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Setmana de la 
Gent Gran

La celebració de la 
Castanyada es trasllada 
a la Llosa

Obert el termini per votar entre les 10 propostes 
dels pressupostos participatius 2019

Aquesta setmana s’han 
iniciat les activitats 
dedicades a la gent gran 
de la nostra població amb 
diferents campionats de jocs 
de taula, tallers, xerrades, 
concursos i finalitzarà 
diumenge 27 amb el dinar 
d’homenatge. 

Les activitats del 31 d’octubre 
es realitzaran a la zona de 
la llosa de soterrament. 
Venda de productes, tallers, 
espectacles i sopar popular, 
seran les activitats que es 
realitzaran durant la tarda nit 
de la Castanyada. 

Des del passat 8 d’octubre 
fins al 8 de novembre, ja es 
poden votar les propostes 
dels pressupostos 2019. 
La ciutadania pot 
seleccionar els projectes 
que cregui més adequats 
fins arribar a la quantitat de 
150.000 €.

Redescobrint l’església Santa Maria de 
Montmeló: nou passatge a la sagrera
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Envellir és un procés social
EDITORIAL

F
ins no fa gaire l’envelli-
ment era considerat com 
una cosa negativa, la se-

va imatge social s’ha associat 
a passivitat, a demanda de 
recursos, a malaltia, a depen-
dència. Aquesta manera de 
veure a la gent gran encara 
perdura en molts àmbits de 
la societat i de les famílies. 
El canvi més significatiu de la 
nova cultura de l’envelliment 
es refereix a entendre que en-
vellir és una cosa indivi dual, 
però envellir bé és un pro-
cés social i per aconseguir-
ho es requereix un bon pro-
jecte d’envelliment actiu. Les 
administracions públiques te-
nen un paper molt important i 
han de contribuir en el disseny 
de polítiques que ofereixin no-
ves oportunitats, incentivant la 
participació en projectes que 
estableixin vincles, relacions 
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i afavorint l’acompanyament 
per a aquells que ho requerei-
xin.

Des d’aquest govern mu-
nicipal tenim un compromís 
ferm en el desenvolupament 
de polítiques d’envelliment 
actiu i voldria aprofita aquest 
primer escrit com a regidora 
de Gent Gran per repassar 
alguns dels projectes i reptes 
sobre els quals treballarem en 
aquests quatre anys. El casal 
ha de convertir-se en l’espai 
de referència de les polítiques 
actives d’envelliment, oferint 
activitats que contribueixin al 
benestar físic i intel·lectual. 
I per a això necessitem una 
reforma del Casal de la Gent 
Gran per adaptar-lo a les no-
ves activitats i serveis. Segui-
rem reclamant a la Generalitat 
més places públiques per a la 
residència Can Dotras. Conti-
nuarem treballant en projectes 
i activitats intergeneracionals 
que posin als nostres majors 
en el centre de la vida social 
del municipi, trencant estere-
otips i sensibilitzant respecte 
a la no discriminació per edat.

Un projecte pel qual sentim 
especial afecte i que potser 
és poc conegut és el Dinar 
en Companyia. Actualment 
40 persones que estarien so-
les a l’hora de menjar o que 
tenen dificultat per preparar 
el menjar poden menjar en 
companyia afavorint la seva 
integració i l’enriquiment per-
sonal i col·lectiu. Però tenim 

Fer-se gran en una societat de canvis accelerats i inesperats no és fàcil, els canvis 
exigeixen adaptació per part de tothom, administracions, gent gran i famílies.

més persones grans que no es 
poden desplaçar al casal per 
problemes de mobilitat i que 
necessiten tenir garantida una 
alimentació equilibrada i salu-
dable. Per a aquestes perso-
nes posarem en marxa abans 
que acabi l’any una prova pilot 

del programa Àpats a domici-
li, un servei de menjar a domi-
cili preparat seguint les indica-
cions sanitàries de cada usuari 
i amb el seguiment del perso-
nal de serveis socials. Per úl-
tim destacar que posarem en 
marxa la Universitat Sènior, 

un projecte per a majors de 55 
anys que vol posar en valor la 
dita que es comença a envellir 
quan es deixa d’aprendre.

Moltes felicitats a totes les 
nostres persones grans. 

M Mar Hernández,, 
regidora de Gent Gran
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Programa d’envelliment actiu al Casal de la Gent 
Gran de Montmeló

GENT GRAN

L’envelliment actiu facilita el manteniment personal, aprofitant les capacitats i 
fortaleses i atenent els gustos i preferències de les persones d’edat

L
’Ajuntament de Mont-
meló treballa transver-
salment per a la gent 

gran. Les regidories de 
Gent Gran, de Serveis So-
cials, d’Esports i de Cultura 
ofereixen serveis, recursos 
i activitats encaminades a 
l’envelliment actiu. Volem 
millorar la qualitat de vida 
de les persones d’edat, pro-
movent la participació activa 
i autònoma a la comunitat i 
evitant el màxim de temps 
possible el deteriorament i 
la dependència.

El Casal de la Gent Gran 

Activitats d’accés lliure

Activitats dirigides

Valoració oocupacional i establiment d’un nou pla de vida

Són aquells espais i serveis reglats o no, on la persona accedeix i gaudeix del 
mateix lliurement.
• Espai relacional, bar del casal: és el lloc de trobada on les persones usuà-

ries poden compartir un cafè, un refresc i una conversa. En aquest espai 
trobem també una televisió, diaris, revistes, diversos jocs de taula (dòmino, 
cartes, parxís) i una taula de billar. A l’espai exterior, i annex a aquest, es 
disposa d’un pati amb taules i un jardí amb dues pistes de petanca.

• Espai de connexió a internet: en el casal es disposa d’un espai reservat 
amb tres ordinadors amb accés a internet i connexió wifi per a les persones 
usuàries.

• Xerrades: durant el curs i amb una periodicitat bimensual, es realitzen a la 
sala d’actes del casal xerrades d’interès, de caràcter sanitari, legal i edu-
catiu.

• Projecte Universitat per a gent gran: programa de conferències culturals 
amb caràcter educatiu. Es realitzen durant el curs de setembre a juny i amb 
una periodicitat bimensual.

• Activitats intergeneracionals i comunitàries: activitats estructurades amb 
col·lectius d’infància i joventut del municipi (Aula Oberta, TOC Servei So-
cioeducatiu, Escola Bressol La Fireta i altres grups d’infants del munici-
pi), col·lectius amb capacitats diverses, participació en la Fira del Comerç i 
d’Entitats, celebracions populars, Setmana de la mobilitat, etc.

• Exposicions: es troben al vestíbul o a l’espai relacional del casal. Són mos-
tres de treballs realitzats per les mateixes persones usuàries. També s’ofe-
reix la participació en exposicions itinerants d’interès per a la gent gran.

• Celebracions de festes tradicionals: amb la col·laboració de l’Associació 
de la Gent Gran de Montmeló (Carnestoltes, Festa Major, Nadal, etc.)

• Sortides culturals: al llarg de l’any es realitzen sortides d’interès per la 
gent gran, com són visites a museus, edificis d’ interès monumental, espais 
naturals, etc.

• Setmana de la Gent Gran: setmana d’homenatge a la gent gran de Mont-
meló. Activitats diverses amb un fi de festa de dinar i ball d’homenatge obert 
a totes les persones grans empadronades a Montmeló.

És una cartera d’activitats amb una temporalitat, de setembre a juny, que 
es duen a terme en el mateix casal o bé altres equipaments municipals, 
com el centre cultural La Torreta i el Pavelló municipal.
• Tallers: de teatre, memòria, bijuteria artesanal, percuteràpia, brain gym, 

coral, estiraments corporals, avis savis, patchwork, informàtica, prime-
res lletres, ganxet, al casal. Tallers de dibuix i pintura, treballs manuals, 
pintura creativa, pintura de roba i restauració del centre cultural La Tor-
reta.

• Activitat física per a la gent gran: es realitza des de l’inici del pavelló. 

En aquesta activitat a més de treballar la condició física, treballem la 
memòria, la capacitat visual, l’equilibri i la coordinació.

• Casalet de juliol: durant el mes de juliol s’ofereix un programa d’acti-
vitats amb un enfocament lúdic, però mantenint l’objectiu de millorar la 
qualitat de vida de les persones assistents. Es realitzen activitats di-
ferents a les habituals durant el curs, en un ambient distès i relaxant. 
Algunes de les propostes són: taller creatiu (art-teràpia), psicomotricitat, 
activitats intergeneracionals amb els casals d’estiu d’infants i joves del 
municipi, musicoteràpia, jocs de taula dirigits, etc.

L’Ajuntament posa a disposició de la gent gran un servei d’orientació i valoració 
ocupacional. Amb la jubilació el dia a dia canvia, per això des d’aquest servei es 
donen eines per afrontar i viure aquesta nova etapa de forma positiva.

En situacions de fragilitat o vulnerabilitat, es compta amb un programa de terà-
pies no farmacològiques adaptades i estructurades per a persones amb deterio-
rament cognitiu lleu, moderat o en situació d’exclusió social.

Participació del Casal de la Gent Gran en la rua de Carnaval
 Activitat intergeneracional entre el Casal de la Gen Gran i l’Espai 
Socioeducatiu TOC

de Montmeló (CGGM) és un 
equipament municipal que 
promou l’envelliment ac-

tiu de les persones d’edat. 
És un espai obert de rela-
ció social i d’aprenentatge i 

amb implicació comunitària. 
Les actuacions que es duen 
a terme al casal poden ser 

d’accés lliure o bé activitats 
programades i dirigides per 
professionals. 
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Les Jornades Europees del Patrimoni 
(JEP 2019)  a Montmeló

PATRIMONI

Les JEP 2019 van començar amb el redescobriment de l’Església de Santa Maria 
i van finalitzar amb un espectacle de titelles romanes a Mons Observans

Redescobrint l’església

Titelles romanes a Mons Observans

E
n el marc de les Jornades 
Europees del Patrimoni el 
passat dijous 10 d’octubre 

a les 19 hores, es va organitzar 
una jornada de portes obertes 
a l’església de Santa Maria. 
Els actes van començar en el 
nou passatge de l’església on 
s’hi ha instal·lat una lona infor-
mativa amb la cronologia i un 
recull de fotografies que con-
formen la història de l’església. 
A continuació, les persones as-
sistents van entrar a l’església 
on, el mossèn i l’alcalde van 
donar pas a l’acte central: una 

C
om cada any i encabida 
en les activitats organit-
zades per Montmeló en 

motiu de les Jornades Euro-
pees del Patrimoni, el jaciment 
romà de Mons Observans va 
obrir les seves portes de bat a 
bat a més de vuitanta visitants 
arribats des de diversos punts 
de la geografia catalana.

L’activitat es va iniciar amb 
una visita teatralitzada al ja-
ciment, on la Sàlvia Estàlvia 
va rebre a uns visitants molt 
curio sos i els va convidar a 
conèixer els secrets del pra-
esidium de Mons Observans 
i a descobrir com era la vida 

ponència conduïda per M. An-
tònia Carrasco del Centre d’Es-
tudis de Montmeló (CEM) i en 
Dídac Pàmies, arqueòleg de 
l’empresa Antequem. Durant la 
xerrada es va tractar la història 
de l’evolució arquitectònica de 
l’edifici i les interessants dades 
obtingudes en les recents in-
tervencions arqueològiques al 
voltant de l’església.

A les persones assistents 
se’ls va lliurar un document que 
recull un resum sobre la histò-
ria i evolució de l’església de 
Montmeló, des de la primera 

documentació que es té l’any 
945, fins a les últimes troballes 
de sitges i enterraments a la 
plaça aquest mateix any 2019. 
La jornada de portes obertes es 
va completar amb una breu ex-
posició d’objectes trobats a la 
zona de la plaça de l’església, 
a més d’una maqueta de l’anti-
ga església romànica, així com 
una maqueta de les pintures ro-
màniques de l’absis.

L’església de Santa Maria de 
Montmeló és d’origen romànic 
i és de gran importància per 
la història de Montmeló. Fou 

el punt que vertebrà un dels 
dos eixos poblacionals que 
van permetre la fundació del 
municipi. Amb el temps, va ser 
de mica en mica devorada pel 
creixement de la població. Ja 
en el segle XVI va patir un se-
guit de remodelacions que va-
ren fer que el seu passat me-

dieval quedés difós i gairebé 
en l’oblit. Per fi després de di-
ferents campanyes de restau-
ració, un parell d’interven cions 
arqueològiques i sobretot grà-
cies a la recent reordenació 
de l’espai públic al barri del 
Piquet, Santa Maria de Mont-
meló llueix com mai. 

quotidiana en aquest assenta-
ment fa més de dos mil anys.

Enguany es presentava 
com a novetat l’espectacle de 
titelles Marc Antoni i Cleòpa-
tra a mans de la companyia 
La Genovesa, on es relata la 
historia d’amor entre aquests 
dos personatges. Una història 
d’amor universalment cone-
guda que va fer trontollar tot 
un imperi. Tot el relat es va 
efectuar emprant uns titelles 
de ceràmica inspirats en un 
nina romana articulada i feta 
d’ivori trobada a Tarragona. 
La valoració de la jornada per 
part de l’organització ha estat 

molt positiva, tan pel que fa la 
assistència de públic com pel 
nivell de satisfacció del partici-
pants i la qualitat dels espec-
tacles oferts.

Les titelles eren un dels en-
treteniments favorits a l’antiga 
Roma. En una època sense 
televisió o cinema, les titelles 
atorgaven animació, mobilitat 
i plasticitat a relats que veni-
en des de terres llunyanes. A 
més  tenien una gran impor-
tància social. No tothom po-
dia anar al teatre a veure els 
drames i comèdies clàssiques 
que s’hi representaven. Els 
espectacles de putxinel·lis es 

feien a peu de carrer i eren ac-
cessibles per a tothom.

Els temes a tractar eren 
molt diferents i a vegades 
aquestes funcions eren una 
crítica dels poders locals i im-
perials. Les titelles parlaven 
de forma satírica dels proble-
mes polítics i socials del mo-
ment, el llenguatge era barru-

er, blasfem i en molts casos 
lasciu. Per aquesta raó eren 
tan apreciades pels plebeus 
i mirats amb cert recel pels 
patricis. Amb tot, els titellai-
res romans sempre jugaven 
al límit de la legalitat, on una 
paraula de més suposava pe-
nes de presó o condemnes 
més grans. 
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SALUT

ESPORTS

El Centre d’Atenció Primària de 
Montmeló redueix les hores 
d’atenció pediàtrica

La Ruta de les Fonts es realitzarà 
dissabte 9 de novembre

E
l passat dijous 10 d’octu-
bre, la regidora i la tècni-
ca de Salut Comunitària 

es van reunir amb la directo-
ra de l’Àrea Bàsica de Salut, 
l’Elena Lázaro, per comentar 
alguns projectes comuns i 
demanar explicacions sobre 
les queixes ciutadanes sobre 
la reducció d’hores d’atenció 
pediàtrica al Centre d’Aten-
ció Primària del nostre mu-
nicipi.

La direcció del CAP va in-
formar de que la decisió era 
de CatSalut i que es tractava 
d’una qüestió organitzativa 

U
n any més torna la 
clàssica caminada de 
la “Ruta de les Fonts” 

que enguany, amb motiu de 
la convocatòria d’eleccions 
per diumenge, serà el dis-
sabte 9 de novembre. Les 
inscripcions s’obren el dia 
23 d’octubre i es poden fer a 
través de la web municipal o 
bé de manera presencial, en 
el mateix Pavelló. 

Es manté la sortida i arri-
bada des del centre cultural 

Es tracta d’una decisió de CatSalut que respon a una qüestió 
organitzativa per tal de poder donar cobertura a les ràtios 
establertes per normativa als cinc municipis de l'àrea sanitària.

per tal de poder donar cober-
tura a les ràtios establertes 
per normativa als cinc mu-
nicipis de l’àrea sanitària, 
de manera que per nombre 
d’usuaris ens pertoquen 1,2 
pediatres.

També va comentar que no 
es fa derivació de pacients a 
Montornès de manera siste-
màtica, sinó que només en 
cas que la família vulgui que 
el seguiment pediàtric imme-
diat d’una malaltia el faci la 
mateixa pediatra que l’ha ini-
ciat, és deriva al municipi on 
es troba el dia que ha de ser 

visitat, en cas que no es trobi 
a Montmeló. Si la família no 
vol traslladar a l’infant a un al-
tre municipi per fer aquest se-
guiment, l’infant pot ser atès 
per una altra pediatra o fins i 
tot per un metge de família.

L’Alcalde té previst reunir-
se en els propers dies amb la 
cap de l’Àrea Bàsica Montor-
nés/Montmeló amb l’objectiu 
de manifestar el descontent 
amb aquesta reducció en 
l’atenció pediàtrica al nostre 
municipi i intentar seguir els 
tràmits oportuns per tal de 
recuperar-la. 

La Torreta però aquest any 
s’ha invertit el recorregut 
per tal de fer-la diferent. La 
caminada s’ha consolidat 
com una de les activitats lú-
diques familiars més espe-
rades any rere any i consta 
de dos recorreguts: un de 14 
km i l’altre de 18 km, per als 
caminants més en forma. La 
sortida serà oberta de 9 a 
9.15 hores des de la Torre-
ta per la zona del riu. Hi ha 
diverses zones d’avitualla-

ment i a Can Corbera s’ubi-
carà la zona d’esmorzar. El 
preu de la inscripció és de 7 
euros (anticipada) i 14 euros 
el dia de la prova.

L’organització de la prova 
recorda un any més que és 
important respectar els es-
pais naturals per on passa 
la caminada, especialment 
les zones de la muntanya 
de la Serralada Litoral, tot 
recordant que no es poden 
llençar deixalles. 
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SESSIÓ PLENÀRIA

Ple extraordinari en resposta a la sentència 
del Tribunal Suprem
El ple de l’Ajuntament de Montmeló manifesta el seu enuig i indignació davant la 
sentència condemnatòria, en relació al judici de l’1 d’octubre

U
n cop coneguda la sen-
tència del Tribunal Su-
prem que condemnava 

als líders de la societat civil 
i representants polítics ca-
talans, els grups municipals 
que componen l’Ajuntament 
de Montmeló van elaborar de 
manera conjunta una moció 
de resposta a la sentència.

La moció es va presentar 
en un ple extraordinari el pas-
sat dimecres 16 d’octubre. El 
document presentat finalment 
expressa solidaritat amb els 
presos i les preses polítiques i 
amb els seves famílies, dema-
na separació de poders efec-
tiva a l’Estat espanyol i asse-
nyala el diàleg com la solució 
al conflicte polític.

Albert Monserrat, represen-
tant d’ERC, que va ser qui in-
icialment va presentar la mo-

ció, va destacar que la moció 
és una vulneració dels drets 
polítics i una retallada dels 
drets socials de la ciutadania. 
Per la seva banda, Josep Be-
nach, de Fem Montmeló va 
manifestar: la sentència és 
un escarni polític i només el 
diàleg és la solució. Jordi Ma-

nils, de Canviem Montmeló, 
va fer èmfasi en què ara cal 
prendre decisions en funció 
als interessos de la ciutada-
nia del país i no dels partits. 
Per últim, Pere Rodríguez. al-
calde i representant del PSC 
va destacar que en un estat 
de dret i democràtic totes les 

sentèn cies són opinables, pe-
rò totes han de ser acatades  
i que cal avançar recuperant 
el camí del diàleg dins la llei, 
la negociació i el pacte.

Amb tots aquests raona-
ments i malgrat les negocia-
cions entre els quatre grups 
del plenari i el grup de Junts 

per Montmeló sense repre-
sentació en el ple, finalment, 
la moció es va aprovar amb 
els vots a favor de Fem Mont-
meló, Canviem Montmeló i 
ERC i el vot contrari dels re-
gidors i regidores del PSC as-
sistents al plenari. 
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PARTICIPACIÓ CIUTADANA

Obert el termini per votar entre les 10 propostes 
dels pressupostos participatius 2019

Propostes 
finalistes

D
e les 10 propostes que 
van recollir més suports, 
la coberta de la pista es-

portiva de l’escola Sant Jordi, 
s’ha hagut de treure del pro-
jecte de pressupostos partici-
patius, ja que el seu cost su-
perava la quantitat fixada en 
les bases. L’equip de govern, 
s’ha compromès a portar a 
terme el projecte fora dels 
pressupostos participatius, 
per tal de dur-lo a terme com a 
inversió durant la legislatura.

Tots els montmelonins i 
montmelonines majors de 16 
anys i empadronats al mu-

Des del passat 8 d'octubre fins al 8 de novembre, ja es poden votar les propostes dels 
pressupostos 2019. La ciutadania pot seleccionar els projectes que cregui més adequats 
fins arribar a la quantitat de 150.000 €. Els deu projectes, corresponen a les propostes 
que van recollir més suports i que han superat el període de valoració econòmica feta 
pels equips tècnics de l'Ajuntament.

nicipi, podran votar a través 
de la plataforma: decidim-
montmelo.diba.cat o bé om-
plint la butlleta en els punts 
de votació presencial situ-
ats a la OAC, a la Torreta, 
el Casal de la Gent Gran, la 
Biblio teca La Grua, el Pave-
lló o les paradetes informati-
ves que es fan els dijous al 
Carrer Major i els divendres 
al Mercat Municipal. És molt 
important que en la butlleta 
s’introdueixi el DNI i la data 
de naixement correctament, 
ja que el vot es validarà amb 
el padró municipal. 

1. Millora de l'accessibilitat
Es proposa fer l'adaptació de les grades del camp de futbol i de 
l'escenari de la plaça de la Quintana. 
Pressupost estimat: 30.000 €

 2. Càmeres de videovigilància
Es proposa incorporar càmeres de videovigilància distribuïdes pel 
municipi, per la vigilància en matèria de trànsit i en equipaments, 
per evitar actes incívics.
Pressupost estimat: 40.000 €

 3. Reforma del pati del Casal de la Gent Gran
Es proposa fer una reforma integral de l'espai exterior, eliminant 
els actuals elements fixes i incorporant nova vegetació. 
Instal·lació de màquines d'exercici.
Pressupost estimat: 50.000 €

4. Creació d'una nova zona per a la pràctica del 
Skateboard
Es proposa traslladar les rampes existents a la plaça de la 
Constitució i adquirir nous elements per una zona més extensa.
Pressupost estimat: 40.000 €

 5. Coberta de pati del Casal Gent Gran
Incorporació de tendals al pati, per poder desenvolupar activitats 
del casal en aquesta zona exterior.
Pressupost estimat: 20.000 €

6. Arranjament de la plaça de la Quintana (1a fase)
Es proposa fer una connexió del C/ Major amb la plaça de la 
Quintana i millora de tota la jardineria de la plaça. Implementant la 1a 
fase de l'arranjament de la Plaça.
La segona fase no està inclosa en el pressupost participatiu, té un 
cost de 345.000 i incorpora la connexió entre la plaça de la Quintana 
amb el passeig de les corts Catalanes i el parc de la Quintana.
Pressupost estimat: 110.000 €

7. Ampliació pavelló
Es proposa ampliar el pavelló amb una sala d'activitats dirigides a la 
part posterior, on actualment hi ha un moll. Es tracta d'una sala amb 
tancaments de vidre de 4,10 m d'amplada per 20 metres de llargada.
Pressupost estimat: 100.000 €

8. Reforma del Casal de la Gent Gran
Es proposa una reforma de la zona del bar i canvi dels tancaments 
de c/ Federico Garcia Lorca.
Pressupost estimat: 90.000 €

9. Arranjament de l'avinguda del Congost
En proposa instal·lar reductors de velocitat, repàs de tota la pintura 
i pavimentació del tram entre carrer Font dels Créixens i el pont del 
Raiguer. S'incorporarà també un carril bici.
Pressupost estimat: 100.000€

10. Arranjament del carrer Jacint Verdaguer (1a fase)
En proposa fer una plataforma única i renovació de tots els serveis 
(aigua, clavegueram i enllumenat). La millora es contempla des del 
carrer Vic fins a Federico Garcia Lorca.
Pressupost estimat: 100.000 €
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PROMOCIÓ ECONÒMICA

Primera edició de la Fira de segona 
mà i del col·leccionisme a Montmeló

E
n aquest sentit, fa 
temps que des de di-
versos agents es co-

mentava la idea de crear 
un nou esdeveniment on 
tothom que ho vulgui pugui 
venir per vendre allò que ja 
no utilitza i trobar oportuni-
tats. Alhora, un espai on els 
que sigui aficionat a les col-
leccions puguin mostrar-les 
i, potser, ampliar-les.

Per això s’està organitzant 
la 1a Fira de 2a mà i de col-
leccionisme, que es realitzarà 
el pròxim 23 de novembre a 
la plaça de la Vila. Per tal que 
l’activitat tingui una resposta 

L’Ajuntament de Montmeló, a través de la Regidoria de Promoció 
Econòmica i Ocupació i Consum, vol impulsar noves accions per 
potenciar l’activitat al municipi i generar més espais de relació 
entre la ciutadania.

la més àmplia possible per 
part de la ciutadania, volem 
saber quines són les perso-

nes interessades a participar 
de manera activa en una fira 
d’aquest tipus. 

L’atur creix a Montmeló durant el 
tercer trimestre

Rasca i guanya a les botigues de Montmeló

L
'increment de l'atur al 
mes de setembre, res-
pecte al mes d'agost ha 

fet que el nombre de perso-
nes aturades a Montmeló, en 
finalitzar el tercer trimestre, 
sigui de 458, el que signifi-
ca un increment del 3,62% 
respecte a la xifra amb què 
es va tancar el primer mes 
de l'any, quan les persones 
aturades eren 442. La ta-
xa d'atur se situa així en el 
10,61%, per sota de la taxa 
del Baix Vallès i del Vallès 
Oriental.

Amb aquest tancament ne-
gatiu es trenca la tendència a 
la baixa del primer trimestre, 
amb un descens del 2,71% 
i un total de 430 persones 
aturades, i del segon trimes-
tre, amb una davallada del 
2,61% i 409 persones en si-

R
asca i guanya, és el 
nom de la nova campa-
nya que ha engegat la 

Unió de Botiguers per aques-
ta tardor, en els establiments 
de la UBCM.

La dinàmica és ben senzi-
lla: la persona consumidora 
en qualsevol establiment de 
la UBCM rebrà un cartó que 

tuació d'atur. Aquestes dues  
reduccions suposaven un 
descens acumulat, respecte 
a gener, del 7,46%, descens 
truncat per aquest increment 
que situen el nombre d'atu-
rats i aturades a Montmeló 
en xifres semblants a les del 
mes de març de 2018 (453 
persones) i a les de juliol de 
2008 (441 persones).

La tendència creixent de 

l'atur en el tercer trimestre 
ha estat general a la comar-
ca i a Catalunya i caldrà veu-
re com evoluciona el quart i 
últim trimestre de l'any, més 
tenint en compte que aquest 
darrer trimestre ha tingut en 
els darrers anys un compor-
tament irregular, amb crei-
xements o decreixements 
vinculats en gran part a la 
Campanya de Nadal. 

pot contenir un premi que 
es podrà canviar a l’instant. 
Aquests premis són promo-
cions o vals de descompte a 
la xarxa de comerços i esta-
bliments de la Unió de Boti-
guers i Comerciants de Mont-
meló.

En total hi ha 1600 premis 
en ofertes i vals de descomp-

te. El premi més valuós con-
sisteix en un val de 400 euros. 
La campanya de fidelització 
del públic local amb el comerç 
de proximitat està tenint molt 
bona acollida. Rasca i guanya 
estarà vigent durant tot el mes 
d’octubre i els premis es po-
dran bescanviar fins al 10 de 
desembre. 
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CULTURA

Programació Octubre-Novembre Sala Polivalent

Dissabte 26 d’octubre - 20.00 h
TENORS
Espectacle teatral i musical a càrrec de la Cia. Il·luminati
Tenors és una paròdia dels mítics concerts que durant els anys noranta van fer arreu del món els Tres Tenors. Una paròdia 
feta des del respecte i l’admiració, procurant oferir un excel·lent nivell musical però sense deixar passar l’oportunitat 
d’enriure’s del món de l’òpera, de la solemnitat del protocol en els concerts de música clàssica o del divisme, rivalitat i 
excentricitat de certs cantants lírics.
Entrada general 12€ - Entrada carnet jove o Biblioteca 9€ - jubilats i menors d’edat 7€ - Carnet Casal Gent Gran 2€

Diumenge 3 de novembre - 18.00 h
DRUMMER SOUND 
Espectacle musical de percussió a benefici de la Fundació Enriqueta Vilavecchia
Espectacle on 14 bateries interpreten alhora grans temes de rock (Phil Collins, Bon Jovi, Sting, Dream Theater, Michael 
Jackson, Whitesnake, Steve Lukather, Gary Moore, Mark Knopfler, etc.). Si t’agrada el rock i la percussió viuràs una 
experiència sonora emocionant i inoblidable, brutal, diferent, inesperada, sorprenent i singular. La recaptació es destinarà a 
l’equip de cures pal·liatives pediàtriques de la Fundació d’Oncologia Infantil Enriqueta Villavecchia.
Entrada adults 10€ - Menors 12 anys 8€

Diumenge 10 de novembre - 12.00 h
PERESONAL
Espectacle de màgia a càrrec del mag Pere Rafart 
Il·lusionisme d’autor còmic. Pere Rafart va rebre l’any 2017 el premi de Mag de l’Any concedit per la Societat Espanyola 
d’Il·lusionisme i el 2018 fa el salt internacional amb un segon premi al mundial FISM celebrat a Corea. Pere Rafart és ja un 
dels grans mags de Catalunya, junt al Mag Lari  i al Mago Pop. 
Entrada adults 7€ - Infants 4€ - Organitza: La Xarxa

Dissabte 16 de novembre - 18.00 h / Diumenge 17 de novembre - 18.00 h 
WICKED, LA HISTORIA JAMÁS CONTADA DE LAS BRUJAS DEL MAGO DE OZ
Espectacle teatral i musical  a càrrec de For Dance Center
Un musical on s'explica la historia de les bruixes del Mag d'Oz. Alguna vegada us heu preguntat per què la bruixa de l’Oest 
era tan dolenta ? I la bruixa bona era realment tan bona? Per què tot té un principi i un perquè. No us perdeu aquest musical 
cantat íntegrament en directe amb 14 actors i cantants sobre l'escenari.
Entrada 5€

Dissabte 23 de novembre – 17.00 h
LA LÁMPARA MARAVILLOSA, ALADDIN
Espectacle teatral i musical a càrrec de la Cia. Onbeat
Tribut a l’espectacle Aladdin, el conte més famós d’Orient. La companyia Onbeat posa en escena, per primera vegada, aquest 
espectacle amb els temes musicals de Brodway. A les cançons conegudes com Un mundo ideal, s’uneixen altres melodies 
amb una excel·lent posada en escena, increïbles veus, atractives coreografies i un vestuari màgic.
Entrada anticipada 12€ - Entrada taquilla15€ - Menors 3 anys entrada gratuïta sense ocupar seient

Més informació: www.montmelo.cat/altres-webs/sala-polivalent
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Una de les activitats més destacades de la 
biblioteca és el Club de lectura: una trobada per 
compartir el plaer de la lectura i el de la conversa al 
voltant d’un llibre.

CULTURA

L’escriptora Maria Carme Roca 
participarà en el Club de lectura 
de la biblioteca

L
a Biblioteca Municipal 
La Grua de Montme-
ló actualment compta 

amb dos clubs de lectura: un 
club de lectura d’adults que 
funcio na des de l’any 2000 i 
un altre de juvenil creat l’any 
2017 i format per estudiants 
d’ESO i Batxillerat i, durant 
aquesta setmana, s’ha rea-
litzat una sessió informativa 
amb la gent gran del munici-

L
’Oficina de Català orga-
nitza una nova edició 
del Voluntariat per la 

llengua adreçada a aquelles 
persones que tinguin ganes 
de practicar el català sense 
la necessitat de fer exàmens 
o lluitar per un certificat. És 
per a qui vulgui xerrar, sortir 
i conèixer gent practicant la 
llengua.

L’objectiu del programa del 
Voluntariat per la llengua és 
fer que les persones es trobin 
i es comuniquin en català, ai-
xí es creen les parelles lingü-
ístiques per parlar i fer noves 
amistats.

És una activitat adreça-
da a catalanoparlants que 
disposin d’una hora lliure a 
la setmana per dedicar-la a 
persones que volen agafar 

pi per tal de crear un club de 
lectura sènior.

Cada club de lectura comp-
ta amb una persona que 
s’encarrega de moderar i di-
namitzar les sessions. Les 
trobades es fan un cop al 
mes i la biblioteca facilita a 
les persones participants el 
llibre proposat. En algunes 
ocasions a les sessions es 
compta amb la presència de 

l’autor o l’autora del llibre, 
com és el cas de la propera 
trobada, que serà dijous 25 
d’octubre, a les 20 hores. Es 
tracta d’una xerrada-tertúlia 
amb Maria Carme Roca, l’es-
criptora de les  novel·les El 
Far (premi Prudenci Bertrana 
2018) i Selfies al cementiri 
(premi Barcanova de litera-
tura juvenil 2016). Aquesta 
activitat, amb la presència 
de l’escriptora, forma part del 
programa Lletres en viu, de la 
Institució de les lletres Cata-
lanes.

Maria Carme Roca 
(Barcelona, 1955) historiado-
ra i filòloga, va guanyar l’any 
passat la 51a edició del pre-
mi Prudenci Bertrana, amb la 
novel·la El Far (Columna). Ha 
publicat mig centenar de lli-
bres i ha guanyat uns quants 
premis, tant en literatura in-
fantil i juvenil com en litera-
tura per a adults, com és el  
cas del Premi Nèstor Luján 
(2006) de novel·la històrica 
per Intrigues de palau. 

fluïdesa en parlar en català. 
És per això que es busquen 
noves i nous voluntaris per 
formar parelles lingüístiques. 
A la vegada, tothom qui tin-
gui ganes de parlar i millo-
rar el seu català oral com a 
aprenent/a, pot adreçar-se a 
l’Oficina de Català i informar-
se’n.

Des de l’Oficina de Català 
s’organitza les presenta cions 
de parelles lingüístiques i al-
tres activitats culturals per-
què els diferents membres 
del voluntariat lingüístic es 
trobin i enforteixin vincles. 
Les persones interessades 
poden passar per l’Oficina 
de Català, a la Torreta, trucar 
al 93 572 00 00 (ext. 148) o 
bé enviar un correu electrò-
nic a montmelo@cpnl.cat. 

L
a festa de la Castanyada 
que durant els darrers 
anys s’havia celebrat a 

la plaça de la Quintana, es 
trasllada enguany a l’espai 
de la llosa. Les activitats es 
desenvoluparan a partir de 
les 17 hores quan CIJ Es-
plaia’t comenci a vendre 
castanyes i altres productes 
del temps. També es realit-
zaran tallers infantils, com 
és el cas del taller patrocinat 
per Corbion “La meva llibre-
ta de la tardor”, un espai on 
es podrà elaborar una llibreta 
amb materials reciclats i amb 

elements representatius de 
la tardor. L’any Brossa tam-
bé estarà present en un taller 
de poemes visuals de l’autor 
català organitzat per l’Oficina 
de Català.

D’altra banda hi ha progra-
mat 3 espectacles durant la 
tarda i nit. Per començar, a 
les 18 hores, l’escola de ball 
For Dance Center oferirà un 
tast de l’espectacle musical 
sobre El Mago de Oz, que 
estan preparant i que pre-
sentaran a la polivalent a 
mitjans del mes de novem-
bre. Mitja hora més tard, la 

companyia d’animació musi-
cal Xiula, amenitzarà la festa 
amb l’espectacle Donem-li 
una volta al cos!. I per fina-
litzar i com a tancament de 
la Castanyada, la Colla de 
Diables de Montmeló oferi-
ran una nova versió de La 
nit de les petites bruixes, un 
espectacle pirotècnic que 
recrea la llegenda de la nit 
de Tots Sants a través de la 
festa celta pagana més an-
tiga d’Europa, el Samhain. 
L’espectacle finalitzarà amb 
la cremada de la façana de 
l’antiga l’Estació. 

La Castanyada es trasllada a la llosa
Les activitats del 31 d’octubre es realitzaran a la zona de la 
llosa de soterrament. Venda de productes, tallers, espectacles 
i sopar popular, seran les activitats que es realitzaran durant la 
tarda nit de la Castanyada.

Voluntaris per la llengua, 
aprenents de la conversa
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Sortida guiada a la Mina Vella, amb el CEM

Taller Bibiolab “Fem un robot”, a la biblioteca Jornada d’inici del curs de CIJ Esplaia’t. Animació infantilJornada de l’AECC al Circuit. Entrega de placa commemorativa

Trobada de cotxes clàssics a Montmeló

Jornada d’inici del curs de CIJ Esplaia’t. Taller de maquillatge

Taller de captació de fons per a entitats, a la G2M

JEP 2019. Redescobrint l’església. El nou passatge de l’Església

Trobada de cotxes clàssics a Montmeló. Concert matinal
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Parada informativa d’ADMI el dia del càncer de mama

Totsobrebici. Bicicletada popular

Totsobrebici. Bicicletada popular

JEP 2019. Redescobrint l’església

JEP 2019. Redescobrint l’església. Presentació de la conferència

JEP 2019. Visita teatralitzada a Mons Observans

Taller de bachatta al Casal de la Gent GranJEP 2019. Espectacle de titelles romanes a Mons Observans

JEP 2019. Redescobrint l’església. Xerrada de M. Antònia Carrasco 


