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El Camí escolar fomentarà la mobilitat i 
l’autonomia dels infants

Finalitza el Casal d’Estiu

Amb el començament del nou curs 
escolar, es posarà en marxa la xarxa 
de Camins Escolars de Montmeló, 
un projecte triat per la ciutadania 
de Montmeló en els Pressupostos 
Participatius 2018, que possibilitarà 
als infants i a les famílies un 
recorregut més lliure de trànsit rodat.

Més de 300 infants han gaudit 
de quatre setmanes de jocs i 
d’activitats de lleure en diferents 
espais del municipi. Enguany 
l’escola Sant Jordi s’ha convertit 
durant uns dies en la MASA, un 
centre espacial on els infants han 
desenvolupat les seves habilitats 
científiques.

Festa Major sota l’onada de calor

Foto: Jackelobturador
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CONSISTORI

Nou equip de Govern - Legislatura 2019-2023

D
urant el passat ple es 
va donar a conèixer la 
constitució dels grups 

municipals i dels seus res-
pectius portaveus, així com 
la creació i composició de les 
comissions informatives i de 
la Junta de Govern Local i els 
membres que la integren.

També es va aprovar la de-
dicació, indemnitzacions i re-
tribucions dels regidors i regi-
dores i la dotació econòmica 
corresponent a cadascun dels 
grups municipals del nou con-
sistori.

Per últim es va donar comp-
te del nomenament dels ti-
nents d’alcalde i de la nova 

Alcalde

Pere Rodríguez Rodríguez
prodriguez@montmelo.cat
•  Gerència
• Obres i projectes
• Participació Ciutadana, bon govern i 
transparència
• Planejament i gestió urbanística
• Planificació Estratègica
• Presidència
• Seguretat ciutadana
• Serveis bàsics i activitats
• Via Pública

El Ple extraordinari del 20 de juny va posar en coneixement les estructures bàsiques i de 
funcionament del nou consistori municipal per a la legislatura que acaba de començar i 
que s’allargarà fins a l’any 2023.

Organigrama del nou Govern Municipal

estructura per àrees i delega-
cions amb cadascun dels regi-
dors i regidores responsables.

La designació de les perso-
nes representants en els Con-
sells rectors dels organismes 
autònoms municipals, dels 
diferents consells municipals 
i dels òrgans de les entitats 
supramunicipals es donaran a 
conèixer durant el proper Ple 
Ordinari el dia 30 de juliol.

El nou organigrama de 
l’equip de Govern per les 
àrees i regidories, així com 
la composició de la Junta de 
Govern Local i de les dues co-
missions informatives, queda 
de la següent manera:

Primer tinent d’alcalde

Lluís Esteban García
llesteban@montmelo.cat
• Comunicació
• Educació
• Habitatge
• Hisenda
• Recursos humans
• Tecnologies i Comunicacions

Segona tinent d’alcalde

Ariadna Ojeda Lafuente
aojeda@montmelo.cat
• Civisme i convivència
• Cultura i Patrimoni Cultural
• Feminisme i igualtat
• Festes i tradicions

Tercer tinent d’alcalde

Alfonso Jiménez Martín
ajimenez@montmelo.cat
• Esports
• Informàtica i Administració Electrònica
• Protecció civil
• Serveis d’Atenció Ciutadana

Quarta tinent d’alcalde

M Mar Hernández Sánchez
mhernandez@montmelo.cat
• Capacitats diverses
• Gent gran
• Mobilitat i transport
• Nova ciutadania
• Promoció Econòmica i ocupació i consum
• Serveis socials
• Turisme

Regidora delegada

Marta Ibañez Abril 
mibanez@montmelo.cat
• Biodiversitat
• Cooperació i Solidaritat
• Infància i Joventut
• Qualitat ambiental i gestió energètica
• Salut Pública
• Sostenibilitat i espais naturals

Junta de Govern Local
Pere Rodríguez Rodríguez
Lluís Esteban García
Ariadna Ojeda Lafuente
M Mar Hernandez Sánchez
Alfonso Jiménez Martín

Comissió Informativa General
President: Pere Rodríguez, Alcalde
Vocals: Lluís Esteban, representant PSC
            Jordi Manils, representant Canviem Montmeló
            Josep Benach, representant Fem Montmeló
            Albert Monserrat, representant ERC

Comissió Informativa General de Comptes
President: Alcalde
Vocals:  Lluís Esteban, representant PSC
              Marcel Comas, representant Canviem Montmeló
              Josep Benach, representant Fem Montmeló
              Albert Monserrat, representant ERC 
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El canvi de la gespa del Camp de 
Futbol pateix un endarreriment

Finalitzen les obres d’urbanització 
de la zona de l’Església

ACTUALITAT

Les obres d’urbanització de la zona de l’església 
que es van iniciar el mes de desembre de 2018 van 
finalitzar la setmana passada. A hores d’ara només 
resta treure la tanca de protecció d’accés al parc de 
davant de l’església que protegeixen les diferents 
zones enjardinades per tal que la gespa arreli sense 
problemes.

D
urant aquests mesos les 
obres han passat per di-
ferents fases on s’ha rea-

justat el trànsit rodat als carrers 
adjacents, sempre tenint en 
compte patir el mínim impacte 
visual i funcional del veïnat de 
la zona.

Els dos moments que més 
expectació ha aixecat aquesta 
obra ha estat la troballa d’im-
portants vestigis arqueològics 
d’època medieval i moderna a 
la zona de la plaça de l’esglé-
sia i l’obertura d’un nou passat-
ge a l’est de l’església Santa 
Maria.

Durant la primera fase de 
les obres, fruit de la remode-
lació del paviment de la plaça 
de l’església, es va posar al 
descobert importants vestigis 
arqueològics d’època medie-
val i moderna. Van començar 

Teresa Cunillera, delegada del 
Govern a Catalunya, visita Montmeló 
i la zona rehabilitada de la llosa de 
soterrament

L
a delegada del Govern 
a Catalunya, Teresa Cu-
nillera, va realitzar una 

visita institucional a Mont-
meló dilluns dia 15, on ha 
reafirmat el seu compromís 
amb el món municipal. La de-
legada es va reunir a l’Ajun-
tament amb l’alcalde i altres 
membres de la Corporació 
Municipal, va signar el Llibre 
d’Honor de l’Ajuntament i va 
fer una visita a la zona reha-
bilitada de la llosa de soter-
rament per veure “in situ” la 
col·laboració entre el Govern 
Central i el govern local.

Tant l’alcalde com la delega-
da han ressaltat la bona sinto-
nia entre administracions que 
es tradueixen en la realització 

en aquell moment les tasques 
d’excavació sota control ar-
queològic autoritzat per la Di-
recció General de Patrimoni 
Cultural de la Generalitat de 
Catalunya. El resultat final va 
ser la descoberta d’un total 
d’onze sitges datades entre els 
segles XII i XV i dues sepultu-
res: una de tipus antropomorf 
datada entre els segles X i XI i 
una altra excavada al subsòl i 
datada al segle XVII.

Durant la segona fase de 
les obres es va portar a terme 
l’obertura d’un nou passatge 
adjacent a l’església, que co-
munica la plaça de Santa Ma-
ria i el carrer Santiago Rusiñol. 
Aquest nou passatge s’obre a 
l’Est de l’Església Santa Maria 
i ha deixat al descobert l’exte-
rior de l’antic absis romànic. El 
carrer s’ha urbanitzat seguint 

la mateixa línia que la resta 
d’urbanització.

Pel que fa a l’àmbit urbanís-
tic, aquestes obres suposen la 
integració urbana de diversos 
espais que fins ara quedaven 
totalment aïllats. En tot l’àmbit 
s’ha prioritzat el pas de vianants 
tal com es va fer a les obres de 
la zona de la plaça de la Vila.

La transformació de l’anti-
ga carretera BV-5003 en una 
avinguda amb amplis espais 
pels vianants des de les pis-
cines fins al començament del 
carrer de Vic en el centre de la 
vila, que té com a eix d’unió la 
nova zona de vianants de la 
llosa de soterrament, dota a 
Montmeló d’un espai pacificat, 
totalment nou i amb una inte-
gració ajustada a la mida de 
les necessitats urbanístiques 
del municipi.

E
l procediment de li-
citació del subminis-
trament, instal·lació i 

servei de manteniment de 
la gespa artificial i projec-
tors LED per al Camp de 
Futbol Municipal ha que-
dat anul·lat quan única-
ment restava pendent la 
formalització del contracte 
amb l’entitat bancària Cai-
xabank, per un import de 
245.274,59 € IVA inclòs.  

Aquest és un nou revés 
al procediment endegat el 
març de 2018 i que ha es-
tat objecte de nombrosos 
entrebancs per la via jurí-
dica, per part d’empreses 
del sector del subministra-
ment i instal·lació de ges-
pa artificial.

L’alcalde Pere Rodrí-
guez, s’ha reunit amb els 

representants de l’entitat 
esportiva CF Montmeló UE 
on els ha donat a conèixer 
l’estat del procediment, ai-
xí com les passes a seguir 
per a la consecució de l’ob-
jectiu de canviar la gespa 
que, de moment no dispo-
sa d’un calendari previst, 
doncs els terminis depenen 
de resolucions judicials.

Aquest és un fet que no 
és puntual i exclusiu del 
nostre municipi, però no 
per això podem deixar de 
constatar que la ciutadania 
de Montmeló, hem estat 
víctimes de maniobres co-
mercials interessades, que 
únicament han provocat 
que els usuaris del camp 
de futbol no puguin dispo-
sar d’una gespa nova i de 
qualitat.

de diferents projectes que be-
neficien a la ciutadania. Prope-
rament es licitaran les obres de 
la segona fase de la urbanitza-
ció de la zona que va des de 
l’avinguda Pompeu Fabra fins 
el final de la llosa en direcció a 
Granollers.

Aquesta segona fase ja té 

el projecte redactat i actual-
ment està en fase de supervi-
sió per aprovació tècnica que 
està prevista per aquest mes. 
Aquesta actuació abasta 
una superfície de 15.000 m2, 
amb un valor base de licita-
ció, sense IVA, de 2,5 milions 
d’euros.
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Els Camins escolars de Montmeló 
fomentaran la mobilitat i 
l’autonomia dels infants

Nou adhesiu 
identificador per a 
les zones taronja de 
residents

MOBILITAT

Durant el mes d’agost, les persones titulars 
d’un vehicle inscrit a Montmeló, rebran 
una carta informativa amb el nou distintiu 
per estacionar de manera gratuïta en els 
aparcaments delimitats com a “Zona taronja”.

Amb el començament del nou curs escolar, es posarà en marxa 
la xarxa de Camins Escolars de Montmeló, un projecte triat per la 
ciutadania de Montmeló en els Pressupostos Participatius 2018, 
que possibilitarà als infants i a les famílies un recorregut més 
lliure de trànsit rodat.

L
’Ajuntament de Mont-
meló enviarà pròxi-
mament als domicilis 

dels titulars d’un vehicle 
registrat al municipi, el 
distintiu identificador per a 
l’estacionament gratuït en 
l’aparcament de zona de 
residents, que servirà du-
rant els anys 2019 i 2020.

Les zones de residents 
(zona taronja) són espais 
delimitats per a l’estacio-
nament, estan en funciona-
ment tots els dies de l’any 
en horari de 8 a 20 hores, 
resten exclosos tots els 
dissabtes, diumenges, dies 
festius i el mes d’agost.

Tenen dret a rebre 
aquest distintiu els veïns 
i veïnes empadronats a 
Montmeló i els titulars o 
conductors habituals d’un 

E
l gener del 2013, per en-
càrrec de la Diputació de 
Barcelona, amb el suport 

i la col·laboració de l’Ajunta-
ment de Montmeló, les AMPA 
i l’equip directiu dels centres 
educatius, es va realitzar 
l’estudi de Camins Escolars 
a Montmeló. La idea de ca-
mí escolar sorgeix com una 
proposta d’educació per a 
mobilitat a l’escola i del Pla 
de Mobilitat Urbana de Mont-
meló. Aquest projecte va ser 
presentat als Consells Esco-
lars del centre, al Consell Es-
colar Municipal i a l’Espai de 
Debat Educatiu (EDE).

El projecte inicial va ser 
dividit en dues fases. Una 
primera fase que és la que 
s’està duent a terme i una se-
gona fase que consistirà en 
l’adequació de l’avinguda de 
Vilardebò i del carrer de Pe-
lai (arranjament de voreres, 
connexió amb espais públics, 
instal·lació de separadors, 
ressalts, paviments diferen-
ciats, senyalització vertical i 
horitzontal, referencial punts 
singulars, etc).

A proposta del represen-
tant de l’EDE, el Plenari del 
Consell de Poble va triar la 
inversió de la primera fase de 
Camins escolars i saludables 
per als pressupostos partici-
patius del 2018, que va rebre 

vehicle (turisme) segons el 
que disposa el reglament 
regulador del servei d’es-
tacionament amb limitació 
horària de vehicles a l’es-
pai públic del municipi de 
Montmeló, aprovat pel Ple 
del mes de març i publicat 
al web de l’Ajuntament: 
www.montmelo.cat.

Les persones que ma-
triculin el seu vehicle amb 
data posterior a juliol de 
2019 o que no hagin rebut 
el distintiu i compleixin els 
requisits exposats, podeu 
contactar amb l’Oficina 
d’Atenció Ciutadana de la 
Policia Local, de dilluns a 
divendres de 8 a 15 hores. 
Allà us informaran sobre el 
tema i tramitaran si escau 
un distintiu pel vostre vehi-
cle.

un total de 415 vots, essent la 
proposta més votada.

El Camí Escolar és una ini-
ciativa educativa i urbanística 
que comprèn actuacions en 
diversos àmbits, amb l’objec-
tiu d’ajudar a que els nens 
i nenes puguin anar a peu a 
l’escola de manera autònoma 
i segura. Calen carrers més 
segurs, on els infants puguin 
conquerir progressivament 
els marges d’autonomia que 
corresponen a la seva edat, 
i és bo que per ells mateixos 
puguin ser conscients de les 
oportunitats que una major 
seguretat els pot oferir. A més 
d’un espai de desplaçament, 
el carrer s’hauria d’entendre i 
de potenciar com a espai de 
relació i de convivència, on 
es poguessin compatibilitzar 
els interessos individuals i col-
lectius de tots els ciutadans. 

El camí escolar és una 
xarxa d’itineraris segurs que 
permet que els nens, nenes, 

adolescents i joves es despla-
cin a l’escola a peu amb els 
objectius de fomentar la mobi-
litat sostenible; promoure l’au-
tonomia dels infants; recupe-
rar l’espai públic com a espai 
de convivència, experiència i 
aprenentatge i reduir la conta-
minació atmosfèrica i sonora. 

Dins la celebració de la Set-
mana Europea de la Mobilitat, 
del 16 al 22 de setembre, des 
de la regidoria de Mobilitat, 
es durà una campanya d’in-
formació i sensibilització per 
donar a conèixer aquest Ca-
mí escolar. Al llarg del darrer 
trimestre de l’any es duran a 
terme tot un seguit d’accions 
amb l’alumnat i ciutadania per 
tal de promoure iniciatives re-
lacionades amb la seva im-
plementació: Veí amic, Xarxa 
de voluntaris-conductors, es-
tabliment de punts de sortida 
al llarg del recorregut, senya-
lització dels camins naturals 
per arribar a les escoles, etc.

Un municipi on els infants són al carrer és un municipi segur.
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PARTICIPACIÓ

A punt de finalitzar les obres 
del parc del Sant Crist

Finalitza la fase de 
suports de propostes 
dels Pressupostos 
Participatius 2019

D
esprés de fer el Procés 
Participatiu per repen-
sar els parcs, les obres 

arriben a l’última fase previs-
ta. El Parc del Sant Crist ja 
disposa dels principals ele-
ments que la ciutadania va 
proposar incorporar. Nens i 
adults ja fan ús de les noves 
instal·lacions del barri. Una 
zona infantil més gran i amb 
cautxú a terra, una tirolina, 
la zona de pícnic sota l’om-
bra dels arbres i les zones 
esportives amb material nou 
són els principals canvis que 
trobem al parc. A part de mi-
llorar l’enllumenat amb crite-
ris d’eficiència energètica i la 
integració del parc en el seu 
entorn.

També es treballa perquè 
es converteixi en un parc 
amb més vegetació, tot i que 

L
a ciutadania de Mont-
meló va fer fins a 102 
propostes a la platafor-

ma Decidim. Les propostes 
acceptades han pogut rebre 
el suport de la ciutadania des 
del dia 8 de juny fins el 8 de 
juliol. Durant aquest termini 
les 146 persones registrades 
a la plataforma, han donat 
275 suports. Un cop finalitza-
da la fase virtual es va obrir 
un període extraordinari en-
tre el 10 i el 19 de juliol, per tal 
que totes aquelles persones 
que hi volguessin participar 
presencialment, poguessin 
fer-ho a través d’una butlle-
ta. Durant aquesta setmana 
74 persones van donar els 
seus suports dipositant-los a 

El Parc del Sant Crist ja disposa dels principals elements que la 
ciutadania va proposar incorporar-hi. Fins a 220 persones han donat 497 

suports a les propostes del pressupostos 
participatius

Si tens més de 16 anys i vols participar-hi, apunta’t i entraràs en el 
sorteig per formar part del Consell de Poble.  

a causa de les altes tempe-
ratures, l’enjardinament de 
la zona es realitzarà a finals 
d’estiu, per tal de fomentar i 
assegurar la supervivència 
de les espècies. L’enjardina-
ment consistirà en la reposi-
ció de part de l’arbrat en ma-

les condicions, la sembra de 
gespa i la plantació d’aromàti-
ques al recinte.

Un cop finalitzades les 
actua cions, l’Associació de 
Veïns del Barri del Sant Crist 
realitzarà una festa d’inaugu-
ració per celebrar-ho.

les urnes que es van posar a 
la piscina municipal, al Casal 
de la Gent Gran, a la Bibliote-
ca i a la Oficina d’Atenció a la 
Ciutadania, recollint un total 
de 222 suports que s’han afe-
git als recollits a través de la 
plataforma.

Durant els propers mesos 
els equips tècnics de l’Ajun-
tament estudiaran les pro-
postes i les valoraran eco-
nòmicament per portar-les 
a la votació final que es farà 
durant el mes d’octubre.                      

S’obre la Borsa de Participació Ciutadana de Montmeló

E
l Consell de Poble de 
Montmeló és l’espai de 
coordinació de tots els 

actors socials i econòmics 
del municipi. Té la finalitat de 
facilitar, fomentar i permetre 
la participació estable de tots 
els sectors socials del nostre 
municipi. En aquest sentit, el 
Consell de Poble es concep 
com un espai de trobada, de 

reflexió i de participació ciu-
tadana amb una visió global 
per a la gestió estratègica del 
municipi, per sobre de les vi-
sions acotades que pot tenir 
cadascun dels sectors i àm-
bits.  

Si tens més de 16 anys i 
vols participar en les deci-
sions que afecten Montmeló, 
si vols formar part del Consell 

de Poble, apunta’t a la Borsa 
de Participació Ciutadana en-
viant un correu amb les teves 
dades (nom, edat i telèfon) a: 
participacio@montmelo.cat o 
bé omple el formulari del web 
municipal.

La participació ciutadana és 
prendre part en les decisions 
públiques, participar per a 
transformar col·lectivament.
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 CIVISMEPROMOCIÓ ECONÒMICA

Última setmana per sol·licitar la 
subvenció del cens genètic de 
gossos amb mostres d’ADN

Convocatòria de vuit llocs de treball a l’Ajuntament

El primer semestre consolida la 
baixada de la taxa d’atur

E
ls vals per a poder rea-
litzar la presa de mostra 
es poden aconseguir de 

manera telemàtica, mitjançant 
l’Oficina Virtual de Tràmits, o 
presencial a l’Oficina d’Atenció 
a la Ciutadania. Amb aquest 
val cal demanar cita prèvia al 
Centre Veterinari del Vallès 
(Av. Pompeu Fabra, 29 Mont-
meló) que és la clínica veteri-
nària concertada i autoritzada 
per l’empresa ADN Caní, ad-
judicatària del concurs públic.

Cal tenir en compte que el 
31 de juliol finalitza el termini 
per sol·licitar la subvenció 
del 100% del cens genètic de 
gossos amb mostres d’ADN. 
El preu per inscriure en el regis-
tre genètic caní serà de 35 € a 
qualsevol clínica veterinària.

Fer la presa de mostra en 
qualsevol altre centre ha de 

A
mb una caiguda del 
7,5% respecte al tan-
cament del mes de 

gener, el primer semestre de 
2019 s’ha tancat amb la se-
gona taxa d’atur més baixa a 
Montmeló del període 2008-
2019 amb un 9,49%.

El nombre de persones 
aturades a 30 de juny és de 
409, dues més de les enre-
gistrades l’any 2008, el millor 
de la sèrie amb una taxa del 
9,11%. El pitjor any de la sè-
rie va ser 2012, amb un total 
de 785 persones desocupa-
des i una taxa del 16,47%.

La taxa d’atur segueix sent 

L
’Ajuntament ha obert una 
nova convocatòria per a 
cobrir diverses places, 

reservada per a persones 
a l’atur, en el marc del Pla 
d’Ocupació 2019. Són 8 pla-
ces, amb contractes de 3 me-

La campanya de Cens genètic de gossos amb 
mostres d’ADN està tenint una molt bona acollida i 
ja es porten censats més de 250 gossos.

complir uns requisits tècnics 
imprescindibles perquè sigui 
vàlida. Els marcadors genètics 
que la vostra clínica ha d’ana-
litzar són els recomanats per 
l’ISAG (International Society for 
Animal Genetics). Un cop la clí-
nica us faci lliurament de l’infor-
me del resultat obtingut, haureu 
de portar el document per a la 
seva incorporació a la base de 
dades del cens caní genètic de 
l’Ajuntament de Montmeló a les 
oficines de l’OAC, mitjançant 
registre presencial.

més baixa a Montmeló que 
al Baix Vallès (11,10%) i que 

sos de durada, prorrogables, 
a jornada completa, a partir 
de l’octubre. Imprescindible 
estar inscrit com a aturat. La 
data límit per presentar la do-
cumentació és el 7 d’agost.

Teniu tota la informació a 

www.montmelo.cat, seguint 
aquest enllaç: L’Ajuntament 
> Informació oficial > anun-
cis/edictes > Bases per a la 
selecció de les persones a 
contractar en el marc del Pla 
d’Ocupació Local 2019.

al global del Vallès Oriental 
(10,43%).
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ESPORTS

LLEURE

CULTURA

Les piscines municipals, espai 
de trobada per fer esport i 
activitats de lleure

Més de 300 infants i joves han gaudit de 
quatre setmanes de jocs, tallers, aigua i 
moltes activitats, en el Casal d’Estiu

Presentació del llibre 
Marca Barcelona de 
Chelo Morillo

Gran participació de públic 
durant la 7a edició del Circuit 
de tapes

L
es piscines municipals 
és l’equipament que 
més flux de públic atrau 

durant la temporada d’estiu. 
Enguany això s’està veient 
incrementat amb les hores 
d’obertura en horari nocturn. 
Aquesta és la primera tempo-
rada que es realitza aquest 
horari de nit i l’afluència de 
públic és de moment mode-
rada. El mes d’agost serà 
un bon moment perquè les 
persones usuàries d’aquesta 
instal·lació puguin gaudir dels 
banys de nit a la renovada 
piscina gran.

Per la seva banda, els cur-
sets de natació del juliol han 
tingut molt bona acollida i tots 
els grups s’han omplert. Així 
com les activitats esportives 
dirigides a l’aigua que han 
comptat amb una molt bona 
participació, especialment en 
els horaris de primera hora 
del matí i en horari de tarda.

Finalment destacar que un 
any més l’Ajuntament s’ha 

E
nguany el Casal d’Estiu 
s’ha convertit en un ca-
sal científic i ha comptat 

amb la col·laboració de l’em-
presa montmelonina de lleu-
re especialitzada en ciència, 
Isotròpics. Algunes novetats 
d’enguany han estat l’activitat 
“toca-toca” on els infants han 
conviscut amb animals prote-
gits com és el cas d’una taràn-
tula, una serp, un camaleó o 
del mussol Gran Duc; la batalla 
de”laser tag” a la Sala Poliva-
lent o el gran campament de 
tendes realitzat a tot el recinte 
exterior de la Torreta. Més de 
50 cabanes construïdes pels 
infants i elaborades amb pals, 
roba i pinces s’han escampat 
per tota la zona de gespa dels 
jardins de la Torreta.

Destacar també altres ac-
tivitats que ja tenen la seva 
continuïtat d’anteriors edici-

D
ijous 18 de juliol va te-
nir lloc a la Biblioteca la 
Grua la presentació del 

llibre “Marca Barcelona, crea-
ción de una entidad”, a càrrec 
de la seva autora, la montme-
lonina Chelo Morillo. Es tracta 
d’un llibre d’assaig, publicat a 
finals de l’any 2018, a través 
d’entrevistes amb coneguts 
personatges que en el seu 
moment van liderar la marca 
Barcelona. 

El relat de “Marca 
Barcelona” és una explicació 
de com i per què una ciutat 
mitjana del sud d’Europa ha 

D
e 4 al 7 de juliol, va 
tenir lloc a Montmeló 
la setena edició del 

Circuit de Tapes. Més de 
300 persones van tastar 
les tapes dels 13 establi-
ments participants i van 
triar com la millor la tapa la 
bomba menorquina del bar 
“El Momento”.

El públic amant de les 
tapes d’estiu ja espera el 
primer cap de setmana de 
juliol per tal de participar 
en les jornades gastronò-
miques que diferents esta-
bliments de restauració del 
poble ofereixen, a través 
de Circuit de Tapes orga-
nitzat per la UBCM. Aquest 
any han participat 13 es-
tabliments, un més que la 
passada edició. L’assistèn-
cia de públic ha estat molt 

semblant a la dels anteriors 
anys, destacant especial-
ment la participació durant 
el primer dia del d’activitat.

Una tapa a prova de co-
lesterol ha estat la millor 
valorada d’aquest any. Es 
tractava de la bomba me-
norquina elaborada pel 
bar “El Momento”, on els 
ingredients principals han 
estat sobrassada, patata, 
formatge i ou ferrat.

sumat a la campanya Mulla’t 
per l’Esclerosi Múltiple que es 
va celebrar diumenge 14 de 
juliol, de 10 a 13 h, a les pis-
cines municipals.

A les 11.15 h, Olga Carrillo, 
de l’escola For Dance Center, 
va dirigir una classe de ball a 
la gespa, per animar la ma-
tinal solidària I a les 12 del 
migdia es va fer la capbus-
sada simultània a la piscina 
gran. Altres participants van 
optar per col·laborar nedant 

per l’esclerosi o comprant 
productes de marxandatge 
en benefici de la FEM. El re-
compte final va ser de, 196 
persones van realitzar el 
salt simultani, es van nedar 
11.750 m solidaris i es van 
recaptar 75,70 € de donatiu.

D’aquesta manera, es dóna 
suport a totes les persones 
afectades per aquesta malal-
tia neurològica en la vessant 
d’assistència personal i in-
vestigació científica.

aconseguit generar imatge 
de marca tant potent que la 
col·loca en competició direc-
ta amb grans ciutats del pla-
neta com Nova York, Londres 
o París.

L’anàlisi es fa a través de 
converses amb els actors i 
productors que en el seu mo-
ment han liderat el procés de 
transformació.

Una seixantena de perso-
nes van seguir les explica-
cions de l’autora que va 
ajudar a entendre perquè 
Barcelona és una de les prin-
cipals ciutats del món.

ons, com és el taller interge-
neracional de cuina, amb la 
inestimable col·laboració dels 
avis i àvies del Casal de la 
Gent Gran, i per descomp-
tat, la gimcana amb el Centre 
Ocupacional El Trencadís on 
els infants del casal han vis-
cut en primera persona els 
problemes de les barreres ar-
quitectòniques. Tot això sense 

oblidar-se les matinals de joc 
d’aigua i de piscina que els in-
fants sempre agraeixen.

Un grup de 40 monitors i 
18 voluntaris s’ha fet càrrec 
de més de 300 infants inscrits 
al Casal d’Estiu 2019. Molts 
d’aquests infants i joves gau-
deixen a hores d’ara d’una 
setmana de colònies organit-
zades pel CIJ Esplaia’t.



CRÒNICA DE MONTMELÓ · Dijous 25 de juliol de 2019 Notícies · 09

GENT GRAN

JOVENTUT

El Casal de la Gent Gran omple 
el mes de juliol de tallers i 
d’activitats de lleure

L
a realització permanent 
d’activitats formatives 
i de lleure és el motor 

que fa moure les persones 
grans, és una forma saluda-
ble d’ocupar activament el 
temps d’oci d’aquest sector 
de la població i propiciar un 
envelliment actiu. La propos-
ta de tallers que s’han desen-
volupat dins del Casalet de 
la Gent gran aquest juliol ha 
estat la següent:
• Trenca’t el cap!: un grup 

de 15 persones han estat 
jugant per potenciar les ha-
bilitats cognitives i socials.

• Taller de cuina: activitat 
intergeneracional amb els 
infants del Casal d’estiu de 
Montmeló. Un grup de per-

Durant quatre setmanes, el Casal de la Gent Gran ha 
organitzat activitats de lleure per aquelles persones usuàries 
que no marxen encara de vacances i volen estar actives fins a 
l’inici del nou curs escolar.

sones usuàries del Casal 
han proposat als infants del 
Casal d’Estiu receptes sen-
zilles i dolces perquè po-
guessin elaborar i en aca-
bar han tastat el que havien 
cuinat.

L’Estació Jove, un espai en constant 
evolució

L
’espai de l’Estació Jove 
disposa de diverses sa-
les per afavorir la rea-

lització de les activitats pla-
nificades i les propostes que 
sorgeixen dels i les joves que 
assisteixen al recurs.

A més de l’espai d’ús ha-
bitual, disposem d’una aula 
estudi pels estudiants que no 
disposen d’un espai tranquil 
per realitzar aquesta tasca. 
Un altre espai permanent és 
el buc d’assaig equipat, on 
els grups i formacions mu-
sicals del municipi disposen 
d’un lloc adaptat per la realit-
zació d’assajos.

Pel que fa a la planificació 
i programació, podem trobar 
diverses activitats com per 
exemple, sopars joves quinze-

nals per a majors de 16 anys 
amb l’objectiu de fer preven-
ció de l’ús i/o abús de subs-
tàncies estupefaents en l’oci 
nocturn, a més de jornades 
especials de sensibilització 
en dates destacades. També 
realitzem jornades d’activitats 
creatives, com treballs manu-
als, tallers de reciclatge i/o de-
coració de l’espai, etc.

Així doncs, entenem el con-

junt de l’espai i de la gestió 
de l’Estació Jove com un re-
curs en constant evolució per 
tal d’adaptar-nos a les noves 
necessitats i demandes del 
jovent de Montmeló, per això 
ens mantenim oberts a totes 
les propostes i convidem a 
tots els joves a conèixer l’es-
pai a realitzar noves propos-
tes que millorin la programa-
ció existent. Vine a visitar-nos!

• Art-teràpia: un taller cre-
atiu amb 18 persones que 
amb el moviment, han de-
senvolupat la creativitat i 
s’han relacionat a través 
de la música, la pintura, les 
paraules, etc.

L'Estació Jove és un espai adreçat als i les joves de Montmeló 
entre 12 i 35 anys, on poden gaudir de l'antiga estació de tren 
reformada i adaptada per cobrir les seves necessitats, lúdiques, 
socials i d'aprenentatge.
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PATRIMONI FESTES TRADICIONALS

Les Nits d’Estiu a la Romana de 
Mons Observans gaudeixen de 
bona salut cultural

FESTA DE LA PATRONA 
14 i 15 d’agost de 2019

U
n any més les Nits 
d’Estiu a la Romana 
del Mons Observans ha 

aconseguit aglutinar arqueo-
logia, cultura, art, patrimoni 
i literatura en un sol espai. 
Les restes romanes, de més 
de 2200 anys d’antiguitat, es 
van vestir de gala per acollir 
a músics, cantants,  actors i 
escriptors.

La setena edició d’aquest 
conjunt d’activitats va arran-
car el dia 6 de Juliol amb el 
concert de cambra “Fills de 
les Muses”, ofert per la pia-
nista local Viviana Salisi i el 
baríton Oriol Mallart. Els as-
sistents van poder gaudir d’un 
ampli repertori de composi-
cions inspirades en temes de 
la mitologia greco-llatina de 
grans autors romàntics com 
Schubert, Novak  i Hahn. 

El dia 11 de  juliol, amb la 
inestimable col·laboració dels 

Dimecres 14 d’agost

20.00 h - Plaça de la Vila 
HAVANERES - GRUP BARCAROLA
Havaneres i rom cremat. A la mitja part i en acabar: torrades 
amb pebrot i anxoves o tonyina (venda de tiquets). 
Col. Colla de Geganters i Grallers de Montmeló, ARTGEST cultura i 
educació i NOSOLOVALLAS

22-30 h - Plaça de la Vila
BALL - DUET HÉCTOR I ESMERALDA 
Ball per a tothom. Servei de bar. 
Col. Colla de Geganters i Grallers de Montmeló i NOSOLOVALLAS

21.00 h - Piscines municipals (Obertes de 21 a 00 h) 
BANY DE NIT
Entrada gratuïta per les persones empadronades a 
Montmeló.

Dijous 15 d’agost

11.00 h - Piscines municipals (Obertes d’11 a 20 h) 
BANY DE DIA
Entrada gratuïta per les persones empadronades a Montmeló.

11.30 h - Plaça de l’església
ELS GEGANTS ESTAN DE FESTA 

11.30 h - Plantada dels Gegants a la plaça de l’església.
12.00 h - Missa solemne. En acabar la missa, balls de plaça    
dels Gegants Montmeló.
13.00 h - Passejada dels Gegants fins a la plaça de la Vila.
Org. Colla de Geganters i Grallers de Montmeló

13:15 h  - Carrer Major
CONCERT VERMUT 
DUET HÉCTOR I ESMERALDA
Col. HOSTAL SERRA

16.00 h - Piscines municipals (fins a les 20 h)
FESTA AQUÀTICA AMB INFLABLE

20.00 h - Plaça de l’Església  
SARDANES - COBLA MEDITERRÀNIA
Col. NOSOLOVALLAS

En cas de pluja, els actes d’exterior es realitzaran a la Sala Polivalent.

En cas de força major, l’organització es reserva el dret de modificar o 

suprimir qualsevol dels actes previstos a la programació.

clubs de lectura de Montme-
ló i de Montornès del Vallès,  
l’escriptora Assumpció Can-
talozella va presentar la seva 
novel·la “El falcó del comte”. 
L’activitat va començar amb 
la teatralització d’alguns del 
passatges més significatius de 
la novel·la a càrrec de l’actriu 
Elena Codó. Posteriorment es 
va iniciar una conversa amb 
l’autora del llibre on es van 
plantejar els orígens del feuda-
lisme, el concepte de potestas 
a l’època medieval medieval i 
el reflex d’ambdós conceptes 
en la política actual. 

Frec a Frec Circuits Teatrals 
va fer a mida una representa-
ció teatral  només per poder 
ser representada en l’entorn 
del Mons Observans. Els dies 
12 i 13 de juliol més de vui-
tanta persones van assistir a 
la premier de “Tempus fugit”. 
La comèdia va resultar un 

èxit, tot i el risc de la recepta: 
barrejar historia i ciència fic-
ció no sempre surt bé. Però 
en aquest cas el resultat fou 
espectacular. L’activitat va 
concloure amb un tast de cui-
na romana, on els assistents 
van poder degustar algunes 
de les receptes de Marcus 
Gavius Apicius. 

La cloenda de la setena 
edició de les activitats de les 
Nits d’Estiu a la Romana, el 
dissabte 20 de juliol, ha estat 
com sempre el tradicional i 
esperadíssim Convivium. El 
restaurant Can Candelich va 
preparar un menú degustació 
amb vuit elaboracions culinà-
ries del receptari  De Re Co-
quinaria de Marcus Gavius 
Apicius. L’activitat també ha 
inclòs una visita teatralitzada 
el jaciment i un sopar espec-
tacle amb les acurades expli-
cacions de Kuanum. 
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Concert de fi de curs de l’Escola Municipal de Música Concert de fi de curs de l’Escola Municipal de Música

Cantata infantil de l’Escola Municipal de Música

Catifes de Corpus a la plaça de l’Església

Concert de Sant Joan a la plaça de la Constitució

Cantata infantil de l’Escola Municipal de Música

Sortida al telègraf de l’alumnat dels cursos de Català a Montmeló

Encesa de la Foguera de Sant Joan a la Cucurny

Juny en imatges
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S
i hi ha alguna cosa que ha caracteritzat els 
quatre dies viscuts de Festa Major de Montme-
ló, han estat les altes temperatures. Per això, 

algunes activitats de dia es van veure desfavorides 
per l’onada de calor viscuda i les activitats de nit van 
obtenir un ple de públic.

Dijous es va iniciar la festa amb una nova coreo-
grafia, més senzilla i a ritme de ball en línia, de la 
versió de Catfolkin de Toc d’Inici de Festa Major. La 
festa va continuar a ritme de timbals i correfoc i va 
finalitzar el primer dia amb la plaça de la Quintana 
plena d’escuma i aigua.

El més destacat del divendres 28 de juny va ser 
l’actuació de Catfolkin als jardins de la Torreta que 
va presentar a Montmeló els temes de la seva última 
gira “Que no s’aTOURi”.

Una altra novetat de la Festa Major d’enguany ha 
estat la incorporació d’un Punt Lila a l’espai de la Tor-
reta. Aquest dispositiu d’atenció, prevenció i reducció 
de riscos ha estat liderat pels dinamitzadors de l’Es-
tació Jove que han ofert un espai segur, agradable 
i igualitari als joves del municipi. Més de 500 joves 
han interactuat i participat en les dinàmiques que es 
realitzaven al punt, així doncs, es valora molt positi-
vament aquesta iniciativa que pot tenir continuï tat en 
altres espais o festes del poble.

Dissabte va ser, com ja és habitual, el dia dedicat 
a la festa de l’aigua, la festa Holi Dolly i l’arrossada 
popular al barri de la Cucurny. La nit va donar pas 
a una de les novetats d’aquest any: es tractava de 
l’espectacle “EL Rapte”. Més d’un centenar de joves 
van saltar a la plaça de la Vila sota el foc i l’aigua i 
amb la música en directe d’una banda local creada 
per a l’ocasió. Aquesta primera edició va comptar 
amb més públic mirant que participant. La colla de 
diables, organitzadors de l’esdeveniment, esperen 
que les pròximes edicions del Rapte siguin més par-
ticipatives.

Diumenge es va tancar la festa amb una divertida 
gimcana per a joves, protagonitzada entre “zombis i 
humans”. Cal assenyalar que els focs d’artificis no es 
van dur a terme, per l’alerta de perill d’incendi llança-
da per Generalitat i Protecció Civil.

Aquest any, la Penya Madridista de Montmeló s’ha 
fet càrrec del bar de l’espai La Torreta durant les nits 
de Festa Major. És el primer any que la gestió de 
les barres d’aquest espai s’ha ofert a les entitats del 
municipi. L’experiència ha estat bona, i els beneficis 
obtinguts serviran per finançar una sortida de l’entitat 
al Camp del Real Madrid.  

A més de la calor, cal destacar finalment l’alt ni-
vell general dels espectacles: els concerts de l’espai 
Jove de la Torreta, les orquestres de l’envelat de la 
Quintana. I fer un esment especial els tres especta-
cles de circ presentats a l’espai de l’Estació Jove.

La festa Majo

Tronada de Festa Major

Infants de l’Escola de Música cantant la Polca de Montmeló

Ball del Toc d’Inici amb Catfolkin

Concert de la Coral de l’AgrupaConcert del Casal de la Gent Gran

Pregó d’inici de Festa

Correfoc

Concert de Gòspel
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or en imatges

Gimcana Xip-Xap

Tarda de Sardanes amb la cobla Selvatana

Nit Golfa Familiar. Espectacle Flou Papagallo

Punt Lila

El Rapte (foto: Jackelobturador)

Holi Dolly

Concentració de Gegants

Sardinada

Espectacle de circ Envà

Holi Dolly

Actuació de Catfolkin Visita del Geganters de Campos (Mallorca)
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Circuit de Tapes. Bar El Momento, guanyadora de la millor tapa 2019 Nits d’Estiu a la Romana:El Falcó del conte, amb Elena Codó

Nits d’Estiu a la Romana: Comèdia Tempus FUgit

Cloenda Casal d’Estiu: campament de cabanes a la Torreta

Nits d’Estiu a la Romana: Convivium 

Nits d’Estiu a la Romana: Concert de cambra amb Viviana Salisi i Oriol Mallart

Mulla’t per l’esclerosi múltiple. Classe de ball de For Dance Center

Marca Barcelona: Xerrada de Chelo Morillo

Juliol en imatges

pablo
Nota adhesiva
Tempus Fugit

pablo
Nota adhesiva
comte


