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Catfolkin versiona la Polca de Montmeló Dos mesos per votar el Pressupostos 
Participatius a través de la plataforma 
tutriesmontmelo.catDurant el Toc d’Inici de 

Festa Major 2018, el grup 
Catfolkin va estrenar 
una versió de la Polca 
de Montmeló que va ser 
ballada per grans i petits. A 
les pàgines centrals podeu 
veure tot un seguit d’imatge 
de les activitats més 
destacades de la Festa.

A partir d’avui i fins el 17 de 
setembre, s’obre la plataforma 
electrònica tutriesmontmelo.
cat per tal que  la ciutadania de 
Montmeló major de 16 anys, 
pugui votar cinc projectes, entre 
les vint propostes seleccionades 
prèviament.

Antoni Guil deixa l’alcaldia 
de Montmeló després de vuit anys
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Sempre compromès amb 
Montmeló

EDITORIAL

P
residir l’Ajuntament ha 
estat per mi un honor. He 
mirat de fer-ho de l’única 

forma que ser, apassionada-
ment i intensament. M’enduc 
la satisfacció d’haver com-
partit en aquests anys l’esforç 
per tirar endavant el projecte 
de construcció col•lectiva d’un 
poble millor, modern, més 
pròsper i preparat per afrontar 
els seus reptes de futur.

En aquests vuit anys ens 
ha tocat treballar en el marc 
d’una crisi econòmica de pri-
mera magnitud, que ha estat 
demolidora per a moltes fa-
mílies, agreujada en el món 
municipal per la posada en 
marxa el 2013 de la llei de 
racionalització i sostenibilitat 
de l’administració local. Si a 

això afegim la crisi política del 
procés al nostre país, podem 
concloure que han estat uns 
anys difícils i d’una complexi-
tat singular.

Faig una valoració positiva 
de la nostra gestió. Hem re-
conduït la situació financera 
de la institució, l’hem moder-
nitzat implementant l’adminis-
tració electrònica i humilment 
crec que l’organització d’avui 
pot entomar millor els nous 
temps. Els serveis que es 
presta a la ciutadania no s’han 
ressentit, es mantenen tots 
i inclòs els hem ampliat, en 
particular a l’àmbit de serveis 
a les persones, dinar en com-
panyia, servei d’atenció a les 
llars, aliments frescos, centre 
jove l’Estació, Centre Obert, 

programació cultural a la Sala 
Polivalent, projecte educatiu 
de poble, l’oficina local d’ha-
bitatge, els horts a Cal Quico, 
etc. La inversió en les perso-
nes és un indicador del grau 
de compromís d’un consistori 
amb la seva gent, sobretot 
dels que més ho necessiten.

Des del punt de vista ur-
banístic, considero que hem 
contribuït a transformar el 
nostre poble. Al soterrament 
de les vies de Rodalies i la 
integració urbana ja iniciada, 
se suma la reforma de l’es-
pai central del municipi, que 
s’ha de continuar a la zona de 
l’església i que ja té garantit 
el finançament. Aproximar els 
accessos a l’autopista també 
és un repte que tenim prou 
ben encarat i que s’haurà de 
consolidar. L’aprovació del 
Pla d’Ordenació Urbana l’any 
2012 i la seva gestió, és una 
altra fita en la consolidació del 
model de poble que des de fa 
anys anem implementant.

És evident que la satisfac-
ció d’un responsable mai és 
plena, hi ha assumptes que 
m’agradaria haver resolt i 
que no ha estat possible per 
circumstàncies diverses. Un 
d’aquests és l’habitatge i per 
a gent jove, el conveni signat 
aquest any amb l’Incasòl per 
a dotar-nos de pisos de pro-
tecció oficial en règim de llo-

Aquest dissabte passat vaig fer efectiva la renúncia a l’alcaldia de 
l’Ajuntament de Montmeló. Tanco un llarg període lligat a l’ajuntament 
que vaig començar el 1987 i en el que en dues etapes ben diferents m’ha 
ofert l’oportunitat de treballar per a la ciutadania del nostre poble des 
d’aquesta institució. Una decisió meditada que em permetrà recuperar 
la meva activitat professional dels últims 20 anys a l’empresa privada

guer és l’inici de la solució. La 
remodelació de l’espai públic, 
tot i haver fet moltes millores, 
queden moltes per fer. L’am-
pliació de la Biblioteca Popu-
lar, per manca de recursos i 
de Can Dotras, per la no con-
vocatòria de places públiques 
de centre de dia i residència 
per part de la Generalitat, han 
estat també projectes en els 
quals hem treballat intensa-
ment i que no s’han pogut dur 
a terme.

Tampoc puc estar content 
de la relació amb la força 
política majoritària a l’oposi-
ció. No hem sabut trobar el 
desllorigador per a superar 
les nostres diferències, més 
personals i vinculades al pas-
sat pròxim, que polítiques. 
En aquest punt vull agrair a 
les forces polítiques amb les 
quals he compartit govern, la 
seva complicitat i implicació. 
Tots, cadascú des de la seva 
posició, compartida.

En aquest adéu vull refer-
mar el meu compromís amb 
Montmeló, aquest no s’aca-
ba, com no es va acabar al 
final de la meva primera eta-

pa l’any 1999. Jo continuaré 
treballant per la nostra gent, 
des del teixit associatiu, com 
ho he anat fent sempre d’ençà 
que hi vaig arribar.

Vull agrair la confiança, el 
suport, la col•laboració, la fei-
na compartida i la comprensió 
que he trobat sempre en tota 
la ciutadania.

Fins aviat! 

Antoni Guil Román
Alcalde de Montmeló 
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U
n cop transcorreguts dos 
anys de la seva aprova-
ció i a poc menys d’un 

any de les eleccions munici-
pals, l’equip de govern ha fet 
balanç del nivell d’execució 
d’aquest Pla.

El Pla d’Acció de Mandat 
2016-2019 es divideix en qua-
tre grans blocs que contenen 
els eixos programàtics, els ob-
jectius estratègics i un seguit 
d’accions. En aquesta valora-
ció hem fet un repàs de cadas-
cuna de les accions per saber 
quines han estat assolides, 
quines han estat assolides en 
part o en execució i, finalment, 
quines no han estat assolides.

Dos anys de PAM 
GESTIÓ MUNICIPAL

El Ple del 28 de juny de 2016 aprovava el Pla d’Acció de Mandat 2016-2019 després 
d’un procés participatiu obert a tota la ciutadania.

1. IGUALTAT 
D’OPORTUNITATS 
I COHESIÓ SOCIAL

Aquet bloc, el dels serveis a 
les persones, les inversions, 
que no despeses, està estreta-
ment associat a programes de 
proximitat: atenció a col•lectius 
socials i persones en situació 
de vulnerabilitat, polítiques 
socials, accés a la cultura i 
l’esport com eines de trans-
formació social, socialització i 
integració, igualtat de gènere, 
salut, envelliment actiu i pro-
moció de la autonomia perso-
nal i seguretat i convivència a 
l’espai públic.

85 accions previstes
60 han estat assolides 

70%
7 han estat assolides en 
part o estan en execució 

8,23%
18 no han estat assolides 

21,17%

2. DESENVOLUPAMENT 
ECONÒMIC I OCUPACIÓ

L’atenció a les persones que 
més ho necessiten ha marcat 
aquests anys de crisi profunda, 
són moltes persones i famílies 
que s’han vist despenjades i 
que s’han empobrit alarmant-

ment. Aquest apartat té a veu-
re en polítiques d’ocupació, 
promoció de l’activitat econò-
mica, emprenedoria i comerç 
de proximitat i de qualitat.

57 accions previstes
46 han estat assolides 

80,7%
3 han estat assolides en 
part o estan en execució 

5,2%
8 no han estat assolides 

14%

3. TERRITORI I ESPAI PÚBLIC

Des del punt de vista urbanís-
tic, l’aprovació del Pla d’Orde-
nació Urbana a l’any 2012 i la 
seva gestió, és un fita important 
en la consolidació del model de 
poble que des de fa anys es ve 
implementant. La reforma de 
l’espai central del municipi i la 
primera fase de la integració 
urbana del soterrament de les 
vies, són fites assolides.

L’espai públic ha estat una 
de les preocupacions cons-
tants, la seguretat, el civisme, 
la convivència, formen part de 
la gestió del dia a dia.

La promoció d’habitatges de 
la cooperativa Llar Unió Catalò-
nia, però sobre tot la signatura 
del conveni amb Incasòl per 
a promoure pisos de protec-
ció oficial en règim de lloguer, 
l’Oficina Local d’Habitatge i les 
gestions amb el SAREB, han 
de provocar un gir en la dispo-
nibilitat d’habitatge a Montmeló.

82 accions previstes
40 han estat assolides 

48,8%
8 han estat assolides en 
part o estan en execució 

9,8%
34 no han estat assolides 

41,40%

4. TRANSPARÈNCIA I 
PARTICIPACIÓ CIUTADANA

En matèria de participació ciu-
tadana cal destacar la creació 
del Consell de Poble, la posa-
da en marxa dels pressupostos 
participatius, la contractació del 
servei de Civio, que ens possi-
bilitarà saber a que es destinen 
els impostos que paguen les 
veïnes i els veïns i fer-ne difu-
sió. L’administració electrònica 
implementada i la nova organit-
zació son eines vitals per ento-
mar millor els nous temps.

39 accions previstes
24 han estat assolides

61,5%
3 han estat assolides en 
part o estan en execució 

7,7%
12 no han estat assolides 

30,8 %

En resum, de les 263 ac-
cions prioritàries que es van 
aprovar per Ple, quan encara 
falten 10 mesos per esgo-
tar la legislatura, s’han as-
solit 170 que representa un 
64,6%. 
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SESSIÓ PLENÀRIA

E
l ple del 26 de juny va 
debatre una moció so-
bre la decisió judicial de 

posar en llibertat provisional 
als integrants de la manada, 
el debat que ja s’havia sus-
citat en el ple anterior, va te-
nir continuïtat. Tots els grups 
van expressar el rebuig per la 
decisió del jutge i van exigir 
l’abolició del supòsit d’abús 
al codi penal, un supòsit que 
afavoreix la impunitat dels 
delictes i que atempta contra 
la seguretat i els drets de les 
dones.

També es va aprovar un se-
guit de punt de tràmit. La xifra 
de gestió del padró municipal 
a dia 1 de gener de 2018 és 
de 8.784 persones, un 0,4% 

El Ple de juny aprova les festes locals de 2019

més que l’any 2017 i coinci-
deix amb el de l’any 2016. Per 
tal de donar continuïtat a l’ex-
pedient per què la parcel•la 
que ocupa la deixalleria sigui 
de titularitat municipal, actual-
ment ho és de FCC Àmbito, 
el ple va fer l’aprovació inicial 
de la modificació del planeja-
ment en aquell àmbit de l’ano-
menat polígon d’actuació 17.

D’altra banda, es va aprovar 
el text refós que acaba el pro-
cediment urbanístic en relació 
a les parcel•les que se situen 
a tocar de la rotonda d’accés 
al Circuit i a tocar dels apar-
caments de la zona est i del 
bosc de la Torre Pardelera.

En sentit similar, amb el vot 
favorable de tots els grups po-

Seran festius propis el dilluns 10 de juny i el divendres 28 de juny. A aquestes dates s’hi 
han de sumar les festes nacionals aprovades per la Generalitat de Catalunya.

lítics, es va aprovar el text re-
fós per canviar la qualificació 
d’equipament per zona verda 

d’un terreny al sector nord i 
de zona verda a equipament 
a tocar del pont del Raiguer 
per a possibilitar la construc-
ció d’un tanatori. L’aprovació 
del text refós és competència 
de la Comissió d’Urbanisme 
de Barcelona, i un cop apro-
vat l’equip de govern podrà 
tirar endavant el procediment 
administratiu per a fer possi-
ble que el municipi pugui ofe-
rir aquest servei.

El punt més debatut va ser la 
modificació de la plantilla per 
adequar-la a la realitat i a les 
necessitats actuals. Aquesta 
mesura va rebre la crítica del 
grup d’ICV-EUiA que entenia 
que si hi ha jubilacions, hi ha-
via d’haver relleus, el grup so-
cialista en el govern va expli-
car que la política en relació 
al personal de l’ajuntament es 
deriva del criteri d’optimitzar 
els recursos existent i si cal, 
després d’analitzar cada po-

sició, complementar-los. En 
precs i preguntes el cap de 
l’oposició va criticar la minva 
del personal que s’ha produït 
des de que l’actual alcalde va 
prendre possessió. Aquest es 
va comprometre a donar les 
xifres en el primer ple que es 
fes i ho va fer en el del seu co-
miat, el passat dia 14 de juliol. 
Les dades de maig de 2010 i 
de maig de 2018, determinen 
que la plantilla de l’ajuntament 
és la mateixa, 214 persones.

També es van aprovar l’or-
denança 26 d’ensenyament 
i 27 del servei d’esports. El 
criteri que s’ha seguit és d’in-
crementar l’IPC, excepte en 
el preu de l’Escola Bressol 
La Fireta, que es manté igual 
que l’any passat. Finalment el 
ple també va aprovar les fes-
tes locals de 2019, que serà 
la segona Pasqua, dia 10 de 
juny i la Festa Major el 28 de 
juny. 



06 · Actualitat Dimarts 17 de Juliol de 2018 · CRÒNICA DE MONTMELÓ

E
l canvi de gespa esta-
va programat per fer-se 
efectiu durant aquest mes 

de juliol. Malgrat això, cap de 
les ofertes presentades per 
les tres empreses que es van 
presentar al concurs, han su-
perat tots els filtres exigits. Du-
es d’elles van ser descartades 
per manca d’acreditació d’ex-
periència i recursos financers 
i la tercera per no ajustar-se 
la qualitat de la gespa als mí-
nims preceptes del concurs.

Així doncs, durant aquest 
mes de juliol s’iniciarà un nou 
procediment de contractació 
que culminarà el mes d’octu-
bre, amb un inici de les obres 
previst pel pròxim mes de de-
sembre. 

P
er dur a terme les 
obres d’integració en-
tre la zona de la llosa 

de soterrament i l’avingu-
da de Pompeu Fabra, a 
partir del dia 23 de juliol 
i fins a finals d’agost, es 
tallarà el tram de Pompeu 
Fabra, des de Dr. Ferran 
fins a Primer de Maig i a 
l’alçada de la zona d’es-
tacionament en bateria de 
plaça Gran amb el carrer 
de l’Estació vella.

S’ha programat una sè-
rie de canvis en la circula-
ció dels carrers adjacents, 
així com vials alternatius 
pel veïnat i comerç de la 
zona i per a la circulació 
rodada:
• Els vials alternatius per 

accedir a Montmeló, se-

ran pel carrer de Vic (ac-
cés per c. Nou, c. Jacint 
Verdaguer) i per accedir 
a la zona de La Quinta-
na i de Sant Crist de la 
Grua, l’accés recomanat 
serà per l’avinguda Pri-
mer de Maig i pel carrer 
de Lluís Companys.

• El veïnat de plaça Gran 
i dels carrers Joaquim 
Blume, Escultor Josep 
Llimona, Mogent i Pom-
peu Fabra 14, haurà 
d’accedir-hi pel carrer de 
Dr. Ferran.

• Els carrers de Miquel 
Biada i de Dr. Ferran, 
s’habilitaran com a zo-
nes de càrrega i descàr-
rega per tal de facilitar 
la feina als establiments 
de la zona. 

L
’Alcalde de Montmeló, 
Antoni Guil, es va reunir 
el passat 27 de juny amb 

el fins ara President d’Adif, el 
Sr. Juan Bravo i amb la Direc-
tora General de Explotación y 
Construcción, la Sra. Isabel 
Pardo. La reunió es va dur 
a terme poques hores abans 
que es fes públic el comunicat 
en el qual la Sra. Pardo era 
nomenada nova Presidenta 
en substitució del primer.

La reunió es va desenvo-
lupar de forma molt positiva 
i es va comunicar a l’Ajun-

El canvi de gespa del camp de futbol 
es realitzarà al desembre Tall de l’avinguda de 

Pompeu Fabra a partir 
del 23 de juliol

Inici del tràmit de licitació de la 2a fase de 
les obres d’integració de la llosa

URBANISME, OBRES I SERVEIS

La Mesa de contractació de l’Ajuntament de Montmeló ha 
declarat deserta l’adjudicació en el procés de licitació de les 
obres pel canvi de gespa i il•luminació del camp de futbol.

tament l’inici immediat de la 
tramitació administrativa de 
la 2a fase de les obres d’in-
tegració de la llosa, entre els 
carrers Pompeu Fabra i el fi-
nal del soterrament en sentit 
Granollers, per a poder dur 
a terme la licitació durant el 
darrer trimestre de 2018. El 
cost de licitació de les obres 
és de 2,87 milions d’euros i 
anirà íntegrament a càrrec 
dels pressupostos d’Adif.

Amb el canvi a la presidèn-
cia de l’ens, l’Ajuntament de 
Montmeló guanya una per-

sona coneixedora de la rea-
litat urbanística del municipi 
i que va impulsar de forma 
activa, des del càrrec de Di-
rectora General, els compro-
misos subscrits entre l’Ajun-
tament i Adif l’any 2010. Fruit 
d’aquesta bona entesa és 
que a la mateixa reunió es 
van iniciar les converses per 
a concretar la fórmula urba-
nística que permeti desen-
volupar la tercera fase d’ur-
banització de la llosa i donar 
així compliment a l’addenda 
2010. 
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PROMOCIÓ ECONÒMICA

D
el 5 al 8 de juliol, va tenir 
lloc a Montmeló la sise-
na edició del ‘Circuit de 

Tapes’. Més de 400 persones 
van tastar les tapes dels esta-
bliments participants i van triar 
com la millor la tapa de ‘bom-
bons’ de la Carnisseria Manils. 
Aquest és el segon any que 
Can Manils és guardonada 
amb el premi de millor tapa de 
Montmeló entre els dotze res-
taurants i establiments d’ali-
mentació que van participar.

L’artífex d’aquesta tapa és 
l’Ignasi Manils, la tercera ge-
neració familiar de la carnis-
seria, un jove molt creatiu i di-
nàmic que conjuntament amb 
els seus pares ha reinventat 
i actualitzat l’establiment fa-
miliar. “Els bombons els vam 
elaborar fent una gelatina de 
formatge, amb diferents varie-
tats, fonent-los i barrejant-los 
amb crema de llet i una mica 
de sucre. Cada tipus de bom-
bó el farcíem amb diferents 

L
a taxa d’atur a Montmeló al mes de juny ha experimen-
tat un petit descens del 0,24%, donat que la reducció 
en números absoluts ha estat d’una persona, passant 

de 415 a 414. En termes interanuals aquesta reducció ha 
estat del 7,38 per cent.

Si s’analitza el període 2010-2018, la reducció és gairebé 
del 40% (39,73%), passant d’una xifra de 687 persones atu-
rades el 2010, per les 414 persones aturades a 30 de juny 
de 2018. La taxa ha baixat del 14,38% fins al 9,72% actual, 
un descens de quasi cinc punts.

Xifres que inviten a l’optimisme, però sense caure en 
l’autocomplaença i tenint present que s’han d’esmerçar es-
forços i recursos per aconseguir que cada vegada més la 
ciutadania de Montmeló deixi les llistes de l’atur i que a la 
vegada, les seves ocupacions tinguin contractes i retribuci-
ons dignes que permetin acabar amb la temporalitat i la pre-
carització que s’ha anat imposant en els darrers temps. 

Can Manils guanya per segon any 
consecutiu el Circuit de Tapes

L’atur cau a Montmeló un 40% 
en el període 2010-2018

melmelades o confitures, i a 
nous en el cas del rocafort”. 
Aquesta és la base de la re-
cepta guanyadora, tal com 
explica el mateix Ignasi que, 
modestament confessa la se-
va devoció pel que fa: “fem el 
que podem, ho fem amb mol-
ta passió i intentem fer-ho de 
la millor manera”.

El segon premi va ser pel 
restaurant Via Augusta amb 
una bomba de carn farcida de 
formatge, ceba en tempura, 

mel i sorpresa. I la tercera po-
sició va ser pel restaurant Cal 
Paco que va presentar una 
versió molt innovadora dels 
pinxos.

La UBCM, organitzado-
ra del Circuit de Tapes, es 
mostra altament satisfeta per 
l’acollida que any rere any té 
aquest esdeveniment i convi-
da i anima al sector de la res-
tauració local per tal d’ampli-
ar el nombre de participants 
en pròximes edicions. 

Evolució de l’atur a Montmeló durant el període de juny 2010-2018

Tapa de ‘bombons’, guanyadora del 6è Circuit de Tapes de Montmeló
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PATRIMONI

E
l tret de sortida va ser di-
jous 5 de juliol a les 7 de 
la tarda, amb una interes-

sant xerrada que l’escriptora 
Isabel García Trócoli va oferir 
als membres dels clubs de 
lectura de les biblioteques de 
Montmeló i de Montornès del 
Vallès, que havien escollit la 
seva novel•la Rubricatus com 
a cloenda del curs. En acabar 
la tertúlia l’actriu Mercè Rovira 
va interpretar un monòleg de-
dicat al personatge històric de 
Júlia la Major, filla de l’empe-
rador Octavi August.

La següent cita fou el di-
vendres 6 de juliol, amb un 
divertit espectacle familiar 
produït per la Companyia 
Genovesa de Narratives Tea-
trals (Glaudis i Medulina) que 
recons trueix, amb rigor his-
tòric i molt d’humor, el teatre 
romà de titelles, molt popular 

L
’equip directiu i l’AMPA 
de l’institut van organit-
zar un acte d’acomiada-

ment exclusiu pels alumnes 
que finalitzen l’etapa post 
obligatòria.Va ser  una ce-
lebració molt emotiva, per a 
alumnat i les famílies, que 
tothom va valorar molt posi-
tivament. L’acte, presidit pel 
director del centre, l’alcalde, 
la regidora d’educació i el 
representant de l’AMPA, va 
estar amenitzada per un duet 
musical format per dos do-
cents del centre.

L’alumnat vestit de toga per 
l’esdeveniment, van pujar a 
l’escenari de la Sala Poliva-
lent a recollir el diploma, re-
bent la felicitació de les auto-
ritats i del professorat. Es van 
lliurar els premis de reconei-
xement acadèmic als estudi-
ants amb les tres notes més 
altes: les dues primeres (9,67 
i 9,48) subvencionades pel 
Departament d’Ensenyament 
de la Generalitat i la tercera 

P
reestrena d’aquest es-
pectacle amb residència 
a la Sala Polivalent de 

Montmeló i que posteriorment 
s’estrenarà al teatre Borràs de 
Barcelona.

SINOPSI: Tres científics són 
secretament citats en unes 
dependències d’una Unitat 
d’Intel•ligència de l’Estat per 
elaborar un peritatge insòlit: 
els diuen haver trobat a un 
extraterrestre i els tres hauran 
d’interrogar-ho per dictaminar 
si és o no és un alienígena.

“El tràmit” és una comèdia 
d’humor negre on res és el 
que sembla, amb un to realis-
ta i molta crítica social. Parla 
de la corrupció, un tema molt 
present al nostre país. Com 
podem valorar l’èxit d’una so-
cietat quan la corrupció està 
generalitzada I es transforma 
en una forma de vida?

“El tràmit”  parla també de 
la poca privadesa i seguretat 

Gaudint de les nits d’estiu ‘a la romana’ al 
jaciment de Mons Observans

als carrers de les ciutats de 
l’antic imperi romà. En aca-
bar l’espectacle els assis-
tents van poder veure de ben 
a prop les titelles, construïdes 
en fusta d’acord amb models 
històrics de l’època.

Divendres 13 de juliol, coin-
cidint amb la nit de lluna nova, 
va arribar el moment d’obser-
var el cel d’estiu per descobrir-
hi estrelles i constel•lacions 
de la mà del polifacètic artis-
ta Arnau Vilardebò i de l’as-
trònom Albert Pla i Sànchez, 
que van presentar, amb l’ajut 
d’un planetari digital, un nou 
espectacle titulat ‘Les Llunes 
de Júpiter’.  Finalment, el dis-
sabte 21 de juliol se celebrarà 
el tradicional sopar de degus-
tació de cuina romana (convi-
vium) que servirà de cloenda 
a les Nits d’Estiu a la Romana 
d’enguany. 

La sisena edició de les ‘Nits d’Estiu a la Romana’, ja està en marxa, amb un intens 
programa d’activitats a la fresca inspirades en l’època clàssica.

EDUCACIÓ SALA POLIVALENT - A l’estiu, regala teatre

L’alumnat de 2n de batxillerat 
s’acomiada de l’Institut de Montmeló

EL TRÀMIT 
Diumenge 9 de setembre de 2018- 18.00 h  
- Venda d’entrades a: tictactiquet.com

Espectacle teatral Gladius i Medulina

(9,19), subvencionada per 
l’Ajuntament de Montmeló.

Després dels diferents par-
laments, es va realitzar una 
projecció d’imatges dels es-
tudiants, que recollia el pas 
pel centre dels joves, des de 
l’arribada fins al viatge de fi 
de curs. Un acte molt intens 
que difícilment podran obli-
dar.

de les noves tecnologies, de 
com fem visible la nostra vida 
a través dels telèfons mòbils 
facilitant que ho  sàpiguen tot, 
absolutament tot sobre nosal-
tres.

DIRECCIÓ: Martí Torras 
Mayneris - GUIÓ: Fernando 
Trías de Bes

INTÈRPRETS: David Ba-
gés, Mònica Glaenzel, Àlex 
Casanovas, Xavier Serrano. 
Manel Sans i Susanna Ga-
rachana  

Finalment destacar els 
bons resultats de la prova 
d’accés a la universitat de 
l’alumnat de l’INS Montmeló. 
Han aprovat 24 de 25 joves 
presentats (96%). Un 42% 
de l’alumnat ha tret una nota 
d’accés igual o superior al 7, 
destacant la millor nota ob-
tinguda per una alumna de 
8,2. 
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PARTICIPACIÓ

SEGURETAT CIUTADANA

U
n cop introduïdes les 
més de 500 paperetes 
de votació presencial 

dels pressupostos partici-
patius, s’obre la plataforma 
electrònica tutriesmontmelo.
cat per tal que, en el termini, 
de dos mesos la ciutadania 
de Montmeló major de 16 
anys, pugui votar cinc projec-
tes, entre les vint propostes 
seleccionades prèviament.

El tret de sortida el va do-
nar el Ple de desembre, amb 
l’aprovació dels pressupostos 
municipals per al 2018 amb la 
reserva de 150.000 € per als 
pressupostos participatius, la 
metodologia i el calendari del 
procés participatiu ha estat la 
següent:
• El 22 de febrer, s’explica, 

al Plenari del Consell de 
Poble, el funcionament dels 
pressupostos participatius

• Del 26 de febrer al 8 

E
l passat 6 de juliol, el 
fins ara cap de la Policia 
Local, el sotsinspector 

José A. García Lozano es ju-
bilava després de 36 anys de 
servei al cos de la policia.

José Antonio García Loza-
no, sotsinspector de la Policia 
Local, va rebre el 2016 una 
medalla en reconeixement 
i en consideració als mèrits 
pels 30 anys com a cap de 
la prefectura de Montmeló, 
en el transcurs del Congrés 
de l’Associació de Caps i Co-
mandaments de Policies Lo-
cals de Catalunya (Accpolc) 
que va servir per premiar la 

Es posa en marxa la plataforma 
de votació dels Pressupostos 
Participatius

Relleu de càrrecs a la Policia Local de 
Montmeló

EL TRÀMIT 

d’abril, els membres del 
Plenari presenten les seves 
propostes d’inversió a partir 
d’una fitxa model

• Del 8 al 12 d’abril, els ser-
veis tècnics fan la valoració 
de les 58 propostes presen-
tades

• El 12 d’abril, la Permanent 
del Consell de Poble fa una 
primera tria i descarta 19 
propostes que s’escapen 
del pressupost

• El 19 d’abril, es presenten 
les 39 propostes al Plenari i 
es descarten 9 propostes

• Del 27 d’abril al 10 de 
maig, els membres del Ple-
nari puntuen les 30 propos-
tes per tal de presentar-ne 
20 a la ciutadania

• El 18 de maig, publicació 
de les 20 propostes d’inver-
sió en el butlletí Crònica

• El 2 de juny, inici de la vo-
tació presencial a l’estand 

de l’Ajuntament a la Fira de 
Comerç.

• Fins al 2 de juliol, votació 
presencial a l’Ajuntament, 
casal de la Gent Gran i Tor-
reta.

• Del 17 de juliol al 17 de 
setembre, votació electrò-
nica a través de la platafor-
ma tutriesmontmelo.cat
El sistema és molt fàcil: a 

l’entrar a la plataforma es vi-
sualitza la imatge i el títol de 
les vint propostes per votar. 
A continuació, cal seleccio-
nar un màxim de 5 projec-
tes i emplenar el formulari 
de votació que trobareu a la 
part inferior de la pàgina Les 
dades s’afegiran als vots pre-
sencials comptabilitzats. Les 
opcions més votades per la 
ciutadania seran les que es 
portaran a terme, fins a arri-
bar al sostre pressupostari de 
150.000 €. 

veterania i planificar el futur.
El nou cap de la Policia Lo-

cal és, des del dia 7 de juliol, el 

 sotsinspector Juan A. Capel 
que duu 24 anys al cos de la 
policia de Montmeló. 
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LLEURE

Aprenent l’ofici de carnisser a Can Manils

Gimcana preparada pels usuaris 
del Centre Ocupacional El TrencadísTaller de capgrossos i diables

Excursió a Aira Natura

Actuació del Senyor de les Baldufes

Activitat amb aigua pels més petits

E
ls més de 320 nens que 
participen enguany al 
Casal d’Estiu, guiats per 

un grup de 45 monitors i 16 jo-
ves ajudants voluntaris, estan 
aprenent aquests dies de juliol 
aspectes de la vida de Mont-
meló. A través de gincanes, 
jocs, tallers i altres activitats, 
els infants descobreixen dife-
rents aspectes del municipi, 
que segurament fins ara no 
sabien.

Durant la primera setma-
na de casal van realitzar un 
reportatge sobre les tradi-
cions de la Festa Major, amb 
l’ajuda d’un personatge que 
és el fil conductor de tota les 
activitats, el periodista Arnold 
Mc Tòtil. També han realitzat 
tallers relacionats amb oficis 
i costums, com el d’aprendre 
a ser carnisser o el taller de 
capgrossos i diables.

Com a novetat aquest any 
s’ha fet partícips a les famí lies 
de manera activa, a través 
d’un concurs fotogràfic fami-
liar. Cada setmana s’exposa 
a instagram una fotografia 
antiga d’un racó de Montme-
ló. Mares, pares i petits han 
de descobrir a quin lloc actual 
pertany la imatge i realitzar la 
mateixa fotografia per obser-
var les diferències entre el 
passat i el present.

A més de totes aquestes 
activitats, cada dia hi ha dife-
rents tallers, excursions, gim-
canes i aigua, molta aigua, bé 

El Casal d’Estiu ensenya als infants com era 
Montmeló

sigui a la piscina o en altres 
espais, per combatre la calor 
i passar-ho molt bé.

Assenyalar com algunes de 
les activitats més destacades 
la gimcana realitzada con-
juntament amb les persones 
usuàries del Trencadís, una 
sortida a Aira Natura, l’espec-
tacular actuació del Sr. de les 
Baldufes i la venda de manua-
litats a dues parades al mer-
cat setmanal per recaptar di-
ners per la Fundació Esclerosi 
Múltiple.

Durant quatre setmanes, els infants de Montmeló aprenen aspectes de la història, els 
costums i i les tradicions del poble a través de jocs i tallers.

El casal es va posar en 
funcionament el 25 de juny 
i s’arriba ara a l’última set-
mana d’activitats. Aquest 
proper divendres 20 de juliol 
finalitzarà el Casal d’Estiu 
2018 amb una participació 
de rècord: 322 infants. Molts 
dels monitors i petits que 
aquests dies han participat 
al Casal, tornaran a trobar-
se dos dies després, per 
anar de Colònies d’Estiu o 
de Camp de Treball durant 
una setmana. 
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FESTES I TRADICIONS

L
’escriptor Màrius Serra 
va obrir els actes de la 
Festa Major 2018 a la 

Sala Polivalent amb un emo-
tiu pregó sobre la diferència i 
la por a tot allò que es desco-
neix. L’acte va començar amb 
el parlament de Daniel Angu-
lo, director del Centre Ocupa-
cional el Trencadís i amb la 
projecció del vídeo comme-
moratiu del 10è aniversari del 
Trencadís. Abans del pregó 
d’en Serra van parlar la regi-
dora Carme Palacios i l’Alcal-
de Antoni Guil.

Tot seguit va ser el torn del 
reconegut escriptor Màrius 
Serra que, mitjançant la seva 
experiència viscuda amb el 
seu fill discapacitat, en Llu-
llu, i gràcies a la seva facili-
tat de comunicació, va narrar 
un meravellós conte: “viure 
la diferència sense por a tot 
allò que es desconeix ens 
enriqueix com a persones i 
col•lectiu”. Amb aquest mis-
satge, Màrius Serra tancava 
el seu pregó que va rubricar 
al llibre d’honor de Montmeló, 
amb un dels seus populars 
“Enigmàrius”.

Catfolkin versiona la Polca 
de Montmeló
Després del Seguici que do-
nava l’inici a la Festa Major, 
des de la Quintana fins a la 
plaça de la Vila, els diferents 
grups de cultura popular van 
ballar La Polca de Montmeló. 
Enguany, a més de gitanes, 

Una Festa Major cada vegada més participativa
El Toc d’inici de Festa Major es consolida com l’acte participatiu de la cultura tradicional 
a Montmeló i la Polca ja és la cançó de referència de la nostra festa, gràcies a la versió 
de Catfolkin.

diables i gegants, alumnes de 
3r i 4t de primària han cantat 
i ballat la Polca que acompa-
nya l’inici de Festa Major des 
de fa ja tres anys.

L’alcalde Antoni Guil va rea-
litzar el parlament d’obertura 
de la Festa, fent referència al 
color violeta i a la campanya 
“No és No”. I es va procedir a 
descobrir qui hi havia aquest 
any sota el capgròs del pre-
goner Manel Mir, que en 
aquesta ocasió va ser l’usua-
ri del Centre Ocupacional el 
Trencadís, concretament en 
Xavier Serracarabassa. Un 
altre moment emotiu de la 
vetllada va ser l’entrega d’un 
nou mantó per a la Geganta 
Montserrat, realitzat per la 
Carme Manuel.

Abans de la traca inicial, Mar-
tí Torras, conductor de la Festa, 
va anunciar la sorpresa de la 
jornada. Es tractava del regal 
del grup Catfolkin a la ciutada-
nia de Montmeló, en forma de 
cançó. Aquest estimat grup han 
versionat la Polca de Montme-
ló i estrenaven la cançó davant 
tot el públic que omplia la pla-
ça.Tito i Alberto, dos membres 
locals de Catfolkin van fer acte 
de presència a l’escenari com 
a testimonis d’aquest regal i la 
renovada versió de la Polca de 
Montmeló va sonar a ritme de 
Catfolkin.

Quintana, plaça de la Vila i 
La Torreta
Aquests tres espais han estat 

els principals llocs on s’han 
desenvolupat la gran majoria 
d’activitats de la Festa Major, 
a més de l’espai del recinte fi-
ral ubicat a la zona de l’antic 
escorxador.

La plaça de la Quintana va 
ser el lloc de sortida del se-
guici del toc d’inici. També va 
acollir la festa de l’escuma 
de dijous i les diferents or-
questres que van amenitzar 
els balls de nit. Dissabte a la 
tarda, els gegants van fer la 
ballada final i diumenge l’or-
questra Selvatana va prota-
gonitzar dos concerts.

La plaça de la Vila ha sigut 
el lloc triat per iniciar la ma-
joria dels espectacles de foc 
(correfoc, cercavila de bèsti-
es, Tabalada, etc). Com cada 
any, divendres al matí es va 
omplir de canalla en el Mer-
cat de Xauxa i durant les nits, 
diferents espectacles fami-
liars van donar color a la pla-
ça. I diumenge a la tarda va 
acollir la ballada de sardanes 
de Festa Major.

L’espai dels jardins de la 
Torreta ha estat protagonis-
ta de grans moments durant 
els concerts pel públic jove: 
divendres Karaokes Band 
va descobrir més d’un talent 
musical amateur i dissabte, 
la Torreta va viure una llarga 
nit amb l’actuació de “Los 80 
principales”. L’espai va que-
dar petit durant algunes ho-
res. I diumenge al matí els 
jardins es va omplir d’activi-

tats i de carpes per acollir la 
29a edició de la degustació 
d’aperitius.

Altres activitats destacades 
van ser els diferents concerts 
corals i de gospel de les enti-
tats locals, l’exposició “Supe-
rant barreres” al Museu Muni-
cipal i les activitats a l’entorn 
de la plaça de la Constitució: 
la festa Holi Dolly va tenir mo-
ments brillants i de molt color 
durant el matí de dissabte, 
que va donar pas a l’arrossa-
da popular. A la nit l’espai de 
la Curcurny va acollir un nou 
espectable de Plaça Foc a 
càrrec de diables i bèsties.

I tu... què opines de la Festa 
Major?
Per segon any consecutiu, el 
Grup de treball “Reinventem 
la Festa Major”, està copsant 

l’opinió de la ciutadania, una 
vegada finalitzada la Festa 
Major. L’enquesta consta de 
6 preguntes sobre les activi-
tats i els espais de la Festa 
Major i dos blocs de text per 
fer una valoració general i 
afegir tot allò que a persona 
enquestada vulgui.

L’objectiu d’aquesta en-
questa és recollir el màxim 
nombre d’opinions de la ciu-
tadania, per tal que la Festa 
Major sigui cada vegada una 
festa feta per tothom i més 
participativa. L’enquesta es 
pot realitzar de manera pre-
sencial a l’OAC de l’Ajunta-
ment i a la Biblioteca la Grua, 
en horari d’atenció al públic, o 
bé omplir l’enquesta digital en 
la web municipal (www.mont-
melo.cat), durant tot el mes 
de juliol. 

Traca inicial de Festa Major
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La festa Major 2018 en imatges

L’escriptor Màrius Serra signan el llibre d’Honor de Montmeló

Exposició fotogràfica “Superant barreres” al Museu Festa infantil de l’escuma

La geganta Montse rep el nou mantó de mas de Carme Manuel

Concert de la Coral del Casal de la Gent Gran

Xavi Serracarbassa, el nou “pregoner Mir” de la Festa Major

Concert de la Coral de Montmeló de l’Agrupa

Catfolkin rebent el “MO” després de la presentació de la 
versió de la Polca de Montmeló

Ball d’inici de Festa Major a la Plaça de la Vila

Karaokes Band als Jardins de la Torreta
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La festa Major 2018 en imatges

Festa Holi Dolly

Castellers de Mollet a la Torreta Degustació d’aperitius

Ball de gegants

 Ballada de sardanes

Tabalada a la plaça de la Vila

Foto de grup de les persones participants al Xip-xap

Espectacle Espera a les nits golfes familiars

Festa Holi Dolly

Concert de festa Major de l’Orquestra Selvatana


