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25N una data per reivindicar i per recordar Resultats de les Eleccions Generals del 
10N a MontmelóEl Dia Internacional per a l’eliminació 

de la violència contra les dones  se 
celebrarà a Montmeló amb dues 
activitats. L’entitat ADMI organitza el 
monòleg No sólo duelen los golpes, 
a càrrec de Pamela Palenciano. I 
l’Ajuntament proposa una xerrada 
sobre els límits en les relacions 
familiars, a càrrec de Maite Auferil i Montserrat Casadesús, 
professionals del Punt Dona de Montmeló.

361 persones participen en una 
nova edició de la Ruta de les Fonts

PSC 1.496 vots 29,00%

ECP 1013 vots 16,64%

ERC 821 vots 15,92%

PP 399 vots 7,74%

VOX 351 vots 6,80%

CS 333 vots 6,46%

JXCAT 310 vots 6,01%

CUP 229 vots 4,44%

ALTRES 164 vots 3,14%
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25N. Dia Internacional per a 
l’eliminació de la violència 
contra les dones

C
om bé sabeu, el pro-
per dia 25 de novem-
bre és el Dia interna-

cional per a l’eliminació de 
la violència contra les do-
nes.  Un any més, des de 
la Regidoria de Feminisme 
i Igualtat es continua tre-
ballant per fer visible que 
la lluita contra la violència 
masclista és i ha de con-
tinuar essent una prioritat 
política i social, de com-
promís diari dels governs i 
de la societat per erradicar 
tots junts aquesta xacra.

Ja fa un temps que la vio-
lència masclista ocupa un 
lloc dintre del nostre dia a 
dia, ja sigui a les notícies, 
a les xarxes socials, etc. I 
això no és perquè ara sigui 
nou, sinò que és perquè  

poc a poc, se li està donant 
la visibilitat que un tema tan 
rellevant precisa. Aquests 
fets no són naturals, no són 
acceptats i cal continuar tre-
ballant per mantenir el rebuig 
de la societat envers aquests 
fets fins que s’eliminin del 
tot, perquè mentre es produ-
eixi una agressió envers una 
dona, aquesta es produirà 
contra totes les dones. 

Des de l’Ajuntament, con-
tinuarem treballant per un 
Montmeló lliure de mas-
clisme i d’agressions sexu-
als, on totes les dones es 
sentin segures, habilitant i 
treballant en la prevenció i 
en l’educació de la ciutada-
nia de Montmeló per donar 
suport durant el dia a dia a 
través del Punt Dona i les 
campanyes transversals de 
sensibilització al propi mu-
nicipi, a les escoles, a l’ins-
titut o bé a les festes i ac-
tivitats del poble mitjançant 
el Punt Lila.

Només si som sensibles 

envers la violència i estem 
units i treballem conjunta-
ment contra aquest mal, po-
drem aconseguir-ho. Sem-
pre hi ha diferents formes 
de participar-hi, és per això 
que m’agradaria destacar la 
implicació, la participació i 
l’interès de la ciutadania en 
aquests temes, però sobre-
tot la de les dones joves, des 
de les associacions, a títol 
personal, etc. Totes sou im-
prescindibles per continuar 
generant el canvi que la soci-
etat necessita per poder con-
tinuar denunciant una socie-
tat patriarcal i el que aquesta 
comporta. 

No voldria acabar sen-
se convidar a tothom, a les 
dones i també als homes, 
a participar en els actes de 
commemoració d’aquest dia 
que tindran lloc el dia 21 de 
novembre amb un monòleg 
feminista i d’empoderament 
de la dona organitzat per 
l’ADMI (Associació de Dones 
de Montmeló per la Igualtat) 
a la Sala Polivalent i el dia 
25 de novembre a la lectu-
ra institucional del manifest i 
a la xerrada a càrrec de les 
professionals del Punt Dona 
de Montmeló a la Sala de la 
Concòrdia, organitzat des de 
l’Ajuntament.

Ariadna Ojeda, regidora 
de Feminisme i Igualtat

Des de l’Ajuntament continuarem treballant per un Montmeló 
lliure de masclisme i d’agressions sexuals, on totes les dones es 
sentin segures.

NO SOLO DUELEN LOS GOLPES

Dijous 21/11/2019
19.30 h • Sala Polivalent

Monòleg feminista i 
d’empoderament de la dona. 
En aquest monòleg teatral, 
la comunicadora Pamela 
Palenciano proposa, des 
d’una experiència de parella en la que va viure maltractament, 
abús i sotmetiment al poder i la violència de la masculinitat 
patriarcal, una mirada al tipus de relacions que mantenim en 
el marc del patriarcat, construint-les i patint-les. Pamela utilitza 
un llenguatge directe i realista que connecta amb el jovent, 
desperta consciències i desfà estereotips. 
Venda d’entrades: a la taquilla de la sala polivalent 1h abans de 
l’inici de l’espectacle i a Entràpolis
Preu: 10 €. Aforament limitat
Organitza: ADMI

MANIFEST PER A L’ELIMINACIÓ DE LA 
VIOLÈNCIA CONTRA LES DONES

Dilluns 25/11/2019
19.30 h • Sala de la Concòrdia
Lectura del Manifest institucional 2019

ELS LÍMITS ELS POSO JO! QUE ÉS I QUE 
NO ÉS UNA RELACIÓ FAMILIAR SANA

Dilluns 25/11/2019
19.40 h • Sala de la Concòrdia

Xerrada a càrrec de Maite Auferil Font (psicòloga) i Montserrat 
Casadesús Orti (jurista), professionals del Punt Dona Montmeló.

Xerrada sobre perspectives psicològiques i jurídiques del 
maltractement en l’àmbit domèstic i com detectar situacions i 
comportaments que impliquen violència i, quines actuacions 
podem fer quan som víctimes per abordar-les.

TEMA DEL MES · ACTIVITATS DEL 25N
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7è aniversari del projecte Dinar en companyia

Conveni amb l’UPC per 
a la revisió de la salut 
visual de les persones 
amb pocs recursos 
econòmics

25N. Una data per reivindicar 
i per recordar

FEMINISME I IGUALTAT

GENT GRAN

ACCIÓ SOCIAL

Cal seguir treballant conjuntament i 
coordinadament amb la implicació de totes les 
administracions i agents socials per erradicar totes 
les violències masclistes i reparar les supervivents.

C
ada any, amb motiu del 
25 de novembre, l’Ins-
titut Català de les Do-

nes ha impulsat un manifest 
conjunt en motiu del Dia in-
ternacional per a l’erradicació 
de les violències masclistes. 
Aquest manifest, subscrit pel 
govern de la Generalitat, les 
diputacions, l’Ajuntament de 
Barcelona, l’FMC i l’ACM, po-
sa el focus en les violències 
sexuals, les generacions més 
joves, la rellevància i coratge 
del moviment feminista i la 
sororitat, entre d’altres.

L’Ajuntament de Mont-
meló s’adhereix al manifest 
que remarca que cal seguir 
treballant conjuntament i co-
ordinadament amb la impli-
cació de totes les adminis-
tracions i agents socials per 
erradicar totes les violències 
masclistes i reparar les su-
pervivents; destaca la lluita 
constant i incansable dels 
moviments feministes, i re-
coneix la força, el coratge i 
la valentia de les dones que 
es troben en una situació de 
violència masclista, les que 
l’han superada o les que han 

D
imecres 6 de novembre 
el servei de menjador 
per a la gent gran Dinar 

en Companyia va complir set 
anys i per celebrar-ho, les 
persones usuàries del servei 
van dinar acompanyats de 
l’alcalde i de la regidora de 
l’àrea d’acció social.

L
’Ajuntament de Mont-
meló juntament amb 
la Universitat Politèc-

nica de Barcelona (UPC) 
van aprovar, el passat 5 de 
novembre,  el  Conveni de 
col·laboració entre l’Ajun-
tament de Montmeló i la 
Universitat Politècnica de 
Catalunya per a la revisió 
de la salut visual de les per-
sones amb pocs recursos 
econòmics. 

Amb la signatura d’aquest 
conveni es pretén un doble 
objectiu: crear les condi-
cions idònies que contribuei-
xin a proporcionar la  millor 
formació en competències 
clíniques als alumnes de la 
Facultat d’òptica i optometria 
de Terrassa, per a la seva fu-
tura professió i, alhora,  aten-
dre les demandes de perso-
nes en risc d’exclusió social 
derivat de la seva capacitat 
econòmica o altres causes, 
que puguin beneficiar-se de 
la revisió oftalmològica que 
permeti el diagnòstic de pa-

estat assassinades.
El 25 de novembre va ser 

declarat Dia Internacional 
contra la violència de gènere 
el juliol de 1981, en el context 
del primer Encuentro Femi-
nista de Latinoamérica y del 
Caribe celebrat a Bogotà (Co-
lòmbia). En aquesta trobada 
les dones van denunciar la 
vio lència de gènere en l’àmbit 
domèstic i la violació i l’asset-
jament sexual en l’àmbit dels 
governs, incloent-hi la tortura 
i els abusos que patien mol-
tes presoneres polítiques.

Es va escollir aquest dia 
per commemorar el violent 
assassinat de les germanes 
Mirabal (Patria, Minerva i 

El projecte s’adreça a per-
sones més grans de 65 anys 
que desitgen dinar acom-
panyades i que poden pre-
sentar indicadors d’aïllament 
social i alguns problemes de 
salut. Compta en l’actualitat 
amb una capacitat registral 
de 40 persones i dona servei 

tologies oculars i el tracta-
ment corresponent.

El Centre Universitari de la 
Visió (CUV) de l’UPC atendrà 
als pacients derivats per ser-
veis socials, que es troben en 
seguiment i tenen una situa-
ció econòmica vulnerable.

A cada pacient se li dispen-
saran, gratuïtament, les pres-
tacions d’un examen optomè-
tric, i si s’escau, una revisió 
oftalmològica que permeti el 
diagnòstic de patologies ocu-
lars, així com ulleres o lents 
de contacte, sempre i quan 
això sigui necessari (des d’un 
punt de vista professional i 
tècnic) i sotmès a la disponi-
bilitat d’aquests mitjans.

L’abonament de les quan-
titats relatives a les actua-
cions realitzades per part del 
Centre Universitari de la Visió 
(CUV) és amb la tramitació 
d’una prestació d’urgència 
social a l’usuari derivat, ges-
tionada per l’àrea d’Acció So-
cial de l’Ajuntament de Mont-
meló. 

Maria Teresa), tres activistes 
polítiques assassinades el 25 
de novembre de 1960 mentre 
anaven a Puerto Plata a visitar 
els seus marits empresonats, 
en mans de la policia secreta 
del dictador Rafael Trujillo a la 
República Dominicana. Dedé 
Mirabal, que viu a Bèlgica, és 
l’única germana que ha so-
breviscut. Els seus cadàvers 
destrossats van aparèixer 
al fons d’un barranc. Per al 
moviment popular i feminista 
de la República Dominicana, 
històricament, aquestes do-
nes han simbolitzat la lluita i 
la resistència. El 1999, l’ONU 
va donar caràcter oficial a 
aquesta data. 

els 365 dies de l’any. 
Dinar en Companyia ofe-

reix un àpat equilibrat, sa-
ludable i adaptat a les ne-
cessitats que presentin les 
persones beneficiàries, po-
tencia la relació amb altres 
persones i l’ampliació de la 
xarxa relacional per prevenir 
situacions d’aïllament social.

Una part del cost del ser-
vei està finançat per l’Ajun-
tament i s’ha establert un 
copagament per part de les 
persones beneficiàries.

Les persones interessades 
en assistir al servei Dinar en 
Companyia, s’han d’adreçar 
al departament de serveis 
socials de l’Ajuntament de 
Montmeló. 
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La Setmana Europea de 
la Prevenció de Residus 
(EWWR) a Montmeló

S’inicien els estudis i anàlisi de la 
concentració de diòxid de nitrogen 
(NO2) a Montmeló

Posada en marxa dels punts 
de recàrrega ràpida de 
vehicles elèctrics 

MEDI AMBIENT

Aquest passat 16 de novembre va començar la 

Setmana Europea de la prevenció de residus. 

Montmeló ha programat fins al dia 24, tallers i 

activitats en diferents espais.

A final de mes es posarà en marxa el punt de recàrrega ràpida de 
vehicles elèctrics del Sector Nord i el del Circuit de Catalunya.

L
a Setmana Europea de 
la Prevenció de Resi-
dus neix d'un projecte 

de 3 anys que rep el suport 
del programa LIFE+ de la 
Comissió Europea. L'objec-
tiu és organitzar durant una 
mateixa setmana i arreu 
d'Europa, accions de sensi-
bilització sobre la prevenció 
de residus.

Des del departament de 
Qualitat Ambiental i Gestió 
Energètica de l'Ajuntament 
s'han programat una sèrie 
de tallers i activitats que es 
realitzaran en diferents dies 
i actes. Dissabte 16 es van 
realitzar dos tallers durant la 
festa del barri de Sant Crist. 
Totes dues activitats van te-
nir una molt bona acollida 
especialment entre el públic 
familiar.

Per aquest cap de setma-
na, dins la primera edició de 
la Fira de segona mà, es 
realitzarà un taller per reuti-
litzar i reparar roba i crear 
noves peces. Les activitats 

programades per a la Set-
mana Europea de Preven-
ció de residus finalitzaran el 
diumenge, 24 on es durà a 
terme una caminada salu-
dable i neta. Consistirà a ca-
minar i netejar de residus la 
zona per on es passi.

Totes aquestes accions 
tenen com a objectius, do-
nar a conèixer estratègies 
de reducció de residus, 
fomentar accions sosteni-
bles per reduir els residus 
arreu d'Europa i canviar el 
comportament quotidià dels 
europeus respecte del con-
sum, la sobreproducció, etc.

Les accions implementa-
des durant la EWWR es re-
geixen per les "3 R": reduir 
els residus, reutilitzar els 
productes, reciclar el ma-
terial. Les 3 R representen 
les opcions que haurien de 
tenir-se en compte en pri-
mer lloc a l'hora d'idear una 
estratègia de gestió de resi-
dus. Més informació al web 
www.ewwr.eu. 

P
er utilitzar aquests punts 
només cal descarregar-
se una aplicació al telè-

fon mòbil (EVCharge) o esca-
nejar el codi QR que hi ha als 
equips per poder instal·lar-la. 

La recàrrega de vehicles 
elèctrics serà gratuïta el pri-
mer any per a tots els usua-
ris. A partir del segon any 
serà gratuïta pels ciutadans 
que paguin l’impost de ve-
hicles elèctrics al municipi 
de Montmeló i que disposin 
d’una targeta RFID. A la resta 
de persones usuàries se’ls hi 
cobrarà una tarifa mitjançant 
l’APP mòbil EV Charge.

Per poder obtenir la targeta 
RFID (Identificació per Radio-
freqüència) cal adreçar una 
instància general a l’Oficina 
d’Atenció a la Ciutadania.

Els punts compten amb un 

D
illuns 11 de novembre, 
l’Oficina Tècnica d’Ava-
luació i Gestió Ambiental 

de la Diputació de Barcelona 
va iniciar els estudis i anàlisi 
de la concentració de diòxid 
de nitrogen (NO2) a Montme-
ló. S’han instal·lat pel municipi 
captadors passius de NO2, 

telèfon de suport accessible 
les 24hores els 7dies a la set-
mana per assegurar el correc-
te funcionament i ofereixen 

distribuïts per equipaments, 
carrers amb diverses carac-
terístiques de trànsit i les en-
trades del municipi. Posteri-
orment es farà l’anàlisi dels 
nivells de NO2 al laboratori. 

El mètode dels “Captadors 
Passius” és un mètode eco-
nòmic i ràpid. S’instal·len amb 

elements urbans, tipus fanals, 
a una alçada entre 2,5 i 3,5 
metres. Així que per un baix 
cost, podem obtenir uns re-
sultats prou precisos en poc 
temps. Montmeló és un dels 
40 municipis declarats Zona de 
Protecció Especial de l’ambient 
atmosfèric en NO2 i PM10. 

un servei d’assessorament 
personalitzat a les persones 
usuàries durant el procés de 
càrrega. 



06 · Actualitat Dimarts, 19 de novembre de 2019 · CRÒNICA DE MONTMELÓ

PARTICIPACIÓ

L’ampliació del pavelló i la millora de 
l’accessibilitat, els projectes més votats 
en els pressupostos participatius de 2019

E
l dia 8 de novembre va 
finalitzar el període de 
votació dels pressupos-

tos participatius 2019. Du-
rant el mes de votació s’han 
registrat 266 vots vàlids 
(10,21%). D’aquests, 670 
vots (88%) s’han fet en mo-
dalitat presencial a través de 
les paradetes informatives i 
de les urnes distribuïdes en 
diferents equipaments mu-
nicipals i 96 vots (el 12%) a 
través de la plataforma vir-
tual Decidim. Només s’han 
registrat un total de 38 vots 
nuls, per manca de dades 
en la butlleta.

La participació ha estat 
d’un 10,21%, sobre un total 
de 7.501 votants autoritzats 
segons el padró municipal 
en data 08/11/2019, tenint 
en compte que s’hi podia 
participar a partir dels 16 
anys d’edat. Els projectes 
que han guanyat la votació 
han estat:

Ampliació del pavelló 
Municipal, amb 359 vots i 
un cost de 100.000 €
La ciutadania de Montmeló 
s’ha decidit obertament per 
la millora d’un dels equipa-
ments amb més ús, com és 
el cas del pavelló municipal, 
i al mateix temps més antic. 
La proposta, que ara passa-
rà a mans de l’equip tècnic 
de l’Ajuntament per tal de 

Finalitza el període de votació dels Pressupostos Participatius 2019 amb una 
participació del 10,21%

ser estudiada i dissenya-
da, consisteix en la creació 
d’una nova sala d’activitats 
dirigides d’uns 80 m2.

Millora de l’accessibilitat, 
amb 260 vots i un cost de 
30.000 €
El projecte d’accessibilitat 
contempla la construcció de 
rampes d’accés a les gra-
des del camp de futbol i a 
l’escenari semicircular de la 
plaça de la Quintana.

Càmeres de videovigi-
lància amb 258 vots i un 
cost de 20.000 € (50% del 
total)
La seguretat i els actes incí-
vics també han tingut el seu 
suport en el tercer projecte 
més votat que consisteix a 
incorporar càmeres de vigi-
lància per controlar el tràn-
sit i els equipaments.

El total de diners a in-
vertir en els Pressupostos 
Participatius de 2019 és 
de 150.000€, import amb 
el qual s’assumirà el 100% 
dels dos primers projectes. 
El projecte de les càmeres 
de videovigilància es finan-
çarà al 50% entre els pres-
supostos participatius i el 
pressupost d’inversions de 
l’Ajuntament.

Malgrat el que estableix 
la normativa i donat que el 
projecte “Coberta del pati 

del Casal de la Gent Gran”, 
l’import del qual completa-
ria els 150.000 €, no es po-
drà executar per l’ampliació 
de la residència geriàtrica 
de Can Dotras, es decideix 
fer front a la meitat del ter-
cer projecte més votat ja 
que els següents igualen o 
superen l’import d’aquest 
projecte.   

Cal destacar que el 50% 
dels vots, s’ha recollit en 
les parades informatives si-
tuades al mercat, a la plaça 
de la vila i en la festa de la 
Castanyada. La participació 
més elevada dels equipa-
ments ha estat al pavelló 
municipal, seguida de la 
Torreta, l’Oficina d’Atenció 
a la Ciutadania, el Casal de 
la Gent Gran i la Biblioteca.

En relació amb els vo-
tants, els vots en format 
presencial, han permès ex-
treure les dades del gène-
re i l’edat dels participants. 
Així doncs el perfil dels 670 
votants a través de la but-
lleta, 401 vots (60%) han 
estat dones i 269 (40%) 
han estat homes. Respec-
te a l’edat dels participants 
observem que entre els 16 
i els 34 anys la participació 
ha esdevingut molt baixa, 
dels 35 als 39 baixa, i dels 
40 als 69 anys han esdevin-
gut les edats que més han 
participat en el procés. 

Resultats de la votació per projectes

Localització del percentatge de participació

Grups d’edats de les persones votants
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EDUCACIÓ

L’Aula Oberta, un projecte de servei 
a la comunitat
Des del curs 2006-2007, l’Ajuntament de Montmeló col·labora amb l’Institut de 
Montmeló en la formació de joves que pertanyen al grup d’Aula Oberta.

Recollida de les trampes de vespes velutines els alumnes de l’Aula Oberta 

A
quest projecte ofereix 
a un grup reduït de 3r 
i 4t d'ESO amb rendi-

ment escolar no satisfactori, 
l'oportunitat d'una adaptació 
curricular fusionada amb ac-
tivitats d'aprenentatge. L'ob-
jectiu principal és aconseguir 
la seva inserció en el sistema 
educatiu i orientar-los cap al 
món laboral i professional. 
És un recurs més del centre 
per atendre la diversitat de 
necessitats educatives de 
l'alumnat.

Des de fa uns cursos, es 
vetlla per donar més visibilitat 
al projecte i a les accions que 
realitza l'alumnat, tractant 
que algunes d'aquestes acci-
ons tinguin un valor afegit de 
servei a la comunitat.

D'aquesta manera, per 
exemple, el grup d'Aula Ober-

ta ve organitzant els darrers 
cursos olimpíades escolars 
per l'alumnat de sisè de les 
escoles Sant Jordi i Pau Ca-
sals, realitzades als jardins 
de la Torreta i al camp de Fut-
bol.

Enguany, a més a més, 
han realitzat un treball esta-
dístic de buidatge de 283 en-
questes fetes als infants del 
municipi sobre el recorregut 
que fan pels camins escolars 
fins a arribar a les escoles. 
Aquest estudi permetrà als 
tècnics de l'Ajuntament co-
nèixer els carrers de major 
afluència d'infants i, per tant, 
poder incorporar noves rutes 
al projecte de Camins Esco-
lars.

Per altra banda, i per se-
gon any consecutiu, l'alumnat 
de l'Aula Oberta ha construït 

paranys al municipi per tal 
d’atraure la vespa asiàtica. 
Els paranys han estat fets 
pel mateix alumnat, amb am-
polles de plàstic reciclades i 
una barreja a base de cerve-
sa negra, vi blanc, mel o suc 

Han realitzat un 
treball estadístic 
de buidatge de 
283 enquestes 
fetes als infants 
del municipi sobre 
el recorregut que 
fan pels camins 
escolars fins 
a arribar a les 
escoles

de nabius. Amb aquest senzill 
però efectiu sistema s'acon-
segueix atraure la vespa asi-
àtica - una espècie invasora-, 
però no atrau les abelles au-

tòctones. El resultat d'aques-
ta final d'aquesta activitat ha 
estat que s'ha aconseguit 
agafar 32 exemplars de ves-
pa velutina. 
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FESTES ESPORTS

CULTURA

Gran participació a 
la Castanyada 2019

Montmeló es torna a omplir de 
caminants en una nova edició de la 
Ruta les Fonts

La llengua i els prejudicis: tema de la nova 
edició del voluntariat lingüístic

El canvi d’ubicació de la festa de 
la Castanyada i el bon temps, van 
ser els factors decisius per a la 
gran afluència de públic.

Sota el sol i el fred, 361 persones es van donar cita en els jardins de 
la Torreta per participar en una nova edició de la Ruta de les Fonts

L
a zona de la Llosa es 
va omplir de públic que 
va acudir a veure i par-

ticipar de les activitats de 
la festa de la Castanyada 
2019. A partir de les 17 ho-
res es van posar en marxa 
diversos tallers per al públic 
infantil. CIJ Esplaia't va or-
ganitzar tallers de maqui-
llatge i activitats infantils, 
així com parades de venda 
de castanyes i altres pro-
ductes. També va tenir gran 
èxit el taller de materials re-
ciclats patrocinat per l'em-
presa Corbion. Per la seva 
banda, l'Oficina de Català 
va organitzar un taller de 
pintura sobre Joan Brossa.

Tot això va estar amenitzat 

A
quest any la caminada 
popular es va realitzar el 
dissabte, ja que el diu-

menge 10 era jornada d’elec-
cions. Tot i el canvi de dia, els 
aficionats i aficionades a ca-
minar van acudir amb el ma-
teix interès per participar en 
aquesta ruta ben coneguda 
ja a tota la comarca.

Pràcticament la meitat de 
participants -184 corredors- 
van realitzar la ruta llarga de 
18 quilòmetres, mentre que 

M
ontmeló estrena la 30a 
edició del Voluntariat 
amb una xerrada en-

tre els aprenents i voluntaris 
lingüístics. En aquesta edició 
s’ha volgut implicar la tasca 
dels voluntaris i aprenents 
tenint en compte la seva ac-
tuació quan surten al carrer, 
quan han de demanar infor-
mació en qualsevol lloc, quan 
pugen en un ascensor... L’ob-
jectiu és mostrar quina és la 
llengua que utilitza cadascú 
quan es troba amb gent des-
coneguda.

En aquesta edició s’han for-
mat 5 parelles més de les 10 
que estan consolidades en edi-
cions anteriors i cal afegir-ne 
5 parelles més que han anat 

pels espectacles de l'escena-
ri. En primer lloc, For Dance 
Center va realitzar un avanç 
de l'espectacle Wiked que 
han estrenat aquest passat 
cap de setmana a la Sala 
Polivalent. Després va ser el 
torn del grup d'animació in-
fantil Xiula que va fer moure 
a grans i petits.

Amb l'arribada de la nit 
va prendre el relleu la Co-
lla Infantil dels Diables de 
Montmeló que va represen-
tar un any més l'espectacle 
de foc "La nit de les petites 
bruixes", que va acabar amb 
la crema de la façana de 
l'antiga estació. La nit es va 
tancar amb una botifarrada 
popular. 

la resta van recórrer la dis-
tància curta de 13 km apro-
ximadament. A les 9 en punt 
el regidor d’esports va donar 
el xiulet de començament de 
la ruta. El recorregut tenia 
petites variants amb edici-
ons anteriors, tot i que les 
zones caminades van ser les 
mateixes que en altres anys. 
Enguany la persona de més 
edat de la ruta va ser José 
Solà Pérez, veí de Montme-
ló de 84 anys d’edat, que a 

sorgint des del casal de la Gent 
Gran de Montmeló. La presen-
tació ha servit per mostrar el 
paper de la llengua en el dia 
a dia i la càrrega de prejudi-
cis que tenim davant l’aspecte 
dels altres, fet que de vegades 
ens fa passar-nos al castellà 
quan ens comuniquem.

Aquelles persones que tin-
guin ganes de practicar el 
català, conèixer gent i pas-
sar bons moments, poden 
passar per l’Oficina de Cata-
là (al centre cultural la Torre-
ta) i demanar informació per 
fer-se aprenent o voluntari 
lingüístic. 

més va tenir el gran mèrit de 
fer la ruta llarga.

Cal esmentar la gran ajuda 
de tots els patrocinadors que 
any rere any ofereixen arti-
cles o serveis per sortejar en-
tre els participants. Recordar 
que els dorsals premiats que 
no han recollit el seu obsequi, 
tenen temps de fer-ho fins al 
29 de novembre, passant pel 
pavelló municipal. Pots con-
sultar la llista de premiats al 
web montmelo.cat 



CRÒNICA DE MONTMELÓ · Dimarts, 19 de novembre de 2019 Notícies · 09

COOPERACIÓ

Torna un any més el Gran 
Recapte a Montmeló

Jornada Solidària a Montmeló 
l’últim dissabte de novembre

E
l Gran Recapte d’Ali-
ments a Catalunya és 
una campanya de re-

collida d’aliments bàsics per 
aconseguir que les persones 
més necessitades del nostre 
entorn rebin ajuda alimen-
tària. Es calcula que actual-
ment, un 20% de la població 
viu en situació de pobresa a 
Catalunya. Aquestes perso-
nes requereixen la nostra so-
lidaritat i capacitat organitzati-
va per no esdevenir persones 
marginades. I és per aquest 
motiu que des dels Bancs 
d’Aliments es posa en marxa 

E
l proper dia 30, a partir 
de les 16 hores la plaça 
de la Vila acollirà la festa 

solidària d’enguany, una tar-
da de tallers i manualitats on 
gaudir i col·laborar.

S’hi trobaran tallers de di-
ferents disciplines manuals. 
Entre totes les persones par-
ticipants es farà una cons-
trucció gegant de fang, pol-
seres solidàries o pentinats 
africans. També hi trobareu 
entitats del municipi que col-
laboraran per ajudar amb la 
recaptació.  

Paral·lelament, a la Sala 
de la Concòrdia es farà una 
taula rodona sobre les perso-
nes refugiades, amb la col-
laboració de Vallès Visió que 

Els dies 22 i 23 de novembre tindrà lloc una nova edició d’El Gran 
Recapte. A Montmeló trobareu el voluntariat als supermercats 
Dia, BonÀera, Sorli i Bonpreu.

Montmeló posa en marxa una nova edició de la Festa 
de la Solidaritat.

aquest projecte que enguany 
ha arribat a la desena edició. 

Càritas Parroquial de 
Montmeló és l’entitat encar-
regada de vehicular i distri-
buir els diferents voluntaris 
i voluntàries per a portar a 
terme la campanya de reco-
llida d’aliments a Montmeló. 
A Montmeló, l’any passat, 
la campanya va ser un èxit. 
Durant els dos dies es van 
recollir 6.088 kg de menjar. 
Tot el menjar que es recull a 
Montmeló es queda al ma-
gatzem de Càritas Parro-
quial del municipi.

Per últim, recordar que el 
Banc d’Aliments recomana 
donar una sèrie d’aliments 
que en aquests moments són 
de major prioritat: oli, llet, ar-
ròs, llegums seques, pasta, 
conserves de peix, patés, 
cacau en pols, cereals per 
esmorzar, galetes, torrons, 
préssec en almívar i altres 
dolços de Nadal. 

Calen moltes persones 
voluntàries per dur a terme 
aquesta tasca. Si voleu pren-
dre part en aquest projecte 
podeu apuntar-vos al web 
granrecapte.com. 

moderarà la taula. Diferents 
joves explicaran les seves 
experiències sobre la coope-
ració en camps de refugiats i 
es farà un debat sobre la si-
tuació actual de les persones 
refugiades. 

A les 17.30h  l’ espetec final 
serà l’espectacle d’animació 

infantil Ballaruca arreu del 
món a càrrec de Rah-món 
Roma. Una proposta que in-
clou cançons i danses d’ar-
reu del món que incideix en 
la interculturalitat, la diversi-
tat i el respecte mutu. No et 
quedis a casa, vine a la Fes-
ta Solidària i col·labora! 
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Diumenge 17 de novembre la Coral Montmeló de l’Agrupa 
va celebrar el seu 35è aniversari amb un Concert de Tardor 
acompanyada de les corals Renaixença de Santa Perpètua i de 
la Coral Lliçà de Vall.

L’Esplai és una entitat  laica sense ànim de lucre que educa a 
infants i joves a través del lleure. Els valors que transmetem  són 
la companyonia, l’empatia, la solidaritat, el respecte, l’esperit 
crític,  respecte pel medi ambient i consciència social. 

ENTITATS

El moviment juvenil de lleure a 
Montmeló compta actualment 
amb 38 monitors i monitores

35è aniversari de la Coral 
Montmeló de l’Agrupa

A
quest 2019, es com-
pleixen 35 anys d’as-
sentament perma-

nent de la Coral tot i que 
la tradició del cant coral 
a Montmeló té molts més 
anys. L’any 1948, el mes-
tre Joan Manils i Subirà , 
ja dirigia el cor de carame-

Concert de l’any 1984

di, el de Festa Major, el de 
Tardor i el de Nadal, a més 
participen en concerts a d’al-

tres municipis i, fins i tot, a 
l’estranger. Més informació:
contacte@agrupa.cat.  

llaires que per Pasqua canta-
va pels carrers i masies del 
nostre poble, activitat que es 
va interrompre cap al 1960. 
L’any 1984 un grup d’amics, 
molts d’ells antics carame-
llaires amb d’altres cantaires 
novells, van decidir formar la 
Coral Montmeló dins de l’As-

sociació Sardanista i Cultural, 
actual Agrupa.

La Coral Montmeló for-
mada en l’actualitat per 32 
cantaires assaja els dimarts 
al vespre al local social de 
l’entitat. Al llarg de l’any fan 
diferents concerts al muni-
cipi: el concert de Sant Jor-

C
IJ Esplaia’t es va formar 
durant el curs 1997-
1998 per oferir un espai 

on infants i joves poguessin 
adquirir uns valors i educa-
ció a través del lleure. Tal va 
ser l’èxit que l’entitat recull 21 
anys d’experiència i segueix 
sumant. Actualment, l’Esplai 
compta amb 38 monitors i mo-
nitores voluntaris d’entre 17 i 
25 anys.

Aquesta entitat acull infants 
i joves des de P4 fins a primer 
de batxillerat que es distri-

bueixen en diferents grups per 
garantir unes activitats que 
s’ajustin a les necessitats de 
cada edat.  L’Esplai segueix el 
calendari escolar i realitza ac-
tivitats els dissabtes de 16h a 
19h al Centre Cultural La Tor-
reta. A més, durant el curs es 
fan diferents activitats extraor-
dinàries. 

L’equip de monitoratge es 
reuneix els dies d’entre set-
mana per programar i prepa-
rar les activitats i propostes 
que es realitzaran el dissabte. 

Excepcionalment, es fan caps 
de setmana on tots els grups 
marxen a una casa de colò-
nies on realitzen activitats i 
aprenen hàbits de la vida quo-
tidiana. 

Durant les vacances de Set-
mana Santa oferim el Casal 
de Primavera (des de P-4 fins 
a segon d’ESO) i Ruta (des 
de tercer d’ESO fins a primer 
de batxillerat). Pel que fa  les 
vacances d’estiu marxem una 
setmana de colònies i camp 
de treball.

L’Esplai també està com-
promès amb el poble, ja que 
participem en la Castanyada, 
Sant Jordi, Festa Major, la jor-
nada solidària, etc. Si voleu 
contactar amb nosaltres i for-
mar part d’aquesta entitat po-

deu visitar-nos a horari de se-
cretaria el dimarts i divendres 
de 19:00h a 20:30h, a través 
de les nostres xarxes socials 
a Instagram i Facebook o amb 
el nostre correu electrònic:
cij.esplaiat@gmail.com. 
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Pressupost de consens

Govern d’Esquerres. 
Sí, es pot

La veu de les dones

869.934 gràcies

En poques setmanes el Ple muni-
cipal debatrà i aprovarà, així ho es-
perem, el pressupost per al 2020. 
Un pressupost, el primer de la le-
gislatura 2019-2023, que al marge 
dels grans projectes ( Ampliació de 
la Residència Can Dotras, Centre 
de FP en química,Tanatori i sego-
na fase de la integració urbana de 
la llosa) tindrà com a objectiu el 
manteniment de tots i cada un dels 
serveis oferts actualment, imple-
mentant totes les millores que es 
creguin oportunes, al mateix temps 
que es posaran en marxa serveis 
que donin resposta a les demandes 
i necessitats de la ciutadania.

És per això que l’equip de govern 
del PSC buscarà el màxim con-
sens en la confecció i aprovació del 

El passat 10N, després d’uns me-
sos d’inestabilitat i d’errors de les 
esquerres que no van saber po-
sar-se d’acord, les urnes ens va 
deixar la trista notícia de la irrupció 
de l’extrema dreta amb 52 diputats 
al Congrés. Un partit xenòfob, ho-
mòfob, masclista i contrari als Drets 
Humans ha aconseguit esdevenir 
tercera força a Espanya. Des de 
Canviem Montmeló fem explícit el 
nostre rotund compromís de plantar 
cara a l’odi, de rebatre amb dades i 
arguments les seves mentides i de 

Arran de les eleccions generals 
passades hem pogut observar als 
diferents debats de televisió la imat-
ge de líders polítics, homes parlant 
d’igualtat. Realment es tracta d’una 
paradoxa ja que perquè això fos 
real caldria que la representació en 
el debat fos tant d’homes com de 
dones; i fins i tot que les dones po-
guessin haurien d’accedir a liderar 
als partits polítics que tant abande-
ren el tema de la igualtat, mentre 
que altres debats només estaven 
formats per dones. Aquesta visió 
no afavoreix en res el concepte real 
de la igualtat, que hauria de ser un 

Obrim aquest article agraint els 
869.934 vots cap a ERC a les pas-
sades eleccions, i molt especial-
ment als 821 vots recollits a Mont-
meló.

ERC ha guanyat les eleccions a 
Catalunya i ara és hora de conti-
nuar treballant per a tirar endavant 
el projecte de construcció de país 
en què ens trobem.

D’altra banda, Montmeló ha de-

pressupost, tot tenint en compte les 
limitacions que lleis com la LRSAL 
imposen a l’administració local; una 
administració que és la primera a la 
que els veïns i veïnes acudeixen i 
que al llarg dels anys ha anat asso-
lint la prestació de serveis que, mol-
tes vegades, no són competència 
seva, bàsicament en temes socials 
i educatius, i gairebé sempre sense 
aportacions econòmiques d’aque-
lles administracions competents 
en la matèria. Uns temes que són 
claus per al manteniment i la millora 
de la cohesió social.

El consens assolit, encara que 
amb matisos de procediment i ca-
lendari més que de concepte, en 
l’aprovació de les Ordenances 
fiscals ha de tenir continuïtat en 
l’aprovació d’un pressupost que ha 
de fer possible el desenvolupament 

posar-nos sempre al costat de la de-
mocràcia, la pluralitat i la diversitat. 
No cedirem ni un mil·límetre davant 
els hereus del franquisme.

D’altra banda, 48 hores més tard, 
el PSOE i Unidas Podemos anuncia-
ven un preacord per a la conformació 
d’un govern de coalició progressista a 
Espanya. Un acord històric que sub-
sanava els desencontres anteriors i 
demostrava que, quan hi ha voluntat 
d’acord, sí que es pot. Com ja hem 
demostrat a Madrid, Barcelona, Va-
lència... quan les esquerres arribem 
a acords, la vida de la gent millora de 
forma evident. Diàleg, valors, ferme-
sa davant les pressions dels podero-

conjunt de persones, independent-
ment del seu sexe, que reflexionen 
i debaten sobre temes que van des 
de l’economia, la immigració, la 
política internacional i la violència 
masclista entre altres, on es valorin 
les seves capacitats i habilitats indi-
viduals i no el seu sexe. 

Es tracta per tant d’una visió 
masclista que continua esbiaixant o 
dividint las tasques, en aquest cas 
els debats per sexes, com succeïa 
amb les antigues escoles on nens i 
nenes no anaven a la mateixa aula. 
Potser aquesta percepció és mas-
sa crítica, ja que ens hauríem de 
sentir satisfetes perquè hi ha paritat 
a les diferents formacions i partits 

mostrat, un altre cop, que som un 
poble d’esquerres i  de progrés.

És moment que Espanya escol-
ti el nostre poble i posi els mitjans 
necessaris per a donar sortida al 
conflicte actual en comptes de re-
primir la voluntat de milions de ca-
talans.

Així doncs, seguirem treballant 
en clau nacional, però també en 
clau local com hem fet els darrers 
anys.

Un cop negociades  les ordenan-

de polítiques que tenen a les per-
sones com a eix vertebrador de les 
mateixes, amb una atenció especial 
cap a aquells col·lectius més casti-
gats per una crisi que no ha acabat 
de marxar mai. 

La revisió del Reglament de pres-
tacions que s’està fent actualment, 
amb participació de tots els grups 
polítics que integren el Ple ha de 
servir per a corregir possibles de-
sajustos en els requisits i barems 
establerts.

Certament hi ha apartats del 
Pressupost que no permeten gai-
re marge a la modificació, tant a 
l’alça com a la baixa, com ara els 
relatius al personal, els canons, els 
interessos i amortitzacions del deu-
te, quotes de renting i fins i tot els 
subministraments. En els apartats 
“no compromesos” són en els que 

sos i zero corrupció. 
Es tractarà, si s’acaba confirmant, 

del primer govern plural de les es-
querres a Espanya i els reptes que 
tindrà per davant seran majúsculs. 
Millorar les condicions laborals i 
l’ocupació, defensar la sostenibilitat 
del sistema de pensions, fer front a 
l’emergència climàtica, construir un 
país igualitari des del feminisme, re-
gular l’eutanàsia, intervenir el mercat 
de l’habitatge per garantir-lo com un 
dret bàsic, recuperar el diàleg amb 
Catalunya i buscar solucions a la 
crisi territorial... per això expressem 
des d’aquestes línies la nostra espe-
rança i suport emocionat a aquest 

caldrà definir les prioritats, tot te-
nint en compte les limitacions que 
marquen tant els ingressos com 
la pròpia legislació, especialment 
amb la Regla de la Despesa.

El compliment dels diferents ra-
tis de sostenibilitat financera ( En-
deutament, Regla de la despesa, 
Període mitjà de pagament a pro-
veïdors), és total per part de l’Ajun-
tament de Montmeló i així s’han de 
mantenir per tal de garantir la pre-
sència a les possibles Fundacions 
o Consorcis que  desenvolupin tant 
el Centre de FP en química com la 
possible gestió de la Fórmula 1 en 
exercicis vinents. 

El consens és possible perquè a 
totes les formacions que integren 
el Ple els mou un interès comú, 
que no és altre que el benestar de 
la gent de Montmeló.

pacte, desitjant que els partits que el 
sustenten tinguin capacitat de treball 
i de diàleg, coherència, valentia i un 
comportament honorable. 

A Montmeló, el mes passat vàrem 
aprovar per unanimitat les Orde-
nances Fiscals (els impostos muni-
cipals) per al 2020. S’hi han incor-
porant una desena de propostes 
de Canviem Montmeló per a fer-les 
més socials, més justes i més eco-
logistes. Un acord que demostra, 
novament, que quan les esquerres 
treballem en comú i dialoguem, la 
vida de la gent treballadora millora. 
Seguim treballant, en positiu, per 
transformar Montmeló.

melonins i montmelonines puguin 
votar i decidir a quines  millores o 
actuacions s’han de destinar una 
part dels diners.

Seguim escoltant la veu dels ciu-
tadans i traslladant els seus dubtes 
al govern municipal.

Si vols posar-te en contacte amb 
nosaltres o pots fer a traves de xar-
xes (facebook-twitter-instagram) o 
a través del correu electrònic:

ercmontmelo@gmail.com
amonserrat@montmelo.cat

polítics en general i concretament 
en el nostre ple municipal, però des 
de FEM no només ens interessa la 
representativitat de les dones en el 
panorama polític, és a dir, la seva 
incursió cada vegada més contun-
dent sinó quin rol o paper desenvo-
lupen dins aquesta realitat.

La nostra percepció és que es 
tracta d’un paper figurant on les 
dones tenen visibilitat i vot, però 
no tenen veu, i és important que 
això canviï. Entre totes/tots hem 
de sumar i això només és possible 
si prenem la paraula fent sentir les 
nostres veus des de les institucions 
ja que sinó si no estem mantenint el 
rol passiu al qual les dones hem es-

ces fiscals amb tots els grups mu-
nicipals, toca el repte de preparar 
els pressupostos municipals per al 
2020, els quals volem que siguin 
el més justos possible en matèria 
d’afers socials, amb unes inversi-
ons consensuades i sense grans 
pretensions a nivell arquitectònic, 
adaptant-se al model de poble que 
tots volem. 

Volem que en aquests pressu-
postos segueixi present i reforçada 
la partida participativa on els mont-

tat relegades al llarg de tota la his-
tòria. Aquesta actitud més activa i 
reivindicativa no la podem fer soles, 
cal l’ajuda dels nostres companys 
des d’una posició més empàtica.

No ens adonem que som imatge/
reflex de les dones de la societat i 
cal fer un pas endavant per donar 
força a totes aquelles dones que 
pateixen violència masclista cada 
vegada més sovint, i erradicar o 
reduir les xifres d’aquesta epidèmia 
que provoca l’assassinat de dones 
d’una manera devastadora.

Entre totes/tots hem de FER, 
per crear un món millor, més lliure 
i igualitari.

FEM-HO POSSIBLE!
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Dinar d’homenatge a la gent gran de Montmeló

Espectacle TenorsClub de lectura amb M. Carme Roca

Dinar d’homenatge a la gent gran. Homenatge a la 
persona més gran

Castanyada. Taller de poemes visuals de Joan Brossa

Dinar d’homenatge a la gent gran. Parlament de l’alcalde 
Pere Rodríguez

Castanyada. Taller de Manualitats

Presentació del CF Montmeló UE. Autoritats

Dinar d’homenatge a la gent gran. Junta del Casal

Castanyada. Grup d’animació infantil Xiula

Dinar d’homenatge a la gent gran. Ball en línia

Castanyada. Crema de la façana de l’antiga estació

Presentació del CF Montmeló UE. Jugadors i jugadores de la temporada 2019-2020 

Activitats 
d’octubre
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Ruta de les Fonts. Sortida

Ruta de les Fonts. Pujada cap a Can Buscarons

Ruta de les Fonts. Pujada per les Licorelles

Espectacle de màgia de Pere Rafart a la Polivalent

Espectacle Wiked de For Dance Center a la Polivalent 

Ruta de les Fonts. Pas per la Font de Santa Caterina

Ruta de les Fonts. Pujada per les Licorelles

Ruta de les Fonts. Arribada a la Torreta

Taller infantil de reciclatge a la festa del parc del Sant Crist

 Ruta de les Fonts. Pas per la Font de Santa Caterina

Ruta de les Fonts. Pujada per les Licorelles

Ruta de les Fonts. Arribada del participant més gran

Teatre infantil per a les escoles a la Sala de la Concòrdia

Concert del 35è aniversari de la Coral de Montmeló a l’Agrupa

Activitats de 
novembre


