dels contenidors de rebuig
de càrrega lateral. Amb

aquesta actuació totes
les àrees i contenidors del
municipi estan habilitats
facilitant-ne així l’obertura
i l’accés pel servei de recollida d’escombraries.
Amb el sistema de
contenidors de càrrega
lateral s’han augmentat
les àrees de recollida
selectiva, s’ha reduït la
contaminació acústica, el
temps i el consum energètic en el procés de recollida i descàrrega de
contenidors i s’ha aconseguit un canvi en l’estètica de l’espai públic, la
millora de la neteja i una
correcta ordenació dels
punts de recollida.

Segueixen a bon ritme les obres
d’integració de la llosa del soterrament

L

es obres de la primera
fase d’integració de la
llosa del soterrament
segueixen segons la planificació prevista. Actualment
s’està finalitzant l’execució
dels diferents espais segons la geometria projectada i ja es comencen a veure els primers volums que
caracteritzarà la integració
d’aquest cèntric espai.
Sobre la llosa es poden
veure les feines d’impermeabilització de la plataforma
i els accessos a l’equipament del Centre Juvenil,
mentre que al carrer Miquel
Biada podem veure com
es perfila el nou espai que
conformarà la urbanització de l’exterior del centre
juvenil. En aquest sentit,
aviat començaran les fei-

nes d’enderroc de l’antiga
casa “del ferroviari” propietat d’Adif, coneguda com a
cal Morató i la creació d’una
rampa d’accés que permetrà
accedir des de la part baixa
del carrer a sobre la llosa.
La Brigada Municipal ha
aprofitat les obres per a dur a
terme el canvi de la canonada
que abasteix el primer tram

d’habitatges del carrer Miquel
Biada, substituint les antigues
canonades de fibrociment per
canonades de PEAD.
Paral•lelament, s’estan fent
les gestions necessàries davant dels organismes oficials
per tal de poder regar les zones enjardinades del soterrament amb aigua provinent del
freàtic de la zona.

Signatura conveni amb l’Incasòl per a
promoure el desenvolupament d’habitatge
amb protecció oficial

E

l passat 18 de maig,
l’alcalde de Montmeló,
el secretari d’Habitatge i Millora Urbana del Departament de Governació,
Administracions Públiques i
Habitatge, Carles Sala, i el
director de l’Institut Català del Sòl, IncasòlL, Damià
Calvet, van signar un conveni de col•laboració per al
desenvolupament d’habitatge amb protecció oficial al
municipi de Montmeló.
El conveni preveu l’elaboració d’un estudi sobre la demanda d’habitatge existent

a Montmeló per a determinar
el futur desenvolupament
d’habitatge amb protecció oficial al municipi. Aquest estudi
tindrà en compte l’anàlisi de
les necessitats d’habitatge

realitzat per al Pla Territorial
Sectorial de l’Habitatge respecte a la demanda existent,
la projecció de llars i els objectius definits pel municipi de
Montmeló.
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SUPERANT BARRERES

Estrena del vídeo documental sobre el Centre
Ocupacional El Trencadís
Dijous de Festa Major a la Sala Polivalent i divendres per Vallès Visió, podreu veure el documental “Superant
barreres”.

T

al com us anunciàvem al
mes de febrer, el Centre
Ocupacional El Trencadís fa 10 anys i ha previst tot
un seguit d’activitats al llarg
de l’any per celebrar-ho.
En aquests primers mesos
de l’any, entre altres activitats,
s’ha realitzat un logotip commemoratiu dels 10 anys i un
disseny que sota el títol “Un
Trencadís fet entre tots” ens
mostra la plaça de la Vila de
Montmeló com una societat rica en diferències. Ambdós treballs són obra del dissenyador
gràfic, Lluís Terradellas.
Amb aquest disseny, es
volen transmetre dues idees bàsiques: la primera, que
la societat és una espècie de
trencadís que està fet per tothom. Cadascú de nosaltres
és una peça diferent d’aquest
gran trencadís que és la nostra

ments d’aquesta celebració,
el programa Parlem-ne del
13 de març va entrevistar al
director, Daniel Angulo, i a
l’educador, Luis Díaz, a la Ga-

societat. L’altra idea que volen
transmetre és que El Trencadís (el Centre) està fet entre
tots, que el centre funciona per
la implicació de tota la ciutadania de Montmeló.
També, durant aquests mesos s’ha elaborat el vídeodocumental amb entrevistes
amb diferents persones que
tenen o han tingut algun tipus de relació amb el cen-

tre durant aquests 10 anys
(alcaldes, regidors, tècnics
municipals, escoles, persones usuàries, familiars, etc.).
Aquest vídeo que ha estat
presentat prèviament a les
famílies, es podrà veure a la
Sala Polivalent el primer dia
de Festa Major, dijous 28 de
juny.
Vallès Visió ha estat en tot
moment seguint els movi-

la Premis Vallès Visió, El Trencadís va ser el guanyador del
premi per Montmeló i, divendres 29 de juny a les 20.30 h
emetrà el documental.
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EDUCACIÓ

Finalitza el projecte Erasmus+
que ha permès a l’alumnat
de l’INS Montmeló viatjar a
Alemanya, Finlàndia, Itàlia i
Galícia

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

El 31 de maig va finalitzar el projecte internacional “Erasmus +
Horitzó al futur”. Aquest projecte becat en la seva totalitat pel
Programa Fons Europeu i que ha durat tres anys, ha permès
viatjar a altres països, un total de 39 alumnes de batxiller de
l’Institut de Montmeló.

L
D

urant aquests tres anys,
l’alumnat local han realitzat experiències d’intercanvi amb alumnes de Finlàndia, Itàlia, Alemanya i Galícia.
A cada viatge es treballava
diferents aspectes educatius:
la comunicació, la resolució
de problemes i la projecció i
creació d’una empresa.
A més dels aspectes purament acadèmics, els alumnes
han manifestat la seva satisfacció personal perquè a més
tornen amb l’experiència adquirida en l’aprenentatge de

l’anglès, el coneixement d’aspectes i cultures que no coneixien i també alguns d’ells han
fet nous amics més enllà de
l’entorn de l’institut.
Mariam valorava molt positivament la importància de treballar en grup amb persones
de cultures diferents. Mayte i
Ahinoa han après nous valors
i com preparar i exposar en
públic activitats i treballs. Paula es queda amb l’experiència
del sistema educatiu finlandès, encara que se li va fer
molt curta la seva estada allà.

Marta Butjosa i Javier Navarro, el professorat encarregat d’aquest projecte valoren
el projecte Erasmus + com
una gratificant experiència
per a alumnes i professors,
on totes les persones que han
participat han tornat enriquits i
amb nous valors, fruit de l’intercanvi entre cultures diferents. Mentre els alumnes miren les fotografies i els treballs
realitzats, el professorat ja treballa per incloure novament
l’Institut de Montmeló en una
altra edició d’Erasmus +.

’alumnat de cinquè de primària de l’escola Sant Jordi ha celebrat la Fira de les
Cooperatives que han creat en
el marc dels projectes Aprendre a Emprendre i Cultura Emprenedora a l’Escola (CuEmE),
promoguts per l’Ajuntament i la
Diputació de Barcelona amb
l’objectiu d’incrementar la creativitat, la innovació i l’esperit
emprenedor.
Les dues cooperatives, que
han estat batejades pels mateixos alumnes amb els noms
de Copeco (5è A) i Cm5 (de
5è B) han posat a la venda els
productes creats pels mateixos alumnes en una paradeta
en el mercat setmanal ambulant, la majoria relacionats
amb petits articles educatius
i de decoració. La fira és la
penúltima fase del projecte
de creació d’una cooperativa,

treball que porten realitzant
durant tot el curs escolar juntament amb el professorat.
Aquest projecte, impulsat
per la Diputació de Barcelona,
aposta pel model cooperatiu
com a filosofia empresarial
de base, perquè aporta un
sistema de gestió democràtica i participativa i reforça una
vessant de responsabilitat
social. Per això, el procés de
creació, organització i gestió
d’una cooperativa a l’escola,
té la finalitat de fomentar l’esperit emprenedor que ajudi a
adquirir valors.
La solidaritat és un altre
dels aprenentatges treballats
en aquest projecte d’emprenedoria. En aquesta línia, les
cooperatives han donat part
dels seus guanys a l’organització Càritas Parroquial del
municipi.

El Centre de Formació d’Adults (CFA) ofereix la possibilitat al públic jove
d’una formació prèvia al terreny laboral

M

olts joves que deixen
els estudis sense haver obtingut el graduat
de l’ESO, no tindran l’oportunitat d’accedir a bons llocs
de treball. El CFA de la G2M
ofereix a aquest sector de
públic cursos de preparació
per a les proves d’accés a cicles formatius de grau mitjà i
superior, així com cursos de
preparació per obtenir el títol
de graduat en ESO.
L’oferta formativa del CFA
és molt àmplia i es completa
amb altres cursos destinats a

públic adult, com els cursos
d’alfabetització, anglès, castellà, informàtica, tallers de coneixements bàsics i els cursos
de preparació per a proves
d’accés a la universitat, per a
majors de 25 i 45 anys.
Des del passat 18 de juny,
fins al dia 20 de juliol, el
Centre de Formació d’Adults
ha obert el període de preinscripcions i matriculació.
Les persones interessades
poden acudir a la G2M, en
horari de tarda (de 16 a 20
hores) fins al 26 de juny, i de

10 a 13 hores, del 2 al 20 de
juliol. La primera setmana de
setembre es tornarà a obrir
el termini de matrícula, si
queden places.
Preparar el futur professio
nal amb una bona formació
és imprescindible per entrar
al mercat de treball. Al CFA
trobaràs totes les respostes
a les teves necessitats formatives, sense moure’t de
Montmeló
CFA MONTMELÓ: Nou,
34. Tel. 935720997. Mail:
a8056021@xtec.cat
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CULTURA

Montmeló acull la 6a edició del
FITKAM i consolida aquesta fira
de teatre familiar
La Fira de teatre infantil i juvenil Kacumensi 2018 es consolida
com la mostra de teatre familiar de referència en l’àmbit de la
comarcal. El públic omple en un 80% l’aforament de les diferents
sales i espais que van acollir la mostra teatral.

L

’edició d’enguany oferia
23 espectacles, 20 de
pagament a tres sales i
3 gratuïts als jardins de La
Torreta. L’ocupació i venda
d’entrades ha estat del 80%.
Destacar que en 10 dels 20
espectacles de pagament
es van esgotar les localitats.
Aquestes xifres posen de
manifest que el FITKAM és
ja una activitat esperada pel
públic familiar de Montmeló i
pel de la comarca.
La quantitat d’espectacles
en la seva justa mida, així com l’alt nivell de l’oferta
teatral, han estat les claus
perquè aquest FITKAM hagi
despertat un gran interès entre el públic familiar. L’espai
de la carpa circular instal•lada
a la plaça de la Vila va oferir
2 grans espectacles en un
espai de petit format: Teatre
de Funàmbuls que va omplir
tres vegades la carpa i la meravellosa Mô que va captivar
al públic més petit amb el seu
espectable de circ.
Altres espectacles a des-

tacar van ser Bianco, una
delicada combinació entre
dansa i acrobàcies amb una
estètica molt acurada. La ja
coneguda companyia La Pera llimonera van oferir Quo no
vadis amb molt bona acollida.
El duet Sanfaina de Colors
van fer un repertori de cançons infantils demostrant la
gran qualitat musical de tots
dos components. I el Senyor
de les baldufes va meravellar al públic assistent amb
el seu domini tècnic i la seva
posada en escena. Remarcar
especialment el musical Sin-

ging Talent Show; un recorregut pels grans musicals de
Disney amb molt d’humor. I
també mencionar l’estrena de
l’espectacle de titelles L’arbre
dels xumets, de la companya
local El Replà.
L’entitat
Kacumensi
i
l’Ajuntament, organitzadors
d’aquest esdeveniment artístic, es mostren satisfets pels
resultats obtinguts i pel nivell
teatral de la mostra i donen
les gràcies per la gran acollida i participació, Ara comença la feina per organitzar la
setena edició del FITKAM.

La Torreta i la Sala Polivalent acullen
gran part de l’oferta cultural i de lleure
de Montmeló durant juny i juliol

L

a Sala Polivalent de
Montmeló acull un total de 7 festivals de fi
de curs, entre escoles i entitats locals durant aquest
mes de juny. L’Escola Municipal de Música va encetar el diumenge dia 3 la
sèrie de festivals de fi de
curs que tenen lloc al llarg
d’aquest mes a Montmeló.
El mateix diumenge a la
tarda va ser el torn de l’entitat Divertiment. Les tres
escoles privades de dansa
i música del municipi també han realitzat els seus
respectius concerts de fi de

curs a la Polivalent. I pel que
fa a la resta d’entitats, el dia
17 va actuar l’Esbart Dansaire i el dia 22 la sala acollirà el
fi de curs d’alumnes de l’INS
Montmeló i a la tarda clourà la
ronda de festivals amb el Casal de la Gent Gran.
A aquesta prolífica activitat
musical i de dansa, cal sumar els actes de lliurament
de premis i orles de l’Institut. Tot això com a preludi de
les actuacions que tornaran
a tenir lloc per Festa Major
en el privilegiat entorn dels
jardins de la Torreta. Sense
oblidar que durant el mes de

juliol acollirà novament activitats del Casal d’Estiu 2018,
a més d’altres actes d’entitats locals.
Amb aquest seguit d’activitats que s’organitzen en
aquest entorn, es pot dir que
sense cap dubte, la Torreta i
la Sala Polivalent són, a hores d’ara, el centre neuràlgic
de les activitats artístiques,
culturals i festives del municipi d’una forma totalment
transversal, tant per les activitats que es porten a terme
com per les entitats usuàries
de l’espai de manera habitual
al llarg de tot l’any.
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ESPORTS I LLEURE

Increment de participants a les
activitats de MotoGP
Diumenge passat, al Circuit, Jorge Lorenzo va aconseguir el podi
en MotoGP i el van acompanyar Marc Márquez i Valentino Rossi.
Però a més dels resultats esportius, les persones assistents a les
carreres han gaudit d’un seguit d’activitats paral•leles

A

l centre del municipi i en
l’àmbit de la plaça d’Ernest Lluch i sector nord
s’ha viscut aquest gran premi
intensament. Aquesta any s’ha
notat un increment de persones que s’ha apropat al municipi per gaudir de les motos. La
policia local estima que la població es va multiplicar per tres
la nit de dissabte.
El cap de setmana també
ha deixat bones dades quant
a l’ocupació. A més de les 39
persones contractades per
l’Ajuntament per a cobrir els
serveis de l’acampada municipal i les 5 persones d’informació als visitants, unes 100
persones més han estat contractades per les empreses
que presten servei a Circuits
de Catalunya SL. En aquest
cas l’ocupació està vinculada a
serveis de control d’accessos,
neteja i restauració.
Un any més s’han sortejat 5
entrades dobles entre les 172
persones que han participat en
la convocatòria. De ben segur
que han gaudit de l’espectacle
de les motos i de les activitats
del Circuit.
Minut de silenci per Ángel
Nieto i Andreas Pérez
El Gran Premi de Motociclisme d’aquest any s’ha celebrat amb l’ombra de la mort
tot just una setmana abans,
del jove molletà de 14 anys,
Andreas Pérez. El grup Mo-

Les activitats de lleure
d’estiu tornen a batre
rècord de participació
El casal d’Estiu amb 322 infants inscrits,
és l’activitat de lleure que més increment
de públic ha tingut. Els cursets de
natació i els Casal esportiu escolar es
mantenen en xifres similars a les d’anys
anteriors.

E
El Concert de Mojinos Escozíos va reunir unes 4000 persones al
Pedregar, la nit del dissabte 16 de juny

teros Montmeló va organitzar amb èxit la concentració,
Party&Gasss, dissabte a la
tarda en què es va fer un minut de silenci en record dels
pilots traspassats aquest any
Un gran nombre de persones
de diferents col•lectius, 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 pilots.
Acampada 2018
Enguany s’ha dut a terme una
nova edició de l’Acampada
MotoGP als terrenys de Can
Guitet i terreny adjacent a
l’autopista AP7. Es tracta d’un
esdeveniment organitzat de
forma directa per l’Ajuntament
de Montmeló, en el que hi
treballen personal de l’Ajuntament i 39 persones contractades de la Borsa de treball de
Montmeló. Aquest ha estat el

5è any que l’Ajuntament s’ha
encarregat de l’organització de
l’acampada i ha pogut copsar
l’alt grau de satisfacció dels
campistes, així com la consolidació d’aquesta activitat com
a espai de referència durant la
celebració del Gran Premi de
MotoGP.
MotoGP Festival
Aquest 2018 van tornar els
concerts al Pedregar. Sota
l’organització de Rock’n’Rock i
amb la col•laboració de l’Ajuntament i de Mundo Especial,
divendres i dissabte del Gran
Premi de Motos, un gran escenari ocupava l’esplanada
del Pedregar. Divendres van
començar Los Átomos que
seguits dels Celtas Cortos van
posar música a la nit. Dissabte va ser el torn dels Rocking
Horse que seguits dels Mojinos Escozíos que van actuar
davant 4000 persones.

ls 322 infants i joves
de Montmeló tindran,
a partir del pròxim dia
25 de juny, quatre setmanes
plenes de jocs i diversió en
el Casal d’estiu. Aquesta
xifra tan elevada d’inscripcions és el fruit de la bona
feina de coordinació i gestió
que des de fa molts anys, es
realitza per part de l’equip
de monitoratge d’aquesta
activitat. Aquest equip estarà format enguany per 1
director, 2 coordinadores,
42 monitors/es i 16 joves
voluntaris/es.
Per la seva banda, el Casal esportiu escolar que s’ha
realitzat des de principis de
juny i que finalitzarà aquest
divendres 22, ha comptat
amb la participació de 46 infants, dirigits per 5 monitors
Per últim, recordar que els
cursets de natació del mes
de juliol ja compten amb 54
infants inscrits.
L’oferta de lleure pel públic infantil i jove durant els
mesos de juny i juliol és
molt àmplia i atrau una gran
quantitat de famílies que,
especialment durant el mes
de juliol, dipositen la seva
confiança en els grups de

monitors i monitores titulats
que es faran càrrec dels infants.
A més, l’oferta de lleure
de juliol s’amplia amb els
diferents campus que algunes entitats esportives realitzaran, així coma amb les
Colònies i el camp de treball
que durant la darrera setmana de juliol organitza el
CIJ Esplaia’t Montmeló.
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Un nou temps
d’esperança
Fa només algunes setmanes hauria
estat molt difícil imaginar que avui tindríem un canvi de govern a Espanya
i que el govern de l’únic partit jutjat i
condemnat per corrupció sistèmica,
comandat per M. Rajoy, avui estaria a
l’oposició.
Els socialistes hem impulsat i encapçalat aquest canvi necessari a les institucions de l’estat, que ha estat possible
per la responsabilitat assumida per tots
els grups de l’oposició, excepte Ciuta-

Canviem
Montmeló amb
més participació
Aquest mes de juny s’ha constituït el
grup motor de Catalunya en Comú a
Montmeló i s’ha presentat el nom de
la candidatura d’esquerres i municipalista que aspira a governar Montmeló
el 2019: Canviem Montmeló.
El nostre grup municipal dóna ple
suport a aquest projecte que va més
enllà d’ICV i EUiA i que vol ser trans-

Tenim Govern
Després de la presa de possessió dels
consellers i conselleres del nou Govern
de la Generalitat, el següent pas és l’aixecament de l’article 155 i la restitució
de la institución que ens va ser usurpada pel govern espanyol.
És doncs, el moment de tornar a posar
en marxa les polítiques republicanes,
revertir el 155, impulsar polítiques socials i treballar per a una República de

dans, i que obre una nova etapa, plena
d’esperança de canvis molt esperats
per la gent progressista d’aquest país.
En les primeres decisions del seu
mandat, Pedro Sánchez ha llençat alguns missatges clau respecte de moltes de les demandes majoritàries a la
societat espanyola. Ha donat mostres
d’optar per la solvència, l’experiència i
la projecció europea i també de forma
molt visible, en nomenar a 11 dones en
un gabinet de 17 membres, de voler
connectar de forma decisiva amb una
lluita per la igualtat de les dones que la
societat espanyola ha fet seva de forma
clara.

En molt poques setmanes hem llençat un missatge potent al món amb
l’acollida de l’Aquarius, davant la inacció dels governs d’Itàlia o Malta, o la
mateixa Unió Europea: volem ser un
país solidari i d’acollida, sensible amb
els problemes del món que ens envolta.
També respecte a Catalunya s’han
començat a fer passos decisius per a
recuperar la normalitat institucional i
democràtica i iniciar el camí del diàleg,
la negociació i el pacte, tal com hem
defensat els i les socialistes des del primer moment. L’aixecament de l’article
155 un cop format el nou govern, la voluntat d’iniciar la reforma constitucional

per avançar en el model federal de
l’estat i la proposta de diàleg al president Torra són alguns dels primers
gestos d’una voluntat sincera per a
avançar en solucions negociades.
Ja no governen a Madrid aquells
que feien dir a alguns catalans que
ja no valia la pena seure a negociar
una proposta de futur. La responsabilitat, però, ara està a la teulada de
tots els interlocutors d’aquest procés, i serien molts els catalans i les
catalanes que no entendrien que no
fóssim capaços de, com hem reclamat tots tantes vegades, seure, parlar, negociar i pactar.

parent, honest i participatiu. Volem
transformar i retornar el poder a la
societat de Montmeló per fer-la més
equitativa, solidària, feminista i ecologista.
També aquest mes de juny, s’han
presentat a votació de la ciutadania
els “pressupostos participatius” de
l’Ajuntament per al 2019. Una bona
notícia que podria ser millor si s’haguessin dut a terme de forma més
participativa i oberta, com proposem i
esperem que es faci l’any que ve.
La proposta dels pressupostos participatius per Montmeló l’anem recla-

mant reiteradament des del nostre
grup municipal des de fa molts anys.
Entenent per pressupostos participatius aquells en què la ciutadania proposa, delibera i vota si s’escau una
part de les inversions. No és ben bé el
cas de les propostes que es voten en
aquests pressupostos, ja que la majoria han estat fetes pel mateix Alcalde
i l’equip de Govern. A més, una part
dels projectes ja tenen subvencions
concedides de la Diputació o Generalitat per la pràctica totalitat, per tant
entenem que es faran es votin o no.
En qualsevol cas és un punt de par-

tida, i tot i que creiem que cal un
replantejament de quin model de
pressupostos participatius es vol dur
a terme, començar és important.
Per acabar, ara que s’acosta la
Festa Major, tornem a demanar
un altre replantejament profund: el
del model de Festa Major que volem per Montmeló. Creiem que cal
impulsar i recuperar la participació
ciutadana, la implicació juvenil i els
espais cèntrics de trobada intergeneracional. Amb anhels de canvi i
transformació, us desitgem a tots i
totes molt bona Festa Major!

tothom. ERC tindrà com a consellers a:
Pere Aragonès: Economia i vicepresidència - Ernest Maragall: Exteriors
- Josep Bargalló: Ensenyament - Esther Capella: Justícia- Alba Vergès:
Salut - Teresa Jordà: Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació.
Des de la comarca del Vallès, ERC té
representació en aquest nou govern a
través de Shakir El Homrani, el qual
s’encarregarà de treball, afers socials i
famílies. Shakir va ser diputat i fou un
dels redactors de l’Agència de Protec-

ció Social de Catalunya i de la llei de la
renda garantida de ciutadania.
Des de Montmeló, a més de donar el
nostre suport al nou Govern de la Generalitat, volem continuar ampliant el
sentiment republicà dins del municipi, la
nostra manera de fer és i serà sempre la
d’escoltar el ciutadà, entenent les diferents ideologies, cultures, i sensibilitats
presents al municipi.
Tots som veïns i entre tots fem poble,
tenim molt a millorar, molt a treballar,
sempre des del respecte mutu i la co-

operació. Tenim un gran projecte, un
projecte de tots, un projecte engrescador, un projecte que es diu Montmeló.
Aprofitem aquestes línies per desitjar-vos una bona Festa Major i animar-vos a participar-hi.
Us recordem també que som a la
vostra disposició i podeu contactar
amb nosaltres a través del correu
electrònic:
grup.erc@montmelo.cat
amonserrat@montmelo.cat

HORARIS D’ESTIU
D’ATENCIÓ AL PÚBLIC

RECOLLIDA DE TRASTOS VELLS I
VOLUMINOSOS A MONTMELÓ

Durant el mes de juliol, les oficines de l’Ajuntament comencen l’horari intensiu d’atenció al públic. Aquests són
els nous horaris:

Amb l’arribada de l’estiu i la proximitat de Sant Joan, es detecta cada any un augment
dels trastos vells als carrers del municipi. A Montmeló hi ha un servei de recollida setmanal, previ avís telefònic. L’Ajuntament recomana aquest servei per tal que els trastos
no s’acumulin durant dies en els nostres carrers, evitant així problemes amb la circulació
dels vianants.

OAC -Oficina d’Atenció Ciutadana
• De dilluns a divendres - De 8 a 14 h

OMIC - Oficina Municipal d’Informació al
consumidor
• Dimarts i dijous - De 16 a 19 h

OLH - Oficina Local de l’Habitatge
• Dimarts i dijous - De 12 a 15 h

Recordem que:
• A Montmeló, heu de treure al carrer els mobles
i trastos vells els diumenges a la nit, tenint
sempre en compte que no molestin ni als vianants ni a la circulació de vehicles.
• El servei de recollida de trastos vells i voluminosos és exclusiu per a particulars.
• S’ha de comunicar, trucant al: 900 897 000
(Consorci de Residus del Vallès Oriental) com

a molt tard el dijous abans de les 17 hores.
• Els mobles i/o trastos s’han de deixar davant
del domicili, entre diumenge al vespre i dilluns
abans de les 8 hores del matí.
• Deixar els trastos o mobles vells a la via pública
sense previ avís, comporta molèsties per a la
resta de la ciutadania i pot ser motiu de sanció.
• Truca al: 900 897 000
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Espectacle Bianco. 6a edició del FITKAM

Concert de fi de curs de l’Escola de Música

Festival de fi de curs de For Dance Center

Aspecte de la Quintana durant la Fira de Comerç

Juny en imatges

Festival de fi de curs de l’Esbart Dansaire

Concert de fi de curs de l’Escola de Música

Cantata de l’Escola de Música

El cor de Gospel a l’elecció del Vallesà de l’any

10 edició de La Picada a Montmeló

Festival de fi de curs de Divertiment
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MotoGP en Imatges

Concert de Los Átomos al Pedregar

Aspecte general de la Zona d’acampada

Concert de Mojinos Escozíos

Concert de Mojinos Escozíos

Concert de Celtas Cortos, divendres 16 de juny

Sessió de DJ a la plaça de la Vila

Concentració motera al carrer de Pompeu Fabra

Pòdium de MotoGP

Alumnat guanyador del concurs “Per una Mediterrània
lliure de plàstics”, organitzat per la FIM

Minut de silenci per la mort del jove pilot Andras Pérez

