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Teatre, família i dinars als Jardins 
de la Torreta és el pla per al 
primer cap de setmana de juny. 
En aquesta edició del Crònica 
trobareu un quadern especial amb la 
programació detallada d’aquesta 7a 
edició del Festival de Teatre infantil i 
Juvenil de Montmeló.

Dissabte 8 de juny, és el torn d’una 
nova edició de la Fira de Comerç i 
Entitats de Montmeló. Les pàgines 
centrals amplien la informació i 
detallen el programa d’activitats i 
la relació d’expositors que podràs 
trobar a la Quintana en aquesta 14a 
edició.

Eleccions Municipals 2019
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El primer cap de setmana de juny, dies 1 i 2, se 
celebrarà una nova edició del FITKAM, el festival 
infantil i juvenil de teatre, a Montmeló

Àvies Centenàries a 
Montmeló

Mes de juny, mes de fires a 
Montmeló

EDITORIAL

U
n any més, el muni-
cipi s’omplirà d’arts 
escèniques. Montme-

ló acollirà 23 espectacles 
infantils i familiars de gè-
neres tan diversos com el 
teatre de text, còmic, visual 
i musical, també especta-
cles per a infants de 0 a 3 
anys, màgia, circ i titelles. 
Repetint l’èxit de les pas-
sades edicions, FITKAM 
tindrà lloc en 6 espais dife-
rents de la localitat, oferint 
una oferta variada en gran, 
mitjà i petit format, així com 
en localitzacions exteriors.

Aquesta setena edició 
comptarà novament amb 
l’espai d’actuació a la plaça 
de la Vila, de pagament, i 
preparat per dur-hi a terme 

E
l passat 30 d’abril, Palmi-
ra Ferré va celebrar 100 
anys. La veïna centenària 

de Montmeló va ser obsequia-
da, com ja és costum, amb un 
llibre d’imatges històriques del 
poble i amb un pastís.

En companyia dels seus fa-
miliars més pròxims, Palmira 
ha pogut celebrar aquesta gran 
fita, la d’arribar als 100 anys. Encara que la seva mobilitat està 
alguna cosa reduïda, Palmira Ferré gaudeix d’una bona salut i 
d’una estupenda memòria i lucidesa. Deixar-se estimar i cuidar-
se per tota la seva família són les seves majors preocupacions 
perquè tal com explicava “jo ja ho tinc fet tot en aquesta vida”.

A la tarda va rebre la visita de l’actual alcalde, Pere Rodríguez 
i de la regidora Carme Palacios. També va rebre la visita de 
exalcalde, Antoni Guil. Amb tots ells va conversar durant una 
bona estona, recordant llocs i moments viscuts a Montmeló. 

D
olores Tejada va cele-
brar el 8 de maig el seu 
101 aniversari. Primer 

ho va fer en companyia de tots 
els amics i amigues del Casal 
de la Gent Gran de Montmeló, 
que la van obsequiar amb una 
preciosa felicitació elaborada 
a mà. Cap al migdia va rebre 
la visita de l’alcalde de Mont-
meló, Pere Rodríguez, que la va obsequiar amb un gran ram 
de flors, una de les seves devocions.

Dolores va mostrar gran vitalitat en totes dues celebracions 
i va manifestar que ja es prepara per als 102 anys: “portar una 
vida senzilla i estar envoltat de la gent que vull i que em vo-
len, és el secret per viure tants anys”. Dolores va departir una 
llarga xerrada amb l’alcalde a qui li va confessar que “no tinc 
pressa a marxar d’aquesta vida, perquè esperaré complir el 
meu màxim desig, que és veure néixer un rebesnét”.

La família de Dolores és sens dubte el seu màxim suport. 
Entre tothom han fet que Dolores sigui avui dia la centenària 
amb més vitalitat, lucidesa i alegria de Montmeló i, molt proba-
blement, de tota la comarca. 

4 espectacles durant el cap 
de setmana de l’àmbit del 
circ o dels clowns. La resta 
d’espais interiors i exteriors 
són Els Jardins de la Torre-
ta, la Sala de la Concòrdia, 
el Teatre de l’Agrupa i la Sala 
Polivalent. Enguany es torna 
a incorporar l’espai del Ca-
sal de la Gent Gran, que és 
l’espai dedicat a la primera 
infància, infants de fins a 3 
anys.

Entre les novetats més 
destacades de 2019, hi ha la 
presentació, per primer cop 
a un festival, de l’espectacle 
‘El Monstre de Colors’ de la 
companyia Tutatis, un es-
pectacle de titelles, música i 
colors per fer viatjar als més 
menuts pel món de les emo-
cions, una interpretació lleial 
del reeixit conte de l’Anna 

Llenas. Serà la clausura 
del festival, el diumenge 2 
de juny a les 18.30 h, a la 
Sala Polivalent del centre 
cultural La Torreta.

Teatre, família i dinars 
als Jardins de la Torreta 
és el pla per al primer cap 
de setmana de juny. En 
aquesta edició del Cròni-
ca trobareu la programació 
per aquest any. I dissabte 
següent, 8 de juny, és el 
torn d’una nova edició de la 
Fira de Comerç, Artesania i 
Entitats de Montmeló. Les 
pàgines centrals amplien 
la informació i detallen el 
programa d’activitats i la 
relació d’expositors que 
podràs trobar a la Quinta-
na en aquesta 14a edició.

Vine, passeja, gaudeix i 
Fira’t a Montmeló! 

TEMA DEL MES

Palmira Ferré Martí va complir 100 anys

Dolores Tejada va complir 101 anys
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Resultats de 
les Eleccions 
Municipals 2019

ELECCIONS MUNICIPALS 2019

E
ls comicis municipals 
s’han desenvolupat 
a Montmeló amb tota 

normalitat, L’afluència als 
diferents col·legis electorals 
ha anat de menys a més 
durant la jornada. Cap al 
migdia ja es van formar les 
primeres cues i durant tot 
el dia es va registrar una 
afluència fluida de votants. 
La participació recollida a 
les 18 hores ja mostrava la 
tendència a l’alça respecte 
a les municipals del 2015. 
Aquesta tendència es va 
mantenir fins al tancament 
dels col·legis i finalment 
es va arribar als 4812 vo-
tants, que representava un 
71,22%, cinc punts més que 
les eleccions de fa 4 anys.

Respecte als resultats 
el guanyador ha estat el 
PSC que amb 1.887 vots 
ha revalidat els 6 escons i 
ha augmentat lleument el 
resultat obtingut a les mu-
nicipals anteriors. La gran 
novetat per aquesta legis-

PSC guanya de nou les eleccions 
i repeteix amb 6 escons. Fem 
Montmeló entra en el consistori 
municipal amb 2 escons, els 
mateixos que baixa Canviem 
Montmeló (ICV abans). ERC 
repeteix resultats amb 1 escó.

latura és l’entrada en el 
consistori de grup local de 
Fem Montmeló que amb 
598 vots han aconseguit 
posicionar-se amb 2 es-
cons.

D’altra banda, la forma-
ció Canviem Montmeló 
aconsegueix 4 escons, 
fruit dels 1.406 vots ob-
tinguts. Aquesta formació 
que es va presentar an-
teriorment sota les sigles 
d’ICV ha baixat més de 
300 vots respecte als co-
micis municipals de 2015. 
ERC ha augmentat en més 
de 100 vots els seus resul-
tats, obtenint un total de 
412 vots, que no han estat 
suficient per adjudicar-se 
un segon representant i 
es queda amb 1 escó. La 
resta de forma cions po-
lítiques que es presenta-
ven a les eleccions, Junts 
per Montmeló, Ciutadans 
i Partit popular no tindran 
representació en el con-
sistori municipal. 



Notícies · 05CRÒNICA DE MONTMELÓ · Dimarts 28 de maig de 2019

Campanya per a la protecció i tinença 
responsable de la teva mascota

Els trastos vells: ‘tu truques, 
nosaltres ho recollim’

CIVISME

C
omença així un registre 
censal dels gossos que 
incorpora com a nove-

tat, l’obligatorietat de fer una 
prova d’ADN i la seva iden-
tificació amb una placa amb 
codi QR. Així es permetrà la 
seva identificació i actualit-
zació de la normativa d’ús 
dels espais públics i control 
de les defecacions dels gos-
sos. Alhora, és un avantatge 
per a la localització de l’ani-
mal en cas de pèrdua, aban-
donament o maltractament

Durant el període de cam-
panya, de l’1 al 31 de juliol, 
aquesta analítica és gratuï-
ta. Únicament cal presentar 
la instància a l’Ajuntament, 
de manera telemàtica o bé 
sol·licitar-la, emplenar-la i 
registrar-la presencialment 
a l’OAC.

L’extracció de la mostra de 
sang serà gratuïta i es podrà 
fer en el Centre Veterinari 
de Montmeló. Si es fa en un 
altre centre, la persona sol-
licitant assumirà el cost ínte-
grament.
Per què un cens genètic al 
teu gos?
És una eina fiable per a pro-
tegir als animals, ja que el 
cens permetrà localitzar-los 
si es perden, són maltractats 
o abandonats. A més, de po-
der mantenir el teu municipi 
net i saludable d’excrements 
canins, perquè, amb aquest 
mètode és possible identifi-
car al propietari de l’animal 

E
l novembre del 2010 es va implantar el nou sistema de 
recollida de trastos vells porta a porta, aquest servei el 
realitza el Consorci de Residus del Vallès Oriental mit-

jançant un conveni, amb un cost estimat de 22.000 € anuals.
Ja han passat més de 9 anys del seu funcionament i així 

i tot hi ha una part de la ciutadania que no fa us d’aquest 
servei i dipositen els trastos vells a la via pública sense la no-
tificació corresponent. Aquest tipus d’incompliments, repre-
senta un sobrecost per a la resta de ciutadania de Montmeló.

Aquesta pràctica incívica suposa l’ocupació de la via públi-
ca, interfereix en la circulació de vehicles i vianants i afecta 
aquelles persones amb mobilitat reduïda. També impedeix al 
camió de la recollida aixecar els contenidors i es fa necessari 
dur a terme una recollida especial diària, amb la consegüent 
despesa que això suposa per al consistori.

La recollida d’incompliments no ho recull el Consorci de 
Residus sinó el Servei Municipal de Manteniment. Això su-
posa una jornada laboral de dos operaris i l’ús continu del 
camió de la brigada, fet que dificulta totes les altres feines de 
manteniment i millora del municipi. 

Les conseqüències de l’incivisme d’algunes persones són 
alarmants, cosa que es podria evitar només amb una truca-
da telefònica de dilluns a dijous al Consorci de Residus, als 
telèfons: 900 897 000 o 938 708 753. De no poder notificar-
ho el mateix dijous sempre es pot deixar un missatge de veu 
al contestador del Consorci. Les dades i adreça quedaran 
registrades per passar a recollir els trastos vells dilluns al 
matí. Recordeu de deixar els trastos al carrer diumenge du-
rant el vespre o la nit, per tal que estiguin al carrer el mínim 
temps possible. 

L’1 de juny al 31 de juliol s’inicia la campanya del 
Cens Genètic dels Gossos amb mostres d’ADN

que ha incomplert la seva 
obligació de recollida d’ex-
crements.
Quins animals han d’estar 
inscrits?
En el registre censal caní 
municipal han d’estar ins-
crits tots els gossos del ter-

me municipal de la localitat, 
atenint-nos a l’article 11 de 
l’ordenança municipal de Ti-
nença d’animals.
Com s’ha de formalitzar?
S’ha d’adquirir el justificant a 
l’Ajuntament i acudir al Cen-
tre Veterinari del Vallès, prè-
via cita: 93 572 12 36.
Quin cost té la inscripció?
Aquest procés comporta un 
cost únic en la vida de l’ani-
mal de 35 euros, que durant 
el període d’inscripció ini-
cial estarà subvencionat al 
100% per l’Ajuntament (35 
€ IVA inclòs). Anualment 
s’obrirà un període d’inscrip-
ció gratuït. 

L’extracció de la 
mostra de sang 
serà gratuïta i es 
podrà fer en el 
Centre Veterinari 
de Montmeló

- Dificulta la mobilitat a les 
persones per les voreres

- Empitjora el servei de recollida 
d'escombraries ordinàries

- Genera mala imatge al barri
- Embruta la via pública

Perjudicis que ocasionen els 
trastos vells a la via pública

- El servei de neteja viària no 
pot netejar correctament els 
nostres carrers

- Fomenta l'estada de plagues 
urbanes com ara rosegadors 
i insectes

- Queixes veïnals
- Problemes i riscos a la 

ciutadania
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TERRITORI I URBANISME

Les obres entorn de 
l’església acabaran 
a finals de juny

Finalització de les obres de 
construcció de la nova nau de 
la Brigada municipal

Presentat l’avantprojecte del 
Tanatori Municipal

A
mb l’obertura del passatge adjacent a l’església, que 
comunicarà la plaça de Santa Maria i el carrer San-
tiago Rusiñol, les obres de reurbanització de la car-

retera BV-5003 i BV-5156 entren a la seva darrera fase.
Aquest nou passatge s’obre a l’Est de l’Església Santa 

Maria i deixarà al descobert l’antic absis romànic. El car-
rer serà urbanitzat seguint la mateixa línia que la resta 
d’urbanització i s’incorporarà al carrer del municipi. Com 
que encara no disposa de nom, la voluntat de l’equip de 
govern és anomenar-lo a través d’un procés participatiu 
on els ciutadans i ciutadanes del municipi puguin triar.

Com a feines incloses en aquesta darrera fase, es troba 
la finalització de l’arranjament de les places de Sant San-
ta Maria i Sant Isidre. La seva finalització està prevista 
per a la segona meitat del mes de juny, segons informació 
de la direcció de les obres. Si les dates es compleixen 
degudament, tota la zona de l’entorn de l’església estarà 
acabada coincidint amb la Festa Major i l’obertura de les 
piscines, data en la qual començarà la renovació de la 
gespa del camp de futbol. 

L
’equipament es troba 
al local en semisoter-
rani situat sota la plaça 

Ernest Lluch. Es tracta d’un 
espai d’uns 1.300 m2 de su-
perfície que s’ha distri buït 
per cobrir les necessitats 
d’higiene i salut dels treba-
lladors, així com les neces-
sitats d’emmagatzematge i 
taller dels diferents serveis 

L
’ajuntament ja disposa 
de l’avantprojecte per 
la construcció d’un nou 

equipament de Tanatori a 
la nostra població. Aquest 
equipament té un empla-
çament previst al carrer del 
Raiguer, pròxim a la rotonda 
del mateix nom i adjacent al 
riu Congost.

L’edifici projectat, d’uns 400 
m2 de superfície construïda, 

Les obres de reurbanització de la 
segona fase de la carretera BV-5003 
entren a la recta final

El passat 17 de maig es va dur a terme la recepció de les obres de 
condicionament de la nova nau de la Brigada municipal.

de la Brigada municipal.
Juntament amb una sala de 

reunions d’ús compartit per a 
les entitats, el local disposa 
d’un espai destinat a l’em-
magatzematge de materials 
d’entitats del municipi que per 
la seva tipologia d’activitat, 
tenen la necessitat de dispo-
sar d’un espai de magatzem.

Durant els darrers 15 anys, 

la Brigada municipal ha dispo-
sat d’un equipament situat al 
carrer 1r de maig, davant de 
l’estació de Rodalies. Aquest 
canvi, previst al POUM apro-
vat l’any 2012, s’ha produït 
com a treball previ necessari 
per a la construcció de 39 ha-
bitatges de protecció oficial al 
carrer 1r de maig en el mateix 
emplaçament. 

incorpora elements arquitec-
tònics i mediambientals d’in-
tegració amb l’entorn fluvial. 
Des d’un punt de vista fun-
cional, el projecte de l’edifici 
inclou dues sales de vetlles, 
una sala comuna, un oratori 
amb capacitat per unes 80 
persones, i tots els serveis 
necessaris per atendre als di-
funts i als seus familiars.

La concreció d’aquest equi-

pament ha estat una feina la-
boriosa de molts mesos que 
ha requerit estudis, avant-
projectes i d’una modificació 
del Pla d’Ordenació Urbana 
Municipal per a trobar el mi-
llor emplaçament. Pròxima-
ment es publicarà la licitació 
del concurs per obra i servei 
d’aquesta instal·lació funerà-
ria que, sens dubte, esdevin-
drà un referent. 
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Rehabilitació la zona d’esbarjo del barri de Can Tabola

Tancament de la zona de jocs a la plaça del Mil·lenari

Obres de rehabilitació del parc del Sant Crist Obres de rehabilitació del parc del Sant Crist

Tancament de la zona de jocs a la plaça d’Ayrton Senna

Nou espai de jocs infantils a la llosa del soterrament

VIA PÚBLICA

Montmeló té cura 
dels espais infantils

T
enir cura dels espais infantils del poble ha estat una de 
les principals demandes de la ciutadania durant el procés 
dels Pressupostos Participatius 2018. Fruit d’aquesta pe-

tició el Servei Municipal d’Obres i Manteniment ha portat a ter-
me el tancament dels espais de joc de la placa d’Ayrton Senna 
i de la plaça del Mil·lenari. També s’ha instalat una nova zona 
de jocs a l’espai de terra situat en la zona alta de la llosa de 
soterrament

D’altra banda, la Brigada Municipal també es va encarre-
gar de rehabilitar la zona d’esbarjo del barri de Can Tabola i 
actualment ja ha començat el procés de redisseny complert 
del parc del Sant Crist, que és el resultat d’un procés de 
participació ciutadana engegat a principis d’any.

Encara manquen altres actuacions en espais infantils que es 
duran a terme pròximament, com és la zona de la plaça d’Er-
nest Lluch on es col·locaran tanques de protecció, així com la 
rehabilitació de la plaça de la Constitució, que es realitzarà una 
vegada finalitzin les obres del Sant Crist. 

El Servei Municipal d’Obres i 
Manteniment de Montmeló ha realitzat 
en aquest últim mes quatre actuacions 
de millora en diferents espais infantils 
del poble i actualment s’està portant a 
terme la rehabilitació íntegra del parc 
del Sant Crist.
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SOLIDARITAT

EDUCACIÓ i SALUT

Entrega del material recollit a la festa de la 
solidaritat per a l’escola de Missirah

Dona color a la vida i talla’t la 
cua pel càncer!

Estrena del 
curtmetratge ‘Lorena’

E
l passat 1 de desembre 
es va celebrar la Fira So-
lidària, que aquest any, 

a proposta de l’Associació 
Municipal Solidarité, recollia 
material escolar de tot tipus 
per fer-lo arribar a l’escola Fa-
diamé Sylla de Missirah, Se-
negal.

L’entitat Solidarité, formada 
per membres d’origen sene-
galès, la majoria de la pobla-
ció de Missirah, va proposar 
fer un primer projecte amb 
aquesta escola de la seva 
població d’origen, ja que era 
l’única, de les quatre escoles 
existents, que no rebia cap 
col·laboració externa. 

La col·laboració de la ciu-
tadania de Montmeló va per-
metre, durant la fira i a través 
de les donacions per part de 
botigues del municipi, omplir 
5 bidons plens de material es-
colar, que l’entitat es va com-

A
ixí es diu el projecte que 
ha engegat l’INS Mont-
meló i que ha estat premi-

at amb el premi a la innovació 
per la Fundació BCN Innovació 
Professional. Es tracta d’un 
projecte solidari que pretén re-
captar diners per la investigació 
d’aquesta malaltia, d’una ban-
da, i millorar la qualitat de vida 
i benestar físic i emocional de 
les persones que el pateixen, 
d’una altra. 

E
l passat 13 de maig l’alumnat de 3r B de l’INS Mont-
meló, va presentar a la Sala de la Concòrdia de 
l’Ajuntament, el curtmetratge ‘Lorena’.

Lorena forma part d’un projecte impulsat pel centre edu-
catiu amb l’objectiu de treballar les tècniques cinemato-
gràfiques amb l’alumnat a partir de la tria d’una temàtica, 
en aquest cas, la violència de gènere.

L’alumnat va ser protagonista des del principi fins al final 
del projecte: van elaborar el guió, van fer de càmeres, van 
realitzar la producció i la postproducció del curtmetratge, 
així com la presentació en públic.

Des del centre i el propi alumnat es valora molt positi-
vament aquest projecte, no solament pels aprenentatges 
adquirits i la reflexió que han fet al voltant del tema triat, 
sinó que també els hi ha servit per cohesionar el grup 
d’alumnes i professors.

El material que es va recollir a la Fira Solidària, ja ha estat entregat a l’escola 
Fadiame Sylla de Missirah.

prometre a fer arribar al seu 
destí. Des de l’Ajuntament 
també es va col·laborar amb 
la donació d’ordinadors per 
enviar també amb el material 
recollit. 

Un cop tot el material em-
paquetat, Solidarité tramità 
l’enviament fins a Senegal. El 
president de l’entitat es des-
plaçà fins al país d’origen per 
tal de fer arribar personalment 
el material fins l’escola Fadia-
mé Sylla.

Per lliurar el material, es va 
fer una celebració, on tots els 
nens i nenes de l’escola van 
sortir al pati, juntament amb 
professors i alguns pares. La 
cerimònia d’entrega cons-
tà d’uns parlaments, en què 
l’alcalde del poble de Missi-
rah, el president de l’entitat 
Solidarité, representants de 
l’alumnat i del professorat van 
agrair a Montmeló la seva col-

laboració i solidaritat amb el 
poble de Missirah.

El director de l’escola va re-
ferir, durant el seu parlament, 
que ‘mai abans havia passat 
una cosa així a Fadiamé Sy-
lla’, un agraïment emocionat 

que emplaçava el municipi de 
Montmeló perquè fos el primer 
projecte de molts altres que 
unissin les dues poblacions.  

Es feu l’entrega de material 
als 820 alumnes de l’escola, a 
fi que tots rebessin algun ma-

terial, a banda d’aquell que es 
va guardar per a la utilització 
del professorat a l’escola.

Agraïment absolut per la 
vostra col·laboració. Missi-
rah i Montmeló per sempre 
junts. 

El president de Solidarité Montmeló entrega el material escolar a l'escola de Missirah

Per aquest motiu, s’ha rea-
litzat una campanya de recap-
tació de cabell (14 donacions), 
que servirà per a l’elaboració 
de perruques naturals, l’alum-
nat d’Estètica ha fet manicu-
res solidàries i el passat 3 de 
maig es van vendre productes 
(polseres, mocadors...) en una 
parada al mercat setmanal, 
a través d’un conveni amb la 
Fundació Oncovallès.

A més a més, aquest ma-

teix dia, la Junta del Casal de 
la Gent Gran s’hi va sumar a 
aquesta iniciativa, venent pro-
ductes elaborats per ells ma-
teixos: polseres, fundes per les 
tisores i els mocadors, bosses 
d’olor, etc. El Casal de la Gent 
Gran va recaptar un total de 
501,80 euros, que sumats als 
552,33 € recaptats per l’INS 
Montmeló, sumen més de 
1.000 euros que es destinaran 
a la investigació del càncer. 

Membres del Casal de la Gent Gran, d'Oncovallès i de l'Institut. Totes col·laborant en el projecte "Dona color a la vida"

L’alumnat de 3r B de l’INS Montmeló va presentar el 
curtmetratge ‘Lorena’
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GENT GRAN

Trobada intergeneracional 
entre el Toc i el Casal de la 
Gent gran

L’Ajuntament ha instal·lat un nou 
sistema de trucada a infermeria a la 
residència de Can Dotras

L
’espai socioeducatiu El 
Toc i el Casal de la Gent 
Gran organitzen trimes-

tralment trobades entre les 
persones usuàries d’ambdós 
serveis. Des de Sant Jordi de 
l’any passat s’han realitzat 
diferents trobades coincidint 
amb dates assenyalades o 
bé atenent a les demandes 
dels participants. S’han fet 
trobades per fer activitats ar-
tístiques i manuals o bé tar-
des de joc de taula.

Ara estan treballant en la 
realització d’un documental 
sobre com era i vivien les 
persones grans a Montme-
ló quan eren infants i joves. 
Sota el títol ‘Un temps pas-
sat’, els joves assumiran el 
rol de periodistes, guionistes, 
redactors i productors d’un 
documental on els protago-
nistes seran la Gent Gran del 
Casal de Montmeló. La idea 
és poder conèixer la infància 
i la joventut dels entrevistats 
per valorar el canvi que s’ha 
produït en la societat i en les 
infraestructures del municipi.

S
’han renovat els punts 
de trucada que es tro-
ben al costat dels llits i 

als banys. Quan la persona 
usuària activa el punt de tru-
cada, l’alarma arriba de for-
ma immediata a la centraleta 
que s’encarrega de derivar 
l’avís als dispositius mòbils 
buscapersones que porten 
les persones treballadores de 
la residència.

En la pantalla dels recep-
tors s’informa de l’alarma 
generada, indicant a més a 
més, si és normal o bé es 
tracta d’una situació d’emer-
gència. El nou sistema tam-
bé permet el registre de tots 
els avisos efectuats, el lloc 

Un total de 40 persones, entre persones usuàries del Toc i 
de la Casal de la Gent gran, van participar de les trobades 
intergeneracionals trimestrals.

Amb aquestes trobades es 
fomenten les relacions entre 
persones de diferents grups 
d’edat, per tal d’enriquir els 
vincles i el coneixement mu-
tu i es promou el respecte i la 
tolerància envers la diversitat 
del nostre entorn.

Amb l’impuls del paper 
actiu de la gent gran i els 
adolescents mitjançant la 
participació social, s’amplia i 
diversifica les xarxes so cials 

dels infants dins el municipi, 
i es reforcen els espais de 
relació Intergeneracional i 
intercultural dins la mateixa 
comunitat.

Mitjançant activitats viven-
cials i experimentals es fo-
menta la motivació i amb 
aquest treball continuat s’han 
creat uns vincles molt especi-
als entre les persones grans i 
els joves, que ja s’esperen i es 
busquen a cada trobada. 

on s’han originat i els temps 
d’atenció, per tal de poder ser 
analitzats amb posterioritat.

Amb aquesta actuació, 

l’Ajuntament i la Residència 
Centre de Dia Can Dotras pre-
tenen donar un millor servei a 
les persones usuàries. 
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Les autoritats i l’organitzador del Gran Premi de Formula 1 al paddok

Presentació del Gran Premi de Formula 1

Pòdium del Gran Premi de Formula 1 2019

Homenatge a Sebastià Salvador, primer President del Circuit de CatalunyaCerimònia de les banderes abans del començament de la prova, amb 34 infants de Montmeló

FORMULA 1

Presència de 34 escolars de Montmeló en el 
Gran Premi de Formula 1

A
l marge de la competició 
esportiva amb l’arribada 
del Gran Premi de Fórmu-

la 1, el municipi rep una nom-
brosa quantitat de visitants en 
tres dies. Tot plegat comporta 
un elaborat dispositiu que es 
coordina des de l’Ajuntament i 
aplega cossos de policia, pro-
tecció civil, companyies d’auto-
busos, RENFE Rodalies i per-
sones per a cobrir els diferents 
serveis que s’ofereixen.

La majoria de persones que 
arriben al circuit durant la prova 
automobilística ho fan en tren. 
Montmeló s’hi aboca per tal de 
donar servei: des de l’arribada 
a l’estació, personal d’informa-
ció adrecen als visitants fins a 
la parada d’autobusos que es 

La cerimònia de les banderes, prèvia a la sortida del gran premi, va anar a càrrec 
d’alumnat dels centres escolars de primària de Montmeló

troba a la plaça d’Ernest Lluch 
o els assenyalen el camí per 
arribar fins al Circuit. Aquest és 
el vuitè any consecutiu que es 
presta aquest servei.

D’altra banda, els escolars 
de Montmeló també van tenir 
el seu protagonisme minuts 
abans que comencés la cur-
sa. Enguany, 34 alumnes de 
3r curs de primària de les dues 
escoles de Montmeló van ser 
els protagonistes de la ceri-
mònia de les banderes, abans 
d’iniciar-se el Gran premi de 
Fórmula 1. Els infants selec-
cionats van anar al circuit amb 
un acompanyant adult i van 
poder gaudir del gran premi 
des de la tribuna principal. Mi-
nuts abans de la sortida, els 34 

escolars van posicionar-se a 
la recta de sortida, davant els 
corredors, les autoritats i els 
organitzadors de la prova per 
portar a terme la cerimònia de 
les banderes.

En aquesta edició el nombre 
d’infants ha augmentat de 20 
a 34, ja que l’organització va 
decidir estendre una gran ban-
dera amb el logotip oficial de la 
Formula 1, per la qual van ser 
necessaris 14 voluntaris i vo-
luntàries. Tant pels infants com 
pels acompanyants és una 
experiència molt gratificant. 
Els petits poden viure la màgia 
de la Formula 1 a peu de pista 
durant uns minuts i veure els 
ídols esportius a pocs metres 
d’ells. 
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MEDI AMBIENT

PROMOCIÓ ECONÓMICA

Fem dissabte al riu Besòs - Let’s Clean Up

Busques feina? 
Ofereixes feina?

Nova convocatòria per feines de 
monitor a l’Ajuntament i nou curs de 
monitor de lleure

L’atur tanca el millor mes d’abril 
dels darrers 11 anys

E
l matí de dissabte 11 de 
maig, una trentena de 
veïns i veïnes van par-

ticipar en la campanya de 
Let’s Clean Up Europe amb 
el nom de “Fem dissabte al riu 
Besòs”. La jornada va consistir 
en una passejada des de l’ai-
guabarreig del riu Besòs fins 
a la desembocadura del riu 
Tenes, on es va realitzar una 
agradable passejada mentre 
es recollien els residus.

Entre els residus recollits 
al llarg de la jornada va tro-

E
l Servei Local d’Ocu-
pació (SLO) és, des 
de fa més de 20 

anys, un servei essencial 
dins del departament de 
Promoció Econòmica de 
l’Ajuntament, i actualment 
disposa de dades de 1925 
persones del nostre muni-
cipi. D’una banda, gestio-
nem ofertes de feina que 
ens arriben i fem selecció 
i intermediació laboral amb 
l’empresa i, de l’altra, do-
nem informació, assesso-
rament, orientació, i forma-
ció a les persones que ho 
necessiten.

Treball en xarxa; me-
todologia contrastada, 
transparent i compartida: 
Tant els protocols d’actua-
ció i de gestió com les ei-
nes informàtiques amb que 
es treballa compleixen es-
crupolosament, com no pot 
ser d’altra manera, amb la 
Llei de Protecció de Da-
des i a les obligacions en 
matèria de transparència. 
Aquesta metodologia, ei-
nes i protocols no són ex-
clusius de Montmeló, sinó 
que són compartits per tota 
la Xarxa Xaloc (www.diba.
cat/slo), validada per la Di-
putació de Barcelona, i que 
integra 300 ajuntaments de 
tota la província. D’aquesta 
manera, els nostres veïns  
tenen més opcions de tro-
bar feina i les nostres em-
preses d’accedir a més 
candidatures.

D
es del Departament 
de Promoció Econò-
mica s’està organit-

zant un nou curs per a l’ob-
tenció del carnet oficial de 
monitor de lleure, amb la 
intenció que es pugui obte-
nir amb una especialitat en 
lleure científic.

El curs és reglat, de 100 
hores de durada i, com 

L
a taxa d’atur a Mont-
meló s’ha situat en 
el 9,72%, després de 

tancar un mes d’abril que 
ha estat el millor dels dar-
rers onze anys. Actualment 
són 420 els ciutadans i ciu-
tadanes de Montmeló en 
situació d’atur. L’any 2009 
aquesta xifra era de 691, 
encara que el pitjor mes de 
la sèrie va ser el de l’any 
2013, amb un total de 866 
persones aturades. 

La disminució mensual 
ha estat del 2,33%, molt 
per sobre de la mitjana 
comarcal, que va decréi-
xer un 0,96%. Succeeix 
el mateix amb la reducció 
interanual que a Montme-
ló ha estat del 4,98% i a la 
comarca del 2,75%.

La taxa d’atur de Mont-
meló segueix estant per 
sota de la registrada al 

bar: tovalloletes de cel·lulosa 
humides, compreses i tam-
pons, bastonets de les ore-
lles; components de material 
electrònic procedents del ro-
batori de la deixalleria mu-
nicipal per extreure el coure 
o ferro, on un cop extrets 
aquests els llencen a la llera 
del riu, com ara: televisors, 
microones; diferents residus 
domèstics que es llencen des 
de la carretera, com és el cas 
de llaunes i bosses, i els re-
sidus procedents dels horts 

il·legals a la llera del riu, bi-
dons, plàstics, filats, pneu-
màtics... Tot plegat, i grà cies 
a tots els participants, va su-
posar omplir mes de 6 m3. 
Els residus es van dur a la 
deixalleria municipal.

La jornada va finalitzar a les 
12.30 hores en la zona dels 
Horts de Cal Quico on l’As-
sociació de Veïns del Barri de 
Sant Crist i els hortolans ha-
vien preparat una botifarrada 
per a totes les persones que 
van participar a la neteja. 

Més transparència: com-
plementàriament a la gestió 
individualitzada que es fa des 
del Servei, totes les ofertes 
de feina que es gestionen es 
pengen a l’Espai de Recerca 
de Feina i també al web mu-
nicipal, a través de l’enllaç: 
Formació i Ocupació.

Si estàs buscant feina: 
cal demanar hora personal-
ment a l’Oficina d’Atenció a 
la Ciutadania (OAC) per fer la 
primera entrevista i inscriure’t 
a la base de dades; un cop 
inscrit, rebràs informació, via 
correu electrònic, de les ofer-
tes de feina més adients per 
a tu que ens arribin. 

Si ets una empresa i ne-
cessites personal: enviem 
de forma àgil i gratuïta can-
didats idonis en relació al 
perfil professional requerit, 
que prèviament ja han es-
tat informats del detall de 
la vostra oferta de feina. En 
cas d’incorporar una perso-
na de Montmeló provinent 
del SLO, podràs demanar 
subvenció a l’Ajuntament 
per a la seva contractació.

Si estàs estudiant i vols 
fer pràctiques en empre-
ses: disposem d’informació 
de les empreses de Montme-
ló que estan obertes a acollir 
estudiants. 

Baix Vallès ( 11,69%) i del 
Vallès Oriental (10,91%) 
Aquest mes d’abril , en el 
que la taxa d’atur a Cata-
lunya ha disminuït en un 
3,6%, dels 39 pobles que 
integren la comarca del 

d’altres anys, es farà si hi 
ha prou demanda. Tot i que 
el curs el pot fer qualsevol 
persona major d’edat, hi 
haurà un preu més subven-
cionat per a les persones 
inscrites al Servei Local 
d’Ocupació. +info: ernest@
montmelo.cat 

A banda, i fins al dia 4 
de juny, les persones inte-

ressades en accedir a llocs 
de treball de monitor d’ac-
tivitats fisicoesportives i 
de lleure poden presentar 
la corresponent instància, 
acompanyada de tota la 
documentació requerida, a 
l’OAC. Podeu consultar les 
bases de la convocatòria 
al web municipal – Anuncis 
oficials. 

Vallès Oriental, 23 han vist 
reduir la seva taxa i els 16 
restants l’han incrementat. 
Tot i això el balanç és posi-
tiu amb un total de 208 per-
sones menys a les llistes de 
l’atur. 
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