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Comença el nou curs a Montmeló amb un 
total de 1391 alumnes inscrits

L’educació, una inversió a llarg termini
EDITORIAL

P
ocs dies abans de 
l’apertura del curs es-
colar 2019/2020 la Sa-

la de la Concòrdia va acollir 
l’acte de benvinguda al pro-
fessorat amb una conferèn-
cia del professor de filosofia 
Joan Manel del Pozo, amb 
un enunciat, “El repte de la 
felicitat en l’educació”, que 
ja per si és una declaració 
d’intencions i una invitació a 
la reflexió de la importància 
de buscar la felicitat mitjan-
çant la feina que cadascú 
desenvolupa.

Aquesta recerca de la fe-
licitat en l’educació, segons 
el professor Del Pozo, no 
ens ha de fer perdre de vista 
l’evidència que “l’escola és 
un factor d’influència molt 
important, però no l’únic i 
que a més dels mestres, tot-
hom té responsabilitat edu-
cadora. Des del forner que 
fa el pa fins al periodista que 
escriu una notícia o el taxis-
ta que ens porta d’un lloc a 
l’altre. Tots acabem tenint 
una repercussió sobre els 

A
quest passat 12 de 
setembre s’ha inici-
at formalment el curs 

a primària i secundària. 
Montmeló comptarà aquest 
any amb un total de 1391 
alumnes entre els diferents 
centres escolars; La Fireta, 
Sant Jordi, Pau Casals, Ins-

titut i el Centre de Formació 
d’Adults. 

El curs ha començat amb 
normalitat a tots els cen-
tres educatius d’educació 
formal i l’Escola de Música 
també obre les seves portes 
a un nou curs. Fa uns dies 
ja s’havia iniciat el curs a 

l’escola Bressol Municipal 
La Fireta, amb 80 alumnes. 
L’Institut Montmeló continua 
sent el centre escolar amb 
més matriculats, amb un to-
tal de 548, seguit per les es-
coles de primària, amb 383 
(Escola Pau Casals) i 285 
(Escola Sant Jordi).

Així doncs, tot l’alumnat 
de P3 ha pogut accedir a un 
dels dos centres del munici-
pi. En el cas de l’Escola de 
Música i del Centre de For-
mació d’Adults encara pot 
haver-hi canvis, ja que tot 
i tancat el termini, hi ha la 
possibilitat d’incorporació.
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Distribució gratuïta

seu compromís amb l’objec-
tiu d’aconseguir una educació 
pública de la màxima qualitat 
arribant fins i tot a cobrir ne-
cessitats que administracions 
superiors no cobreixen. De 
res serveixen els retrets si no 
s’actua i l’Ajuntament, com ad-
ministració més propera, està 
obligat a actuar sense demo-
ra; els nostres infants  no te-
nen pas la culpa de polítiques 
restrictives o de retallades.

Potser caldrà donar la volta 
a conceptes pressupostaris 
públics. Uns pressupostos or-
denats per capítols, hi ha veus 
que asseguren que es fa així 
perquè costi més la seva com-
prensió, en els que un d’ells, 
concretament el 6, està dedi-
cat a les inversions. La resta 
reben el qualificatiu de “des-
pesa”, en el sentit més literal 
de la paraula. Un canvi d’acti-
tud i una demostració rotunda 
de creure que l’educació és 
el més important, podria ser 
treure totes les partides de 
personal (capítol 1), despeses 
en béns corrents i serveis (ca-

pítol 2) i transferència cor-
rents o subvencions (capítol 
4) que tenen a veure amb 
l’educació, i sumar-les a les 
inversions (capítol 6).

Tot el que es “gasta” en 
educació té un retorn. Un re-
torn a vegades no tan imme-
diat com estem acostumats 
a rebre’ls de la majoria de 
coses que fem en una soci-
etat híper-connectada i hí-
per-estressada. El retorn de 
l’educació és a llarg termini i 
actualment no sabem espe-
rar. Ho volem tot per ahir.

Potser hem de fer cas al 
professor Del Pozo i hem de 
llegir, o rellegir, els filòsofs 
antics, com ara Aristòtil, que 
fa dos mil sis-cents anys ja 
va escriure un llibre d’ètica 
per al seu fill per ajudar-lo a 
trobar la finalitat de la vida, 
la felicitat.

A tothom -mares, pares, 
alumnat i professorat- us 
desitjo un feliç i profitós curs 
2019-2020!

Lluís Esteban García
Regidor d’Educació

L’equip de govern 
manté el seu 
compromís 
amb l’objectiu 
d’aconseguir una 
educació pública de 
la màxima qualitat

fiança intensa entre mestres, 
famílies i societat en general 
doncs es multiplicarien les 
oportunitats educatives.

També afegeix el professor 
que “en l’educació t’hi jugues 
la vida, perquè és la vida i re-
corda el que diu John Dewey 
sobre l’educació: Que no és 
la preparació per a la vida 
posterior, que és la vida ma-
teixa”. En tot cas hi ha plena 
coincidència en la responsa-
bilitat compartida que tenen 
les famílies, el professorat i, 
evidentment, les administra-
cions públiques.

L’equip de govern manté el 

Benvinguda al professorat de Montmeló del nou curs escolar 2019-2020. 
Ponència del professor Joan Manel del Pozo.

altres en el sentit d’exempla-
ritat, ens estem donant cons-
tantment exemple els uns als 
altres”. Està convençut el pro-
fessor Del Pozo de la necessi-
tat del restabliment d’una con-
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La Setmana Europea de 
la Mobilitat promou el 
desplaçament a peu a les escoles

ACTUALITAT

Del 16 al 22 s’han organitzat a Montmeló tot un seguit 
d’activitats amb l’objectiu promoure hàbits de mobilitat més 
sostenibles, segurs i saludables i millorar la qualitat de l’aire i la 
reducció de la contaminació.

D
urant la setmana del 16 
al 22 de setembre la 
ciutadania de Montmeló 

ha participat plenament en la 
Setmana Europea de la Mo-
bilitat, on cada dia s’han rea-
litzat diversos actes amb un 
gran èxit. Sota el lema “Ca-
mina amb nosaltres!” s’han 
fomentat hàbits de mobilitat 
més sostenibles, segurs i sa-
ludables com són els despla-
çaments a peu, en bicicleta o 
tricicle elèctric.

Durant tota la setmana hi 
ha hagut un grup de respon-
sables format per tècnics i 
regidors de l’Ajuntament, que 
han estat informant i vetllant 
pel bon funcionament dels 
Camins Escolars. Per la seva 
banda, l’establiment Sobrebici 
i l’empresa Monty han facilitat 
un tricicle elèctric al Casal de 
la Gent Gran i diversos usuaris 
i usuàries han fet ús d’aquest 
vehicle fent així esport d’una 
forma més sostenible.

Dilluns dia 16 s’ha posat en 
marxa la Unitat de Vigilància 
i Control de Contaminació 
Atmosfèrica que estarà en el 
municipi dos mesos davant 
l’Ajuntament. Dimarts han co-
mençat les caminades esco-
lars; una quarantena d’alum-
nes de 3r de Pau Casals han 
realitzat una passejada pels 
camins dels pagesos i pel nou 
camí de les escoles. Dime-
cres, ha estat el torn de l’esco-

Superant barreres

U
n grup d’usuaris 
del Centre Ocupa-
cional El Trencadís 

han sortit al carrer durant 
la Setmana Europea de 
la Mobilitat, per mostrar 
amb quines dificultats es 
troben en els seus des-
plaçaments habituals per 
Montmeló.

La regidora de mobili-
tat i capacitats diverses, 
Mar Hernàndez, ha vol-
gut acompanyar-los en 

aquest trajecte i s’ha com-
promès a treballar per eli-
minar aquestes barreres 
arquitectòniques.

L’any passat es va fer 
una prova pilot d’aques-
ta iniciativa i ara l’Ajun-
tament ha volgut repetir 
l’experiència. Tot seguit, 
una mostra d’algun dels 
tres punts detectats a la 
Setmana Europea de la 
Mobilitat 2018 que ja han 
estat millorats.

Vorera amb sotracs al carrer de Pelai

Caminada escolar (Sant Jordi)

Caminada del Casal de la Gent Gran

Rampa insuficient a la plaça de l’Església

Pas de vianants sense rampa al carrer de Santa Maria

la Sant Jordi, on una cinquan-
tena d’alumnes de 4t han anat 
fins a la font de Santa Cate-
rina. D’altra banda, l’alumnat 
del Trencadís han realitzat 
una passejada detectant bar-
reres arquitectòniques per tal 
de proposar a l’Ajuntament 
millores en diversos carrers 
del municipi per tal que siguin 
adaptats per a les persones 
amb alguna discapacitat.

Dijous, una quarantena de 
persones usuàries del Casal 
de la Gent Gran han realitzat 
una caminada fins a la font de 
Santa Caterina on han rebut 
una explicació sobre l’hàbitat 
i les espècies de l’entorn na-
tural. Dijous i divendres, dues 
tècniques del departament de 
l’Oficina Tècnica d’Avaluació i 
Gestió Ambiental de la Dipu-
tació de Barcelona han estat 

mesurant les partícules en 
suspensió PM10 i PM 2,5 en 
diverses zones del municipi 
com el centre, equipaments, 
escoles i diversos carrers. 
Aquest control servirà per 
fer una comparativa d’anàlisi 
entre el dia sense cotxes i un 
dia normal al voltant de les 
escoles.

Divendres 20 de setembre 
s’ha celebrat el dia sense cot-
xes i s’ha realitzat el tall al tràn-
sit rodat dels carrers adjacents 
a les escoles, per tal d’evitar 
l’ús de vehicle i fomentar la 
pràctica saludable de caminar. 
A mig matí, 80 alumnes de 1r 
de l’IES han caminat per diver-
sos entorns naturals de Mont-
meló, com la font de Santa 
Caterina, els pous de glaç i els 
camins dels pagesos.

Dissabte 21, per motius de 
pluja s’ha anul·lat la Pedalada 
i la botifarrada que organitza-
va Sobrebici. Aquesta activitat 
es realitzarà durant el mes 
d’octubre. Per últim, diumen-
ge dia 22, més de cinquanta 
persones han participat en la 
marxa nòrdica organitzada 
per l’àrea de Salut Pública. 
La caminada va transcórrer 
al costat de la llera del riu des 
de la passera de Simón Rosa-
do fins a Montornès Nord per 
pujar fins al turó de Can Tacó 
i acabar a la plaça de la Vila. 
Aquesta ha estat l’última acti-
vitat de la Setmana de la Mo-
bilitat a Montmeló.
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Bona acollida dels Camins 
escolars de Montmeló durant 
la Setmana Europea de la 
Mobilitat

MOBILITAT

Coincidint amb l’inici del nou curs escolar i amb la Setmana 
Europea de la Mobilitat, s’han posat en marxa la xarxa de Camins 
Escolars de Montmeló. 

D
el 16 al 22 de setem-
bre s’han realitzat tot 
un seguit d’activitats al 

voltant de la mobilitat. Una 
d’elles ha estat donar a co-
nèixer el bon ús dels nous 
camins escolars. Per això, 
tots els infants de les esco-
les de primària han rebut una 
targeta. Al llarg dels camins 
escolars, les persones repre-
sentants de l’Ajuntament se-
gellaven les targetes a tots els 
escolars que ho demanaven. 
Un cop segellada tres vega-
des, la targeta s’havia d’om-
plir amb les dades personals 
i dibuixar el recorregut que 
cada infant fa de casa fins a 
l’escola. Aquesta targeta ser-
virà com a base de dades per 
crear noves i futures ramifi-
cacions de l’actual recorregut 
dels camins escolars.

Tasques de manteniment 
i d’obres a les escoles de 
Montmeló 

E
n el cas de l’Escola 
Pau Casals, s’han rea-
litzat diferents tasques 

de manteniment, com la 
soldadura de ferros, repa-
ració de finestres i mobiliari, 
tasques de fontaneria, pin-
tura i jardineria. 

La propera setmana s’ini-
ciaran les obres per tal de 
transformar l’antiga casa 
del conserge en Bibliopati, 
un espai polivalent i diàfan 
que permetrà a l’escola dis-
posar d’una sala pel foment 
de la lectura.

Pel que fa a l’Escola Sant 
Divendres 20 de setembre, 

a les 17 hores a la plaça de 
la Quintana, cada infant que 
lliurava la targeta emplena-
da, obtenia una ampolla de 
plàstic reciclat, gentilesa de 
Corbion. Aprofitant aquest 
acte es va realitzar el taller 
de “Quin soroll fem? Quin ai-
re respirem?” on tothom que 

va voler va fer ús dels so-
nòmetres amb l’objectiu de 
conscienciar la ciutadania, 
d’una forma pràctica i experi-
mental, sobre l’existència de 
soroll ambiental i la contami-
nació atmosfèrica a la ciutat, 
majoritàriament ocasionat pel 
trànsit de vehicles.

La multinacional producto-
ra d’àcid làctic establerta a 
Montmeló, col·labora des de 
fa molt temps amb un gran 
nombre de tallers i activitats 
relacionades amb la sosteni-
bilitat, l’ecologia i el reciclat-
ge. Fruit d’aquesta estreta 
col·laboració entre Corbion i 
l’administració municipal són 
els tallers que ofereixen du-
rant la Castanyada i el Parc 
de Nadal, o els patrocinis en 
actes de la Festa Major.

Targeta del Joc de “Camins Escolars”

Instal·lació de jocs infantils a l’escola Sant Jordi

Taules de pícnic a la zona de l’hort de l’escola Sant JordiCaminada escolar per la zona del camí entre les escoles Sant Jordi i 
Pau Casals

Jordi, també s’han realitzat 
les corresponents feines de 
manteniment i s’han instal-
lat jocs infantils, un rocò-
drom i taules de pícnic a la 
zona de l’hort. 

Aquestes darreres ac-
cions formen part dels pres-
supostos participatius del 
2018 i donen per finalitza-
des les inversions previstes 
a les escoles, dins de les 
quals també es va dur a ter-
me l’arranjament del talús 
de l’escola Pau Casals i la 
plantació d’arbres fruiters al 
pati de l’escola Sant Jordi.

L’Ajuntament de Montmeló aprofita cada 

any el període de vacances escolars 

d’estiu per a la realització de les diferents 

tasques de manteniment i obres menors 

dels centres educatius del municipi. 
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PARTICIPACIÓ

S’inicia el procés de 
constitució del proper 
Consell de Poble 
que acompanyarà la 
legislatura 2019 - 2023

Pressupostos Participatius 2019

Taller de captació de fonts de 
finançament per entitatsA

quest espai de trobada 
i reflexió cerca l’enri-
quiment i l’enfortiment 

del bé comú del municipi, a 
través de treballar amb di-
ferents representants de la 
ciutadania que conformin 
una visió global, que inclogui 
els diferents punts de vista 
que conflueixen en l’espai 
del Consell. 

El Consell de Poble és 
el màxim òrgan consultiu, 
d’informe  i de proposta de 
l’Ajuntament de Montmeló, 
on els i les representants de 
l’Ajuntament i una represen-
tació de de la societat civil 
debaten els principals afers 
públics del municipi. 

La composició d’aquest 
òrgan es renova en bloc a 
l’inici de cada mandat, i en 

el context d’aquest procés 
de renovació, dijous 3 d’oc-
tubre a les 20h a la Sala de 
la Concòrdia es farà la cons-
titució del nou Consell. 

El mateix dijous, es farà 
un sorteig entre les perso-
nes que s’han apuntat a la 
borsa de Participació Ciuta-
dana de Montmeló. Si t’inte-
ressa formar part d’aquesta 
borsa, tens més de 16 anys 
i estàs empadronat a Mont-
meló, només has d’enviar un 
correu amb les teves dades 
(nom, correu electrònic, edat 
i telèfon) a: participacio@
montmelo.cat o bé omplir el 
formulari en línia que troba-
ràs a la web de l’Ajuntament.

Participa-hi i transforma 
col·lectivament el teu po-
ble. T’hi esperem!.     

D
urant el proper mes 
d’octubre la ciutadania 
podrà votar entre les 

deu propostes que han rebut 
més suports. Un cop finalitza-
da la valoració tècnica, les 10 
propostes es sotmetran a vo-
tació popular i s’executaran 
per ordre de vots fins arribar 
als 150.000 € del pressupost 
2019. Registra’t a decidim-
montmelo.diba.cat i deci-
deix en què gastar-los!

E
l taller té per objectiu in-
troduir noves formes de 
finançament. Es tracta-

ran temes com què és i per a 
què serveix el fundraising, el 
secret de la captació de fons 
privats, les estratègies per 
accedir a les empreses i a 
donants particulars, el perfil 
de la persona captadora de 
fons, i es farà una pinzellada 
a les fonts de finançament 
públic. Es tracta d’un taller 
de 4 hores que es realitzarà 
a la G2M, de 10 a 14 hores.

El curs també farà incidèn-
cia en la importància d’uti-
litzar diverses tècniques i 
canals de comunicació, i en 
com realitzar un bon pla de 
captació de fons a l’entitat. 
El curs està pensat que sigui 
molt útil i adaptat a la realitat 
de les entitats participants.

La trobada s’ha programat 

El Consell de Poble és un òrgan de 
participació, que es planteja com un 
espai de coordinació entre actors 
socials i econòmics, per tal de facilitar 
i fomentar la participació de la 
ciutadania dels Montmeló.

Quines són les necessitats de finançament i de recursos d’una 
entitat? La regidoria de Participació Ciutadana programa un Taller 
de captació de fonts de finançament, el proper dissabte 28 de 
setembre, dirigit a totes les entitats del municipi, amb l’objectiu 
d’ajudar-les en la seva gestió. 

a les 9.30, ja que s’explicaran 
alguns canvis en matèria de 
subvencions a entitats, i es  
facilitarà la nova documen-
tació que hauran d’emplenar 
les entitats per tal de sol-
licitar i justificar les subvenci-
ons a partir de l’any 2020.

Per apuntar-vos cal que 
envieu un correu electrònic 

a l’adreça participacio@
montmelo.cat indicant les 
dades de la persona o les 
persones que hi assistiran, 
l’entitat a la qual pertanyen 
i un telèfon o adreça de cor-
reu electrònic per contac-
tar-hi, abans del dia 25 de 
setembre. Les places són 
limitades.
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ESPORTS

La temporada més llarga de piscines tanca amb 
una xifra d’assistència de rècord

L
a temporada de l’estiu 
2019 va començar el dia 
20 de juny i va cloure el 

dia 1 de setembre. Les pisci-
nes municipals és l’equipa-
ment que més flux de públic 
atrau durant la temporada 
d’estiu. Enguany això es va 
veure incrementat amb les 
hores d’obertura en horari 
nocturn. Aquesta ha estat la 
primera temporada que es re-
alitzava aquest horari de nit i 
l’afluència de públic ha estat 
moderada. 

S’han activat un total de 
2856 carnets dels quals 345 
han estat nous. Els usos de la 
instal·lació ha estat de 40.420 
davant dels 37.800 de l’any 
2018. D’aquestes, unes 600 
corresponen a entrades en 
horari nocturn. Els cursets de 
natació del mes de juliol han 
tingut molt bona acollida i els 

La instal·lació ha estat oberta més de 700 hores diürnes i 57 hores nocturnes 

9 grups s’han omplert amb un 
total de 72 persones.

Una de les activitats habi-
tuals és l’adhesió a la cam-
panya Mulla’t per l’Esclerosi 
Múltiple que es va celebrar 
diumenge 14 de juliol. Aquest 

any 196 persones van realit-
zar el salt simultani i es van 
nedar 11.750 m solidaris. Una 
estona abans del salt, For 
Dance Center va dirigir una 
classe de ball a la gespa, per 
animar la matinal solidària.

Una altra novetat va ser la 
festa de cloenda. Aprofitant 
el darrer cap de setmana de 
l’activitat a les piscines mu-
nicipals, es va reprogramar 
l’activitat de festa aquàtica 
que es va haver de suspen-

dre per pluja el 15 d’agost, 
pel dissabte 31 d’agost. Tant 
per la Patrona com per la 
festa de cloenda, les pisci-
nes van ser gratuïtes per a 
les persones empadronades 
a Montmeló.
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TRADICIONS

Les activitats de la Diada es 
tanquen amb el Castell de Focs de 
Festa Major

Vols conèixer el món del Circ ? Arriba l’Escoleta de Circ a Montmeló

El nou espai urbanitzat de 
l’Església acull les activitats 
de tarda de la Festa de la 
Patrona

D
esprés de la tradi-
cional tarda d’havane-
res i rom cremat a la 

plaça de la Vila la vigília del 
15 d’agost, el dia de la fes-
tivitat de Sant Maria es va 
obrir a la ciutadania el nou 
parc situat entre l’Església i 
les piscines municipals. Els 
més petits van poder gaudir 
de l’espai, especialment de 
la zona d’aigües.

Després de la missa solem-
ne i la benedicció de la nova 
plaça de l’Església, els Ge-
gants van realitzar una cerca-
vila fins a la plaça de la Vila on 
va tenir lloc el ja clàssic Ver-
mut-Concert del 15 d’agost.

A la tarda, les sardanes 

L
a Diada Nacional de 
Catalunya a Montmeló, 
organitzada per la Pe-

nya Blaugrana, va comptar 
amb representació de tots 
els grups del consistori. Hi va 
haver sardanes, ofrena floral, 
concert de taverna, sopar po-
pular i per tancar els actes, es 
va realitzar el castell de focs 
que durant la Festa Major de 
juny no es va poder realit-
zar per les inclemències del 
temps.

Al matí, la plaça de Ra fael 
Casanova va acollir l’acte 
institucional de la Diada de 
Catalunya a Montmeló, en el 
qual hi van haver represen-
tants de les quatre forma-
cions polítiques del consistori 
–PSC, Canviem Montmeló, 
Fem Montmeló i ERC. El ball 
de gitanes de l’Agrupa va en-
gegar un acte on hi va haver 
ofrenes florals al monument 

E
l circ és una de les acti-
vitats més globals i com-
pletes en l’àmbit físic i del 

moviment. El fet que aquest 
art sigui la suma de diferents 
llenguatges permet que tot-
hom trobi un element o disci-
plina amb la qual pot gaudir, 
expressar-se i contribuir artís-
ticament, ja sigui de forma indi-
vidual o bé en grup.

La pràctica del circ estimula 
de manera molt potent dues 
grans vessants humanes: la 

Les activitats del 15 d’agost van servir per obrir 
definitivament tots els espais urbanitzats al 
voltant de l’Església.

a Rafael Casanova per part 
del consistori, dels diversos 
partits polítics i de diverses 
entitats del municipi. L’acte 
també va comptar amb la par-
ticipació dels geganters, els 
grallers i la colla infantil del 
ball de diables de Montmeló. 
Les sardanes de la Cobla Sú-
ria, acompanyada d’un tast 
de vermut per als assistents, 

creativitat i les aptituds socials. 
I evidentment també treballa 
diferents aspectes físics i cor-
porals que ajuden al desenvo-
lupament, creixement i madu-
resa dels joves i adolescents 
a qui adrecem aquesta nova 
activitat.

Les tècniques que podreu 
portar a terme són les se-
güents: trapezi, diàbolo, plat 
xinès, pilotes, masses, cable 
d’equilibri, acrobàcia, acro-
portés, teles aèries, pilota 

van tancar l’esdeveniment.
Al vespre, el grup La Taver-

na del Xatrac, va amenitzar 
el sopar popular que la Pe-
nya Blaugrana va muntar en 
l’espai de la Llosa. Sardines, 
botifarres, rom cremat i for-
ça públic, es van donar cita 
abans d’acomiadar la Diada 
amb els focs d’artifici de festa 
Major.

d’equilibris, corda aèria i rulos 
d’equilibris.

Les classes seran de caràcter 
setmanal i tindran una durada 
de 90 minuts, els dimecres. Es 
formaran dos grups segons les 
edats: de 19 a 20.30 h, infants 
de 12 a 14 anys; i de 20.30 a 
22 h, joves de 15 a 18 anys. El 
preu per trimestres de 45 €.

Us convidem a fer una pri-
mera classe de prova el pro-
per 2 d’octubre, a la Sala Po-
livalent.

Ofrena floral dels representants de l’Ajuntament de Montmeló

Vine a la Sala Polivalent i fes una prova gratuïta el primer dia (2 d’octubre) i després decideixes!

es van traslladar de nou a 
la plaça de l’Església, però 
la pluja va fer que la ballada 
es finalitzés a la Sala Poliva-
lent. El mal temps també va 
fer que els jocs aquàtics in-
fantils a la piscina, s’anul·le-
ssin i finalment es van re-
alitzar el dia 31 d’agost, 
coincidint amb el tancament 
de temporada de les pisci-
nes municipals.
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SESSIÓ PLENÀRIA

Els habitatges a la zona de Máximo 
Mor cada vegada més a prop

E
n el darrer Ple ordinari 
de l’Ajuntament, cele-
brat el dia 30 de juliol 

passat, es van sotmetre a 
votació un total de nou punts. 
Els altres tres punts que com-
pletaven l’ordre del dia eren 
l’aprovació de les actes dels 
dos plens extraordinaris del 
mes de juny, donar compte 
dels informes de morositat i 
període mig de pagament del 
primer i segon trimestre de 
2019 i donar compte també 
de les contractacions laborals 
i nomenaments realitzats pel 
tràmit d’urgència.

Els cinc punts sotmesos 
a votació de l’Àrea de Pre-
sidència, entre els quals 
destacava l’aprovació de les 
Festes Locals per a 2020, 
van ser aprovats per unani-
mitat de tots els grups polí-
tics que conformen el Ple. 
Per la seva banda, l’expe-

dient de modificació del 
Pressupost 2/19 va comptar 
amb sis vots favorables del 
PSC i set abstencions de la 
resta de grups. L’expedient 
de modificació de delegació 
de funcions en la Diputació 
de Barcelona va ser aprovat 
per unanimitat mentre que el 
Compte General de l’exerci-
ci 2018 va comptar amb els 
vots a favor  de PSC i ERC, 
l’abstenció de Fem Mont-
meló i els vots en contra de 
Canviem Montmeló.

Però el punt més debatut 
del ple va estar l’aprova-
ció inicial de la modificació 
puntual del POUM a l’àmbit 
del PM01 Sota el Molí (zona 
Máximo Mor) que permetrà 
el desenvolupament d’habi-
tatges i també del futur cen-
tre de formació professional. 
D’aquesta manera l’antiga 
fàbrica de Máximo Mor i els 

terrenys adjacents entre els 
carrers Primer de Maig i Can 
Buscarons es convertiran 
en equipament municipal 
públic i habitatges Està pre-
vist construir 442 habitatges, 
dels quals un 40% estaran 
destinats a habitatges soci-
als de protecció oficial. Un 
projecte que es desenvolu-
parà en els pròxims 8 anys.

L’oposició va valorar de 
manera favorable aquesta 
proposta, amb 12 vots a fa-
vor i amb l’única abstenció 
d’ERC que va demanar seny. 
Fem Montmeló va manifestar 
que aquest és un projecte to-
talment necessari per Mont-
meló i Canviem Montmeló 
va proposar a més crear una 
comissió de seguiment del 
desenvolupament del sector 
perquè es compleixin totes 
les expectatives del projecte 
en favor del municipi.
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Recorregut per la Mina Vella

Colla de Geganters i Grallers de 
Montmeló: quin serà el nostre 
futur immediat?

P
er la pagesia en general, 
poder regar ha estat un 
dels elements fonamen-

tals per tenir bons resultats en 
les seves collites. La vida de 
molts pagesos de Montmeló va 
millorar de forma substancial a 
partir de la construcció d’una 
mina d’aigua a l’any 1787.

Aquesta mina tenia un tram 
soterrat i un tram a cel obert. 
Agafava l’aigua de l’altra ban-
da del Congost, passava per 
sota de la riera i es dirigia cap 
al centre de Montmeló tot res-
seguint la carretera que prové 
de Granollers (ja a cel obert). 
Passava pel carrer de Vic i es 
dirigia cap a la Quintana, des 
d’on es feia arribar l’aigua als 

Els nostres estimats gegants, en Malús i la Montserrat estan a 
punt de complir els seus quaranta anys de història el proper any 
2020. Els Gegants de Montmeló tenen por de deixar de formar 
part activa del teixit de la cultura tradicional Catalana.

A
ctualment estan molt 
preocupats pel seu futur 
immediat, que pot aca-

bar amb les seves passejades 
i ballades. Si no hi ha qui els 
faci ballar acompanyats de les 
seves músiques, quedaran 
immòbils, sense vida, sense 
raó de ser. La colla de Mont-
meló està en crisis, com la 
majoria de colles geganteres 
de Catalunya.  No hi ha relleu 
generacional, perquè? Doncs 
no ho sabem.

Potser se’ns veu com uns 
elements que només passe-
gen i ballen, i que fer-los mou-

camps per regar a través d’una 
colla de recs. 

S’aprofitava que hi havia 
recs per construir en alguns 
punts un rentador per a rentar 
la roba i algunes basses per 
acumular l’aigua per més en-
davant. En alguns trams els 
recs passaven per patis de ca-
ses particulars que aprofitaven 
per fer-hi safaretjos per rentar 
la roba (com és el cas de totes 
cases les que donen al carrer 
de Vic).

La seva gestió la portava la 
“Comunitat de Regants de la 
Mina Vella”, que tenia encar-
regada la feina del manteni-
ment (reparacions i neteja), 
l’establiment de les hores de 

rec de cada pagès i el cobra-
ment de quotes als usuaris. Se 
la coneixia com a Mina Vella, 
perquè molt més endavant es 
va construir una altra mina, la 
Mina Nova. Entre elles hi va 
haver punts d’interconnexió. 
Encara que actualment estigui 
en desús, la Mina Vella forma 
part del patrimoni de Montme-
ló, sobretot pel que ha signifi-
cat (durant més de 200 anys) 
per la vida i el dia a dia dels 
seu habitants.  

El Centre d’Estudis de Mont-
meló organitzem, el dissabte 
28 de setembre de 2019, una 
visita comentada tot resse-
guint alguns del punts clau 
de la Mina Vella, des de la 

captació d’aigua a la riera del 
Congost fins a la Quintana. Hi 
haurà dos llocs de trobada, un 
a les 9.30 a la plaça d’Ernest 
Lluch on hi haurà varis cotxes 
a disposició dels interessats 
que els portaran al punt de 
sortida (a tocar del Viena), 

on començarà el recorregut 
a les 10 hores. Les persones 
interessades en assistir-hi, 
truqueu prèviament al telèfon 
649317687 per tal de facilitar 
la correcta organització de 
l’esdeveniment.

Centre d’Estudis Montmeló 

re es requereix un gran esforç 
físic. Doncs no! És molt més 
que això. Un portador és una 
persona com tu, que una ve-
gada és sota les faldilles del 
gegant, es transforma formant 
part de la figura, amb l’únic 
desig que els espectadors 
que ens segueixen gaudeixin 
de les nostres músiques i ba-
llades.

Hi ha res millor que veure 
les cares de sorpresa i il·lusió 
dels infants a través dels nos-
tres visors?. Realment no es 
pot explicar, s’ha de viure. Es-
forç físic? No és més que el 

que fem a qualsevol pràctica 
esportiva, córrer, anar al gim-
nàs, fer peses... i a més a més 
és gratis!. Però l’esport està 
de moda i els gegants no!. 

Ens hem convertit en una 
societat egoista? Potser no 
volem cap mena d’implicació 
i responsabilitat? Doncs si es 
així, deixarem morir moltes 
de les nostres tradicions. No-
saltres no podem fer espec-
taculars castells per poder 
fer competicions amb altres 
colles. Nosaltres no podem 
cremar, envaint les nits de 
vistoses llums i explosions. 

Nosaltres som els que donem 
vida a unes figures que repre-
sentat una part de la història 
de la nostra població. El món 
geganter es tot un “món”, que 
val la pena conèixer.

Els actuals membres de la 
Colla farem un últim esforç, 
amb la esperança que durant 
el proper any 2020 hi apa-
regui el relleu generacional. 
En Malús, la Montserrat i en 
Jordi, us necessiten! Futurs 
portadors, músics i acompa-
nyants, poseu-vos en contac-

te amb nosaltres, formeu part 
d’aquest món desconegut. 
Us esperem amb els braços 
oberts.

Si voleu contactar amb 
nosaltres ho podeu fer 
per adreça electrònica a: 
gegantsmontmelo@gmail.
com. O be per telèfon o waht-
sapp al número: 625652912. Feu 
i fem que el quaranta aniversari 
dels nostres gegants sigui una 
gran festa, i no un comiat.  

Colla de Geganters 
i Grallers de Montmeló
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Camins Escolars, una 
ruta a seguir

El Pacte de la 
Concòrdia no arriba

Benvingut Setembre

Seguim!

Aquest setembre, un any més, 
Montmeló s’ha adherit , junt amb 
prop de 500 Ajuntaments i enti-
tats d’arreu Catalunya, a les ac-
cions de la Setmana Europea de 
la Mobilitat. Sota el lema ‘Cami-
na amb nosaltres!’, la Setmana 
Europea de la Mobilitat (SEM) 
2019, animava a moure’s de ma-
nera sostenible, saludable i se-
gura: caminar o anar en bicicleta 
són activitats beneficioses per a 
la nostra salut i per al medi am-
bient.

Aquest lema ha tingut , a ca-
sa nostra, un especial significat 
doncs ha coincidit amb la posa-
da en marxa dels Camins Esco-
lars. Els Camins Escolars són 
una proposta ambiciosa que per-
segueix dotar als nostres nens i 
nenes d’una autonomia cada 
vegada més gran pel que fa als 

Ja és oficial, la manca de res-
ponsabilitat política ens aboca a 
unes noves eleccions el 10 de no-
vembre. La decisió del PSOE de 
vetar i no voler pactar un govern 
amb Unidas Podemos i les es-
querres progressistes ha acabat 
fracassant la investidura de Pedro 
Sánchez. 

Una vegada més els ciutadans i 
ciutadanes pagarem per la manca 
de voluntat de fer un acord polític 
que afavoreixi a la classe treballa-
dora. I no perquè fos difícil, sinó 
perquè des d’un primer moment el 
PSOE ha volgut governar en soli-

Tornem de les vacances i co-
mencem setembre amb ganes 
i il·lusió. Després d’aquest petit 
descans  venim amb ganes de 
poder encarar aquest “nou curs” 
per portar a terme les fites del 
projecte que vau poder conèixer 
abans de les eleccions. Tenim 
molta feina per davant però tam-
bé moltes ganes de fer! 

A través del crònica i les nos-

Un cop passat l’estiu, les festes 
locals i la Diada, amb setembre 
arriba la tornada a escola i la 
normalitat de funcionament dels 
ajuntaments, la activitat política 
augmenta altre cop.

Durant l’estiu hem mantingut 

desplaçaments diaris al seu cen-
tre escolar, però que al mateix 
temps vol aconseguir que les 
famílies assumeixen de forma 
clara que és feina de tots i totes, 
la defensa del medi ambient, el 
respecte als nostres veïns i veï-
nes i la cura de la nostra salut.

Ha estat una autèntica invita-
ció a l’optimisme comprovar l’ac-
ceptació que els i les alumnes 
han fet dels recorreguts que els 
inviten a anar a peu (els patinets 
i les bicis no han estat massa vi-
sibles encara).

Veure com nens i nenes de pri-
mària indicaven als seus acom-
panyants quin era el camí que 
s’havia de seguir fa pensar que 
l’objectiu d’aconseguir no anar 
amb cotxe a l’escola està una 
mica més a prop, tot i que en el 
mateix Dia sense cotxes alguns 
pares i mares estiguessin dis-
posats i disposades a treure les 
tanques i així poder arribar amb 

tari amb un recolzament gratuït de 
qualsevol partit polític, limitant així 
la possibilitat de gaudir d’una ve-
gada d’un govern d’esquerres am-
pli que estigui al servei de la gent. 

Tristament aquesta situació ens 
fa pensar en el govern actual de 
Montmeló, on totes les esquerres 
progressistes que som al consisto-
ri fent d’oposició continuem espe-
rant una resposta del govern del 
PSC, que es limita a governar en 
minoria. Ja han passat tres mesos 
des de la investidura i cap de les 
promeses que se’ns va fer han es-
tat complertes. El Pacte de la Con-
còrdia no arriba, i a Montmeló li 
esperen 4 anys de reptes enormes 
amb un govern municipal que ara 

tres xarxes socials us farem arri-
bar notícies sobre el nostre posi-
cionament del que vagi succeint 
tant a la vida política com en la 
veïnal de Montmeló. Aprofitarem 
aquests espais per donar a co-
nèixer les nostres accions, pen-
saments i posicionaments sobre 
els diferents esdeveniments d’in-
terès veïnal. 

Així mateix, aprofitem aquesta 
primera publicació, després dels 
agraïments postelectorals, i se-

la nostra activitat a través de 
xarxes i el contacte amb aquells 
veïns que se’ns han apropat per 
a fer-nos consultes, peticions o 
per mirar de solucionar algun 
dubte o entrebanc

Ara, tornem a engegar amb 
força per tirar endavant els pro-
jectes municipals que facin bé al 

el cotxe fins a la mateixa porta 
de l’escola.

El desenvolupament complet 
de les accions previstes per als 
Camins escolars de ben segur 
que contribuiran a pacificar les 
hores d’entrada i sortida de l’es-
cola i també a millorar la qualitat 
de l’aire que respirem. La Uni-
tat de Vigilància i Control de la 
Contaminació Atmosfèrica que 
durant dos mesos estarà instal-
lada a Montmeló tot fent controls 
en un lloc fixe però també de 
manera itinerant a diversos llocs 
del nostre poble, ens ha de per-
metre conèixer la incidència d’al-
guns dels nostres hàbits, i fins i 
tot corregir-los. Els Camins es-
colars són una eina a tenir molt 
en compte.

Canviar la nostra manera de fer 
no ha de suposar un esforç, tot 
i que la nostra aportació només 
sigui un gra de sorra comparat 
en les accions necessàries per 

mateix no és sòlid i amb un projec-
te de poble poc solvent. 

Des de Canviem Montmeló la-
mentem que aquest pacte no hagi 
estat possible, perquè els mont-
melonins i montmelonines es me-
reixen que d’una vegada les es-
querres treballem colze a colze, 
al govern de Montmeló i al govern 
espanyol.

Ara la decisió torna a estar en 
mans de la gent, i tot i el desgast 
i la ràbia que això ens provoca als 
ciutadans, hem de ser conscients 
de la importància que té anar a vo-
tar el pròxim 10 de novembre. Ens 
juguem una política social, femi-
nista i ecologista que trenqui amb 
les desigualtats i que d’una vega-

mirar de corregir les tendències 
que ens han portat a situacions 
crítiques. Hem de deixar als nos-
tres fills i filles un planeta com a 
mínim igual que el vam trobar, 
encara que l’objectiu ha de ser 
millorar-lo tant com puguem. Les 
futures generacions s’ho merei-
xen.

És evident que hi ha molta fei-
na a fer en molts sentits. L’Admi-
nistració, és a dir l’Ajuntament, 
a més de proposar i dissenyar, 
amb el màxim consens, les ac-
cions necessàries, és responsa-
ble de corregir situacions que no 
faciliten precisament la mobilitat 
dels veïns i Veïnes de Montmeló. 
Així queda palès en una de les 
accions de la Setmana Europea 
de la mobilitat: la caminada feta 
amb usuaris del Trencadís per 
tal de detectar barreres arquitec-
tòniques que dificulten enorme-
ment la seva mobilitat. Sí que hi 
ha feina a fer!

da posi al capdavant a les perso-
nes de carrer i no als poderosos. 

Creiem que una vegada més 
ens han tornat a prendre el pèl i ja 
és hora d’actuar. Durant els últims 
anys el govern ens ha fet creure 
que no hi havia diners per les pen-
sions, la sanitat, l’educació o per 
fer polítiques socials que afavorei-
xin la vida de les persones i acabin 
amb la pobresa que pateixen mol-
tes famílies. Però de nou ens di-
rigim cap a unes altres eleccions. 
No creieu que és hora de canviar 
i apostar per una alternativa d’es-
querres real? Doncs entre tots i to-
tes ho podem aconseguir el 10 de 
novembre.

treballat i volem treballar per al 
poble, així ho hem demostrat la 
darrera legislatura i així ho fa-
rem els propers 4 anys!!

Si vols contactar amb nosal-
tres o pots fer a través de xarxes 
socials o als mails:

Grup.erc@montmelo.cat
amonserrat@montmelo.cat

guint una de les propostes del 
nostre pla d’acció, Fem-ho pos-
sible, per informar de la nostre 
intenció de posar-nos a treballar 
en un replantejament dels contin-
guts d’aquest diari. 

Volem involucrar a tècnics, 
responsables polítics, profes-
sionals del sector i la resta de 
formacions, en la creació d’una 
proposta de gestió del diari mu-
nicipal Crònica, que ens perme-
ti millorar aquesta publicació, 

nostre poble i aportar la nostra 
visió al consistori, fent política 
d’esquerres i propera al ciuta-
dà, escoltant tothom que se´ns 
acosti i donant veu a la gent del 
poble.

Sovint ens acusen de pensar 
només en clau nacional, però 
a ERC Montmeló també hem 

amb l’objectiu de fer-lo quelcom 
més plural. Pensem que cal cer-
car mecanismes que garantei-
xin la transparència, veracitat, 
pluralitat i qualitat d’aquest mit-
jà públic, per dotar-lo de con-
tinguts interessants i rellevants 
per els veïns i veïnes, així com 
que propiciïn la participació de 
tots els actors de la vida pública 
en la creació de continguts, fent 
que esdevingui un mitja més 
plural.
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Havaneres i rom cremat a la plaça de la Vila

Lectura del Manifest de la Diada per part d’Àlex Liévana

Concert vermut a Can Serra

Ofrena floral per part de les entitats, partits i ciutadania 
(Penya Blaugrana de Montmeló)

Ballada de sardanes al voltant del monument a Rafael 
Casanova

Benedicció de la nova plaça de l’església

Ball dels Gegants de Montmeló

Cant dels Segadors a la plaça Rafael Casanova

Espai d’aigua en el nou parc del carrer de Santa Maria

Ball d’Homenatge de la Colla de Gitanes de l’Agrupa

La ballada de sardanes va acabar a la Polivalent, degut a la pluja

Actuació de la colla infantil del Diables de Montmeló

Concert de taverna a la llosa de soterrament

15 d’agost
Festa de la 
Patrona

11 de setembre
Diada 
Nacional de 
Catalunya
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Corbion entrega l’ampolla d’obsequi dels “Camins Escolars”

Caminada de l’Institut de Montmeló

Persones usuàries del Casal de la Gent Gran han provat un 
tricicle elèctric

La regidora Mar Hernández i el regidor Marcel Comas durant 
el taller “Quin soroll que fem” a la Quintana

Foto de grup dels tres equips finalistes del torneig Isidre 
Vendrell: CF Montmeló, CF La Llagosta y CF Singuerlin

Caminada de l’escola Pau Casals

Persones usuàries del Trencadís passegen per Montmeló per 
detectar barreres arquitectòniques 

Taller “Quin soroll que fem” a la plaça de la Quintana

Acte institucional de nomenament de Calella com a Capital 
del Ball de Gitanes del Vallès 2019

Caminada de l’escola Sant Jordi

Caminada del Casal de la Gent Gran

Entrega d’una ampolla com a obsequi per participar en el 
concurs del Camins escolars

Marxa nòrdica

Actuació de Protecció Civil i personal de la Brigada Municipal 
diumenge 22 de setembre

Del 16 al 22 de 
setembre
Setmana 
Europea de la 
Mobilitat


