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Montmeló aprova el pressupost de 2020 per 
unanimitat

Nova campanya de cens genètic de gossos

El passat 17 de desembre, al Ple Extraordinari de l’Ajuntament, 
es va aprovar el pressupost per a l’any 2020. El pressupost 2020 
de l’Ajuntament de Montmeló destaca pel seu caràcter més 
social i més sostenible. També crida l’atenció que s’ha aprovat 
per unanimitat, una situació que no es repetia al municipi des del 
primer mandat democràtic al poble, fa gairebé 40 anys.

El mes de febrer s’inicia de nou la campanya de cens genè-
tic de gossos amb mostres d’ADN de forma gratuïta. El cens 
es pot realitzar de manera telemàtica, mitjançant l’Oficina 
Virtual de Tràmits (OVT), o presencial a l’Oficina d’Atenció a 
la Ciutadania (OAC), durant tot el mes de febrer. El cost de 
la inscripció és de 35 € subvencionat al 100% durant el mes 
de febrer.

L’arribada dels Reis d’Orient tanca 
les festes nadalenques
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Pressupostos 2020: despesa 
social, sostenibilitat i unanimitat

Calendari Fiscal 2020

E
ls pressupostos munici-
pals per al 2020 aprovats 
pel Ple de l’Ajuntament 

el passat dia 17 de desembre 
tenen, al marge de les parti-
des que els conformen i de 
les seves dotacions, diferents 
característiques que cal desta-
car. D’entrada, són uns pressu-
postos que mantenen i fins i tot 
amplien el seu caràcter social, 
amb més d’1,2 milions d’euros, 
un 10% del total de la despesa 
corrent, destinats a acció soci-
al. Enguany comença també 
la recuperació de les partides 
destinades a Projectes de Co-
operació; una recuperació que 
acabarà significant l’1% dels 
ingressos corrents l’any 2022. 
Per a 2020 la partida pressu-
postada és de 45.000 euros, 
un 0,33% d’aquests ingressos 
corrents.

La sostenibilitat també és un 
dels eixos que conformen el 
que ha de ser un objectiu es-
tratègic de la legislatura, i no 

IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES URBANS 
• 1a fracció domiciliats: 04/05/2020
• 2a fracció domiciliats: 01/07/2020
• 3a fracció domiciliats: 01/09/2020
• 4a fracció domiciliats: 02/11/2020
• 1a fracció NO domiciliats: 04/05/2020 al 06/07/2020
• 2a fracció NO domiciliats: 04/09/2020 al 05/11/2020

IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES RÚSTICS
• 04/09/2020 al 05/11/2020

IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES RÚSTICS 
CONSTRUÏTS
• 04/09/2020 al 05/11/2020

IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES DE 
CARACTERÍSTIQUES ESPECIALS
• 04/05/2020 al 06/07/2020

IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA
• 02/03/2020 al 04/05/2020

IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES
• 18/09/2020 al 18/11/2020

TAXA PER GESTIÓ DE RESIDUS DOMÈSTICS
• 1a fracció domiciliats: 02/06/2020
• 2a fracció domiciliats: 03/08/2020
• 3a fracció domiciliats: 01/10/2020
• 4a fracció domiciliats: 01/12/2020
• 1a fracció NO domiciliats: 04/05/2020 al 06/07/2020
• 2a fracció NO domiciliats: 02/10/2020 al 04/12/2020

TAXA PER GESTIÓ DE RESIDUS COMERCIALS
• 04/09/2020 al 05/11/2020

TAXA DEL SERVEI DE CEMENTIRI MUNICIPAL
• 04/05/2020 al 06/07/2020

TAXA PER ENTRADES DE VEHICLES - GUALS
• 04/05/2020 al 06/07/2020

TAXA DEL SUBMINISTRAMENT D’AIGUA
• 1r trimestre: 26/03/2020 al 26/05/2020
• 2n trimestre: 26/06/2020 al 26/08/2020
• 3r trimestre: 25/09/2020 al 26/11/2020
• 4t trimestre: 24/12/2020 al 26/02/2021

tan sols d’un exercici. És per 
això que s’han reservat parti-
des per dur a terme un estu-
di de viabilitat i d’impacte per 
a la creació d’una empresa 
d’autogeneració energètica 
municipal. També es farà un 
estudi per a la possible im-
plementació de la recollida de 
residus domèstics pel sistema 
“porta a porta” dintre d’una 
aposta decidida per aconse-
guir avançar en els objectius 
de l’Agenda 2030.

Aquests aspectes que defi-
neixen els pressupostos junt 
amb altres no menys impor-
tants, com quines han de ser 
les inversions prioritàries o la 
implementació de nous ser-
veis, difícilment s’haurien pogut 
aconseguir sense la unanimitat 
dels quatre grups polítics que 
conformen el Ple municipal.

A la proposta inicial de 
l’equip de Govern es van afegir 
les propostes fetes pels altres 
tres grups; algunes totalment 

i altres amb els imports que 
van permetre els nous càlculs 
tot tenint en compte que els in-
gressos estan molt definits.

Les negociacions van satis-
fer a totes les parts i finalment 
es va aconseguir una fita que 
feia prop de quaranta anys 
que no s’aconseguia, que els 
pressupostos municipals de 
Montmeló s’aprovessin amb 
el vot a favor de tots els grups.

Es va aconseguir, en defini-
tiva, un acord en en els núme-
ros que reflecteix la unanimitat 
que mou l’acció política de les 
formacions representades al 
Ple, que no és altra que el be-
nestar de tota la gent del nos-
tre poble.

Aquesta unanimitat s’ha de 
mantenir en el temps doncs 
venen anys en què s’han 
d’entomar projectes estratè-
gics que conformaran el Mont-
meló del futur. 

Lluis Esteban,
regidor d’Hisenda
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La col·locació de la nova gespa del Camp Municipal de 
Futbol arriba a la seva fi

Adif fa entrega del projecte, definitivament aprovat, de la 2a 
fase d’integració de la llosa del soterrament de la línia fèrria

OBRES

TERRITORI

E
l procés de substitució 
de la gespa també està 
comportant un seguit de 

millores a les instal·lacions 
del camp de futbol com és el 
canvi de tanca que divideix el 
camp de les piscines, la reno-
vació de les porteries, de les 
banquetes, de les xarxes atu-
rapilotes i del marcador elec-
trònic. El procés de substitució 
de la gespa també està com-
portant un seguit de millores a 
les instal·lacions del camp de 
futbol com és el canvi de tan-
ca que divideix el camp de les 
piscines, la renovació de les 
porteries, de les banquetes, 
de les xarxes aturapilotes i del 
marcador electrònic.

 La superfície total de ges-
pa que s’ha substituït és de 
6.500 m² que es correspon 
a les dimensions totals del 
camp de 104 x 62,5 metres. 
Després del desmuntatge de 
l’antiga gespa, es va procedir 

E
l passat dia 18 de de-
sembre, Adif va fer en-
trega oficial del projecte 

de la 2a fase d’integració de 
la llosa del ferrocarril (entre 
els carrers Pompeu Fabra i el 
final del soterrament en sentit 
Nord), definitivament aprovat. 
Aquest ha estat un projecte 
redactat per l’empresa Ine-

a la neteja de la base asfàltica 
i a la regulació i preparació de 
la superfície del camp, espe-
cialment a la zona de la por-
teria est, on es va detectar ir-
regularitats en la planimetria a 
causa de les arrels dels arbres 
situats fora del terreny de joc. 
Per evitar futurs desperfectes 
d’aquest tipus s’ha fet una ra-
sa antiarrels de 20 cm d’ample 
per 80 cm de profunditat.

A continuació es va fer una 
actuació exhaustiva i general 
en el sistema de rec que ha 
comportat el canvi i l’aixeca-
ment dels canons d’aigua. 

La instal·lació de la nova 
gespa s’ha realitzat de mane-
ra correcta i sense problemes 
tècnics, encara que les gela-
des d’aquests dies de gener 
ha retallat les hores de treball 
dels operaris i ha comportat 
més dies de feina. A hores 
d’ara la catifa de gespa nova 
ja està col·locada. En aquests 

moments s’està procedint a 
les feines de marcatge de les 
línies del camp que com fins 
ara serà d’un camp de futbol 
11 i dos camps de futbol 7. 
Les mides finals del terreny 
de joc seran de 99,2 x 59,5 
metres.

Durant aquests pròxims 
dies,  es procedirà a l’estesa 
del reblert amb sorra silícia 
nova i tot seguit es raspa-
llaran les fibres per homo-

geneïtzar la superfície i afa-
vorir la posició vertical dels 
filaments. A continuació es 
procedirà a reomplir la gespa 
amb el reblert reutilitzat del 
camp existent i s’omplirà de 
cautxú nou la part superficial, 
finalment es raspallarà per tal 
que les fibres assoleixin una 
posició recta de la gespa i un 
bon acabat final del camp. Un 
cop finalitzats els treballs de 
la gespa es procedirà a col-

co en col·laboració amb els 
Serveis Tècnics municipals, 
que permet la licitació de les 
obres.

En aquest sentit, el dia 20 
de gener de 2020, l’alcalde 
Pere Rodríguez, s’ha des-
plaçat a Madrid a mantenir 
una reunió de treball amb el 
Director General de Nego-

ci i Operacions Comercials 
d’Adif, el Sr. Pablo Hernán-
dez-Coronado. Aquesta reu-
nió segueix la línia de treball 
acordada amb la presidenta 
d’Adif, Isabel Pardo de Vera-
Posada, per preparar el de-
senvolupament urbanístic 
del sector, iniciant l’operació 
amb la licitació de la 2a fase 

de les obres d’integració de 
la llosa del ferrocarril

A aquesta reunió de treball 
s’hi ha afegit un representant 
de l’empresa pública Incasòl 
que està col·laborant amb el 
Consistori en l’anàlisi urba-
nístic del sector per tal de 
possibilitar el seu desenvolu-
pament.

Aquesta anàlisi ha de cul-
minar amb la signatura d’un 
nou conveni que comple-
menti l’actual addenda al 
protocol signat l’any 2005 
que permeti finalitzar les 
obres d’integració de la 3a 
fase de la llosa, entre l’esta-
ció nova i el final del soterra-
ment en sentit Sud. 

locar tots els elements que 
complementen el camp, com 
són les noves porteries, ban-
derins de corner i les noves 
banquetes.

El sistema d’il·luminació 
mantindrà les torres existents, 
el cablejat i elements de con-
trol amb petites modificacions, 
es canviaran els focus per 
nous de sistema led, aquests 
treballs estan previstos per 
la primera setmana de febrer 
i no afecten al funcionament 
del camp.

La finalització de les obres 
del canvi de gespa i treballs 
complementaris al camp està 
prevista per finals del mes de 
gener. Les condicions meteo-
rològiques dels darrers dies 
han endarrerit la seva execu-
ció. Així doncs, els diferents 
equips del CF Montmeló UE 
podran tornar a jugar i entre-
nar en el nou terreny de joc a 
partir del mes de febrer. 
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Nova campanya de cens genètic 
de gossos

La recàrrega ràpida 
de vehicles elèctrics 
a Montmeló és 
gratuïta el primer 
any

El mes de febrer s’inicia de nou la campanya de cens genètic de 
gossos amb mostres d’ADN de forma gratuïta. El cens es pot 
realitzar de manera telemàtica, mitjançant l’Oficina Virtual de 
Tràmits (OVT), o presencial a l’Oficina d’Atenció a la Ciutadania 
(OAC), durant tot el mes de febrer.

D
es de la posada en 
marxa, el passat 
mes de novembre, 

del punt de recàrrega rà-
pida de vehicles elèctrics 
del Sector Nord i el del 
Circuit de Catalunya han 
estat utilitzats per 38 per-
sones i s’han realitzat un 
total de 82 recàrregues. 
Per utilitzar aquests punts 
només cal descarregar-
se una aplicació al telè-
fon mòbil (EVCharge) o 
escanejar el codi QR que 
hi ha als equips per poder 
instal·lar-la. 

La recàrrega de vehi-
cles elèctrics serà gratuï-
ta el primer any per a tots 
els usuaris. A partir del 
segon any serà gratuïta 

pels ciutadans que pa-
guin l’impost de vehicles 
elèctrics al municipi de 
Montmeló i que disposin 
d’una targeta RFID. A la 
resta de persones usuàri-
es se les cobrarà una tari-
fa mitjançant l’APP mòbil 
EV Charge.

Els punts compten amb 
un telèfon de suport ac-
cessible les 24hores els 
7dies a la setmana per 
assegurar el correcte fun-
cionament i ofereixen un 
servei d’assessorament 
personalitzat a les per-
sones usuàries durant el 
procés de càrrega. Si vols 
conèixer on hi ha punts de 
recàrrega elèctrica: 

www.electromaps.com 

E
l passat mes de juliol 
va tenir lloc la primera 
campanya de cens ge-

nètic de gossos amb mos-
tres d’ADN. Des de juliol a 
desembre es van censar uns 
350 gossos. Aquest mes vi-
nent de febrer es torna a inici-
ar la nova campanya de cens 
genètic de gossos de forma 
gratuïta.

Per poder realitzar el cens 
es pot realitzar de manera te-
lemàtica, mitjançant l’Oficina 
Virtual de Tràmits, o presen-
cial a l’Oficina d’Atenció a la 
Ciutadania durant el mes de 
febrer de 2020. La documen-
tació necessària per fer el 
cens és: cartilla del gos, acre-
ditació del microxip i DNI de 
la persona propietària.

Un cop censat s’obtindrà un 
val i s’haurà de demanar hora 
amb el centre veterinari per tal 
de realitzar l’analítica corres-
ponent. Cal tenir en compte 
que a partir del 29 de febrer 
finalitza el termini per sol·licitar 
la subvenció del 100% del 
cens genètic de gossos amb 
mostres d’ADN. El preu per 
inscriure en el registre genètic 
caní serà de 35 € a qualsevol 
clínica veterinària.

La mostra ha de complir 
uns requisits tècnics impres-
cindibles perquè sigui vàlida. 
Els marcadors genètics que la 
vostra clínica ha d’analitzar són 
els recomanats per l’ISAG (In-

ternational Society for Animal 
Genetics). Un cop la clínica 
us faci lliurament de l’informe 
del resultat obtingut, haureu 
de portar el document per a la 
seva incorporació a la base de 
dades del cens caní genètic 
de l’Ajuntament de Montmeló 
a les oficines de l’OAC, mitjan-
çant registre presencial.

Per què un cens genètic 
al teu gos?
És una eina fiable per a pro-
tegir als animals, ja que el 
cens permetrà localitzar-los 
si es perden, són maltractats 
o abandonats. A més de po-
der mantenir el teu municipi 
net i saludable d’excrements 
canins amb aquest mètode 
és possible identificar al pro-
pietari de l’animal que ha in-
complert la seva obligació de 
recollida d’excrements.

Quins animals han 
d’estar inscrits? 
En el registre censal caní 
municipal han d’estar inscrits 
tots els gossos del terme mu-
nicipal de la localitat, atenint-
nos a l’article 11 de l’orde-
nança municipal de Tinença 
d’animals.

Com s’ha de formalitzar?
S’ha d’adquirir el justificant 
a l’Ajuntament i acudir a un 
centre veterinari concertat.

Quin cost té la 
inscripció?
Aquest procés comporta un 
cost únic en la vida de l’ani-
mal de 35 euros, que durant 
el període d’inscripció inicial 
estarà subvencionat al 100% 
per l’Ajuntament (35 € IVA in-
clòs). Anualment s’obrirà un 
període d’inscripció gratuït. 
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COMERÇ I CONSUM PROMOCIÓ ECONÒMICA

La UBCM recull 1.324 € per a AFANOC, 
dins la campanya solidària de Nadal

L’atur baixa al 
desembre però no en 
el conjunt de l’any

La campanya solidària de Nadal que va començar el 10 de 
desembre, ha finalitzat aquest passat cap de setmana amb una 
festa amb activitats infantils, amb el sorteig dels vals guanyadors 
i amb l’entrega del Xec solidari dels 70 establiments participants 
en la campanya.

D
issabte 18 de gener es 
donava per tancada 
la campanya solidà-

ria de Nadal de la Unió de 
Botiguers i Comerciants de 
Montmeló amb una festa al 
carrer Major. A partir de les 
11 del matí, els infants han 
gaudit d’una xocolatada i de 
diferents tallers on s’han ma-
quillat i ha dibuixat com ima-
ginen “La casa del Xuklis”.

Cap al migdia les persones 
representants de la UBCM 
han fet entrega a l’associ-
ació AFANOC d’un xec so-
lidari per valor de 1.324 €. 
Aquests diners representen 
el 5% de les vendes obtin-
gudes aquest Nadal en els 
70 establiments comerci-
als adherits a la UBCM. El 

T
ot i registrar un descens 
en el mes de desembre, 
la xifra d’atur amb què 

es tanca l’any 2019 a Mont-
meló ha empitjorat respecte 
a la que va tancar l’any 2018.

Així, les persones sense fei-
na a 31 de desembre de 2019 
a Montmeló eren 446, mentre 
que un any abans, el 2018, 
eren 430. Les taxes corres-
ponents a aquests anys són 
del 10,37% i del 10,02%, res-
pectivament. Malgrat tot, el 
mes de desembre de 2019 és 
el segon millor mes dels dar-

projecte “La casa dels Xu-
klis” s’encarrega de donar 
atenció als infants i adoles-
cents malalts de càncer i les 
seves famílies. Tot seguit, 
s’ha procedit al sorteig dels 
10 vals de 100 € entre les 
persones participants en la 
campanya.

L’organització ha valorat 

molt positivament aquesta 
campanya comercial per-
què ha assolit un alt grau 
de participació ciutadana i 
al mateix temps s’ha ajudat 
directament a un projecte 
solidari. La UBCM continua 
treballant i dinamitzant el co-
merç local amb noves activi-
tats i col·laboracions. 

rers dotze anys, per darrere 
de 2018.

La taxa d’atur de Montme-
ló continua estant més d’un 
punt i mig per sota de la taxa 
del Baix Vallès -La Llagosta, 
Martorelles, Mollet del Va-
llès, Montmeló, Montornès 
del Vallès, Parets del Vallès, 
Sant Fost de Campsentelles 
i Santa Maria de Martorelles-, 
situa da actualment en 
l’11,68%. També està per so-
ta de la taxa que registra la 
comarca del Vallès Oriental 
que és del 10,99%. 



08 · Actualitat Dimarts, 21 de gener de 2020 · CRÒNICA DE MONTMELÓ

CULTURA

Abel Moreno, director de “Fugir 
de l’oblit” participa en el cine-
fòrum sobre el seu documental

Diumenge 19 es va donar veu 
a algunes “Vidas Enterradas” i 
silenciades de la Guerra Civil

d’exili, després de la Guerra 
Civil Espanyola. Una part de 
la seva vida que no coneixia 
ni la seva família i que recu-
pera quan la memòria de la 
seva dona, amb Alzheimer, 
es desdibuixa.

El documental ha estat 
guardonat amb el Premi Go-
llut al millor llargmetratge do-
cumental i el Premi Gollut del 
públic al Festival Gollut de 
Ribes de Freser i també amb 
el Premi al millor llargmetrat-

A
bel Moreno Pradas, di-
rector del documental 
“Fugir de l’oblit” que 

s’ha projectat aquest dijous 
16 de gener a la Sala de la 
Concòrdia, ha estat present 
en el cine-fòrum organitzat 
pel col·lectiu Montmeló X les 
pensions.

“Fugir de l’oblit” retrata el 
viatge que en Pitu emprèn 
per tornar a visitar els in-
drets pels quals va transitar 
durant els seus quatre anys 

V
idas Enterradas és el 
nom d’un serial radiofò-
nic creat pels periodis-

tes Javier del Pino, Conchi 
Cejudo i Gervasio Sánchez 
pel programa A vivir que son 
dos días de la Cadena SER. 
Mitjançant el documental 
sonor es rescata la vida i la 
mort de persones assassina-
des durant la Guerra Civil i el 
franquisme. Dels protagonis-
tes d’aquestes històries amb 
prou feines es conserven al-
gunes fotografies, però els 
records segueixen vius en els 
seus fills, en els seus néts, en 
els seus besnéts, en els seus 
veïns, en els seus companys 
de lluita. Després de dèca-
des, són ells els que trenquen 
el silenci per narrar aquestes 
biografies.

Quatre companyies tea-
trals, L’Om Imprebís, Teatre 

ge documental a FICNOVA, 
el Festival Internacional de 
Cine de la No-violència Ac-
tiva. Va participar en l’última 
edició del Girona Film Festi-
val.

La Sala de la Concòrdia 
s’ha omplert de gent de totes 
les edats per a veure aquest 
interessant documental. En 
acabar la projecció, Abel Mo-
reno ha fet un col·loqui sobre 
el film i ha respost a les pre-
guntes del públic. 

del Temple, Micomicón Te-
atre i Teatre Corsario han 
preparat una versió a partir 
d’una sèrie de monòlegs en-
cadenats que ens acosten a 
les víctimes, testimonis i es-
pecialistes compromesos en 
el rescat d’aquesta memòria 
soterrada.

Diumenge 19, més de 90 
persones van poder escoltar 

6 monòlegs en 6 indrets di-
ferents de la Torreta i la Sala 
Polivalent. Sis relats esfereï-
dors, colpidors que van pro-
vocar un nus a l’estómac a la 
majoria de les persones as-
sistents. Montmeló va poder 
gaudir un cop més de teatre 
de qualitat i va ser l’escenari 
de l’estrena d’aquesta obra a 
Catalunya. 

Presentació del butlletí 
número 10 del Centre 
d’Estudis de Montmeló

El primer campionat 
Autonòmic de Ball Retro 
de Montmeló va ser un 
èxit artístic i de públic

D
ivendres 17, amb una 
Sala de la Concòrdia 
plena, es va presen-

tar el nou butlletí del Cen-
tre d’Estudis Montmeló. Es 
tracta d’un butlletí extraor-
dinari per ser el número 10 
i per la rellevància i exten-
sió dels treballs (150 pà-
gines). En aquest número 
hi ha articles de persones 
que no pertanyen al CEM 
però que tenen interès en 
la història del municipi.

El nou butlletí conté arti-
cles sobre L’aeròdrom de 

la Guerra Civil de Montme-
ló, L’associació de veïns 
Tothom, La massacre del 
molí de Montmeló, Mont-
meló durant la segona re-
pública: economia i treball 
(1931-1936), el Padró de 
l’any 1921... entre d’altres.

Per tenir més informació 
sobre el Centre d’Estudis 
es pot consultar el seu 
bloc http://cemrecerca.
blogspot.com i per resol-
dre dubtes o ampliar infor-
mació cemrecerca@gmail.
com. 

D
issabte 18, en dues 
sessions de matí i 
tarda, per l’escenari 

de la Sala Polivalent van 
passar un total de 35 pare-
lles per prendre part en el 
Campionat Autonòmic i In-
ternacional de Ball Retro, 
al Campionat Internacional 
de Ritmes Llatins i Campi-
onat d’Espanya de Vals.

Entre les parelles parti-
cipants, dues parelles de 
Montmeló, els coneguts 
ballarins i professors Anto-
nio López i Fuensanta Gil i 
Maria Estela Ortega i Fer-
nando Moreno, que van 

aconseguir, en conjunt, un 
total de 9 trofeus.

El jurat del Campionat, 
organitzat per l’Asociaci-
ón Española de Baile Re-
tro, puntuaven el vestuari, 
la sincronització entre la 
parella, la coreografia, la 
interpretació i el respecte 
per les normes d’execució 
recollides a les bases del 
campionat. 

El campionat va comptar 
amb la presència del pre-
sident de l’Asociación Es-
pañola de Baile Retro, el 
senyor José Alvarez Ber-
nal. 

 Fuensanta i Antonio reben un dels trofeus de ma de la seva filla
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PARTICIPACIÓ

S’inicia el procés participatiu 
per l’elaboració del Reglament 
de Participació Ciutadana

A
quest document esta-
blirà els mecanismes, 
canals i espais per mitjà 

dels quals la ciutadania i les 
entitats podran opinar i inter-
venir de forma regular en la 
presa de decisions les qües-
tions del municipi.

Fins ara la participació es-
tava regulada pel Reglament 
Orgànic Municipal, però amb 

L’Ajuntament de Montmeló ha posat en marxa 
el procés per a l’elaboració d’un Reglament de 
Participació Ciutadana. 

una clara aposta en la po-
tenciació de la cultura de-
mocràtica i participativa del 
municipi, l’Ajuntament fa front 
a la necessitat d’adequar els 
instruments participatius.

El reglament permetrà 
simplificar i fer més operati-
ves les estructures formals 
de participació i impulsar 
processos participatius que 

donin cabuda a les noves di-
nàmiques emergents d’inte-
racció social.

Com no podia ser d’una 
altra manera, el procés de 
confecció del nou reglament 
tindrà un caràcter participatiu 
i inclourà un taller participatiu 
presencial i activarà la princi-
pal eina digital de participa-
ció, la plataforma Decidim.  
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FESTES DE NADAL

Un Nadal amb una àmplia 
oferta d’activitats a 
Montmeló
A partir del 14 de desembre es van iniciar les 
activitats de celebració del Nadal a Montmeló. 
Infants, joves i grans han tingut el seu espai en 
aquestes festes

L
a celebració del Nadal a 
Montmeló es va iniciar el 
cap de setmana dies 14 i 

15 de desembre, amb l’ence-
sa de llums, la Fira de Nadal 
I els tradicionals concerts de 
l’Escola Municipal de Música. 
El dissabte 14, la Sala de la 
Concòrdia es va omplir per 
acollir els cantants més petits, 
de 3 a 5 anys, amb la cantata 
“El gat i el fred”. El diumenge 
15, l’escenari de la Sala Poli-
valent va ser ocupat per tots 
els músics de l’escola. Grups 
instrumentals i llenguatge 
musical van fer el concert “Un 
Nadal de pel·lícula”, interpre-
tant temes tan coneguts com 
el “Mamma Mia” o “Harry Pot-
ter”. El cicle va concloure dis-
sabte 21 de desembre, amb 
el concert de la coral de Gòs-
pel, a les 21 hores a la Sala 
de la Concòrdia.

Per la seva banda, el Casal 
de la Gent Gran van realitzar 
cantates nadalenques a la 
Fireta, pels més petits, i a la 
residència Can Dotras, pels 
més grans. A més, la coral 
va amenitzar els dos passis 
del pessebre vivent el dia 21 
que va comptar amb la parti-
cipació de gent jove de forma 
desinteressada. Aquest és el 
quart any que es fa aquest 
pessebre vivent. Un altre 

moment esperat d’aquestes 
festes ha estat el recital que 
l’alumnat de l’Institut realitza 
des de fa tres anys al Casal 
de la Gent Gran, concreta-
ment a l’espai de “Dinar en 
Companyia”.

El dia 22 també va ser un 
dia molt musical. For Dance 
Center va oferir dues gales 
solidàries, una amb el grup 
infantil i l’altre amb els joves 
i adults. El preu íntegre de 
l’entrada s’ha destinat a la 
campanya Cap infant sen-
se regal. A la tarda, la Coral 
de Montmeló va fer el seu 
tradicional concert nadalenc 
amb la Coral de l’Orfeó de 
Martorelles com a conjunt 
convidat. Un concert que se 
celebra des de la fundació de 
la coral i que enguany es va 
realitzar a la Sala Concòrdia, 
tot i que tradicionalment s’ha-
via fet a l’Església de Santa 
Maria.

Del 27 al 30 de desembre, 
va tenir lloc una nova edi-
ció del Parc de Nadal, que 
fins ara es realitzava al pa-
velló municipal, enguany ha 
canviat d’ubicació i d’horari. 
Aquest any, sota el nom de 
“Nadal a la Torreta”, els jocs, 
tallers i activitats de lleure per 
infants s’han traslladat a les 
instal·lacions de la Torreta i 

a la Sala Polivalent. També 
hi ha hagut canvi d’horaris, 
ja que els tallers i jocs s’han 
realitzat durant el matí i a les 
tardes la Polivalent ha acollit 
sessions de cinema i teatre.

Tots aquests canvis han 
estat molt bé valorats per 
grans i petits, ja que han 
pogut gaudir de més espais 
i de jocs més variats i so-
bretot han rea litzat activitats 
a l’aire lliure a l’espai dels 
jardins, on s’ha instal·lat un 
rocòdrom i una tirolina força 
grans. Aquest imponent ro-
còdrom, acompanyat de la 
tirolina, han estat dues de les 
activitats que més han cridat 
l’atenció a la iniciativa “Nadal 
a La Torreta”.

Durant quatre dies s’han 
realitzat propostes per a in-
fants des d’un any fins a jo-
ves de l’ESO. Aquest canvi 
d’ubicació, juntament amb el 
bon temps, ha cridat a molts 
nens i nenes del poble que 
han gaudit amb les diverses 
activitats. Els adults acom-
panyants també han rebut 
de manera molt positiva la 
nova proposta nadalenca. 
L’oferta de jocs ha estat molt 
semblant a la dels anteriors 
parcs de Nadal, però amb 
més espai i diversitat, ja que 
es comptava amb l’espai dels 

jardins per a jocs de gran vo-
lum i de moviment i amb l’es-
pai de la Polivalent per a jocs 
i tallers més estàtics. L’oferta 
s’ha complementat amb tres 
sessions de cinema i un es-
pectacle de teatre familiar a 
les tardes, a la mateixa Sala 
Polivalent.

Paral·lelament a les Acti-
vitats infantils de la Torreta, 
a l’Estació Jove tenia lloc el 
Park Jove. Durant 4 tardes, 
els joves majors de 16 anys, 
han gaudit de jocs, tallers i 
tota mena d’activitats desti-
nades al públic jove de Mont-
meló.

Per acomiadar l’any 2019 
i donar la benvinguda al nou 
any, com ja és tradicional, 
la colla de Diables encenia 
la seva traca després de les 
campanades a la plaça de 
la Vila. Una hora més tard, 
s’obrien les portes de la Sala 
Polivalent per acollir la festa 
de Cap d’any que aquesta 
vegada estava organitzada 
per CIJ Esplaia’t i per la co-
lla de Grallers i Geganters de 
Montmeló. Fins a les 6 de la 
matinada, gairebé 500 perso-
nes, joves en la seva majoria, 
van gaudir de música i diver-
sió a la Polivalent.

I per finalitzar les festes, fa-
nalets, teatre i mercat de se-

gona mà, abans de l’arribada 
dels Reis d’Orient. El dia 4 
de gener la plaça de la Vila 
s’omplia per segona vegada 
de paradetes d’articles de se-
gona mà i de col·leccionisme. 
Paral·lelament, els infants po-
dien fer el seu fanalet per tal 
de participar en la cavalcada 
de Reis del dia 5. A la tarda la 
sala Polivalent acollia l’obra 
“Conte de Nadal”, a càrrec 
de l’entitat Montmeló Cultura 
i Tradició. Unes 100 persones 
van presenciar aquest clàssic 
de Dickens.

Tot això com a preludi de la 
gran festa dels infants, l’arri-
bada dels reis d’Orient. El dia 
5, a les 18.15 hores, arriba-
ven en tren Melcior, Gaspar i 
Baltasar. Després de passe-
jar en tres majestuoses car-
rosses i repartir caramels als 
infants, Ses Majestats van 
rebre les claus de Montmeló 
per visitar porta per porta to-
tes les llars. El Rei Melcior va 
dirigir-se als infants i adults 
de Montmeló desitjant que 
tothom trobi l’estrella que els 
guiï durant aquest 2020. Fins 
ben entrada la nit van rebre 
les abraçades i petons dels 
més petits i, per descomptat, 
van agafar les cartes amb els 
desitjos dels infants de Mont-
meló. 



CRÒNICA DE MONTMELÓ · Dimarts, 21 de gener de 2020 Opinions · 11

L’oferta d’habitatge, 
una assignatura 
pendent que cal 
aprovar

Ja estem canviant 
Montmeló

Fem un poble 
sostenible

Endavant amb el 2020

Montmeló és un dels quatre po-
bles, junt amb La Roca del Va-
llès, L’Ametlla i Tagamanent, del 
Vallès Oriental on s’ha donat un 
decrement de la seva població 
en el darrer any. Així mentre la 
població de la comarca creixia 
un 0,82%, amb 3.349 persones 
més, a Montmeló la disminució 
era de 29 persones, un 0,33%, 
passant dels 8.784 habitants de 
2018 als 8.755 del 2019.

Les causes d’aquesta dismi-
nució són diverses, com ara 
l’envelliment de la població o la 

El passat mes de desembre es va 
aprovar el pressupost de l’Ajun-
tament per a l’any 2020. Després 
de molta feina i recollint les inqui-
etuds i idees de moltes veïnes i 
veïns, l’equip de Canviem Mont-
meló vàrem aportar una vintena 
de propostes per a ser incorpora-
des al Pressupost.

Amb bona voluntat i exercint el 
diàleg i el debat d’idees, vàrem 
arribar a un acord amb el Govern 
Municipal del PSC, per incorporar 
la pràctica totalitat de les propos-
tes de Canviem Montmeló, i per 
tant, vàrem decidir votar a favor 
del Pressupost.

Aquestes propostes són impor-
tants per al nostre poble, formaven 
part del nostre programa de canvi 
per Montmeló, i transformaran la 

Tot just quan ens disposem a escriu-
re unes paraules per a aquest butlletí 
i amb  la intenció de fer referència al 
dramàtic accident químic ocorregut 
el passat mes de desembre a pocs 
metres del nostre municipi, ens fem 
ressò d’un altre accident greu al com-
plex químic de Tarragona, molt greu.

Llavors ens fem preguntes, mol-
tes. ¿És possible conviure sense 
preocupar-nos, amb plena confian-
ça, al costat d’empreses i  fàbriques 

Comencem desitjant un molt bon 
any a tots i totes des del grup mu-
nicipal d’ERC de Montmeló.

Un nou any que es presenta ple 
de reptes i projectes, en els quals 
volem ser presents i fer costat als 
nostres veïns, treballant per tirar 

baixada de la natalitat, encara 
que no es pot obviar que la pràc-
ticament inexistent oferta d’habi-
tatge nou, tant de compra com 
de lloguer, ha estat un hàndicap 
important per a l’augment d’ha-
bitants a Montmeló.

Amb l’esclat de la crisi finance-
ra, i immobiliària de retruc, Mont-
meló va ser un dels pocs llocs 
on no van quedar promocions a 
mitges, ni promocions acabades 
però pendents de vendre. Des-
prés de dotze anys l’oferta conti-
nua sent més aviat escassa, tot i 
que ha quedat palès la gran de-
manda existent.

L’equip de govern del PSC, 
conscient d’aquesta manca 
d’oferta d’habitatge, ja va iniciar 
en l’anterior legislatura accions 

vida de molta gent del poble. 
Volem i podem canviar les co-

ses i ja hem començat a fer-ho, 
per la via dels acords i del diàleg, 
però encara hi ha molt de camí 
per recórrer en la millora de la vi-
da de la gent de Montmeló. Segui-
rem treballant cada dia amb rigor 
i constància, com a segona força 
política amb més representació 
del municipi, per fer real el Mont-
meló que tanta gent somia.

Algunes de les nostres propos-
tes, que hem aconseguit que fos-
sin incorporades al pressupost, i 
que començaran a ser una reali-
tat durant l’any 2020, són les se-
güents:
- Fer un estudi de viabilitat i d’im-

pacte per a la creació d’una em-
presa municipal de generació 
energètica verda.

- Dotar amb 45.000€ la partida de 
cooperació internacional i soli-

que produeixen o comercialitzen 
amb matèries perilloses?

La societat actual necessita dels 
productes químics que produeixen 
per fabricar infinitat d’objectes, cos-
mètics, medicines, etc... Però a quin 
és el preu?

Els danys col·laterals produïts 
per l’accident de can Buscarons és 
un senyal del que pot passar quan 
s’esdevé una tragèdia com aques-
ta. Afortunadament no hi van haver 
persones ferides però sí que el seu 
impacte en l’ecosistema fràgil del riu 
Besòs va ser evident. 

endavant el nostre municipi.
Som en un moment en què no 

parem de rebre notícies on es 
veuen trepitjats molts dels nos-
tres drets i això fa que s’hagin de 
prendre decisions i moure fitxa per 
tractar de desencallar aquesta si-
tuació.

Moltes decisions preses en po-

que fessin possible invertir la 
tendència.

La construcció de 40 pisos al 
carrer Primer de Maig, al solar 
on estava l’antiga nau de la Bri-
gada de Serveis i Obres Munici-
pal, la cessió de dos solars a In-
casol per a la promoció de més 
de 70 pisos de lloguer social, la 
modificació del PM01 (zona Má-
ximo Mor) que farà possible la 
construcció de més de 400 ha-
bitatges nous, les negociacions 
amb Incasol per a la construcció 
d’habitatges al solar de l’antiga 
Discoteca, les accions d’inter-
mediació entre Adif, SEPES i 
Incasol, per a les futures promo-
cions d’habitatges en tota la zo-
na del soterrament, i la creació 
d’una regidoria específica d’Ha-

daritat.
- Crear ràdio Montmeló, mitjan-

çant una plataforma on-line.
- Impulsar els premis per a es-

tudis de Memòria Històrica de 
Montmeló.

- Invertir 5.000€ més en formació 
ocupacional, específicament 
destinada a persones aturades.

- Posar en marxa un circuit de 
cal·listènia.

- Crear un Skatepark, valorat en 
25.000€.

- Engegar un nou programa de 
suport a mares joves i mares 
treballadores, vinculat al com-
promís del futur desenvolupa-
ment d’un nou equipament mu-
nicipal destinat a la criança; el 
Casal de les famílies.

- Incrementar un 20% els recur-
sos destinats a les colònies de 
gats.

- Renovar el mobiliari i els jocs de 

bitatge deixen palesa la voluntat 
del govern del PSC de prioritzar 
l’increment de l’oferta residenci-
al al nostre poble.

Un increment que passa tam-
bé per aconseguir que diferents 
parcel·les de mida mitjana o pe-
tita, disseminades pel nucli urbà 
surtin també al mercat i també 
pel canvi d’ús, com ja s’està fent 
actualment, de locals comerci-
als en desús.

Tot plegat farà possibleque 
el jovent que havia de marxar 
de Montmeló perquè no troba-
va habitatge ni de compra ni de 
lloguer, no ho hagi de fer. Tam-
bé ha de facilitar que més per-
sones triï Montmeló com el lloc 
on desenvolupar el seu projec-
te de vida.

les zones d’esbarjo per a gos-
sos.

- Dissenyar el projecte ‘Montme-
ló socialment responsable’ per 
complir amb els Objectius de 
Desenvolupament Sostenible.

- Fer un estudi de costos per va-
lorar la implementació progres-
siva de la recollida de residus 
porta a porta.

- Mantenir el servei de vetllado-
res per a alumnes amb neces-
sitats educatives especials a les 
escoles de Montmeló.

- Establiment del nou servei Punt 
Coop, d’assistència i assesso-
ria a empreses cooperatives lo-
cals.

- Impulsar un nou pla d’accessibi-
litat i d’aparcament de persones 
amb diversitat funcional.
Per a més informació pots con-

tactar amb nosaltres a l’adreça in-
fo@canviemmontmelo.cat 

que han de servir per a millorar 
Montmeló, pensant en tots els 
seus habitants i respectant la se-
va pluralitat ideològica.

Així ho seguirem fent, sense 
renunciar als nostres objectius, 
avançant i explicant quin és el 
nostre projecte, per compartir i 
gaudir dels seus resultats.

La lluita per la conservació dels 
espais naturals, de l’aire, dels mars i 
oceans... fa unes dècades que es va 
iniciar i va tenir els seus fruits. Pe-
rò no ha estat suficient i actualment 
ens trobem immersos en un procés 
de canvi climàtic, contaminació dels 
oceans, desforestació, etc.

Montmeló és petit i està situat 
enmig de carreteres, polígons, vies 
fèrries, autopistes. Els únics espais 
verds que tenim, estan sotmesos a 
una pressió molt forta d’infraestruc-
tures i canvis urbanístics. 

Les Tres Creus, els rius Congost i 

lítica no són sempre rebudes amb 
la mateixa opinió o convicció, però 
cal tirar endavant totes aquelles 
vies de diàleg i entesa que siguin 
possibles.

En l’àmbit municipal, el nostre 
grup sempre ha optat per aques-
tes vies per tal d’arribar a consen-
sos i tirar endavant els projectes 

Besòs, el bosc de can Guitet són es-
pais que requereixen especial aten-
ció per part de tothom, no només de 
les administracions. No es tracta de 
fer plans de neteja i prou. La implica-
ció de tota la ciutadania en el man-
teniment i conservació d’aquests 
espais és primordial. Des de FEM 
volem ser part activa en aquesta 
tasca i treballarem per donar a en-
tendre la importància de la natura i 
la seva conservació.

“ La natura és el sosteniment de 
tots els éssers i de la vida a l’uni-
vers- Dalai Lama “
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Nadal a la Torreta: espai de petits

Gala solidària de For Dance Center

Nadal a la Torreta: jocs als jardins

Pessebre vivent al Casal de la Gent Gran

Nadal a la Torreta: espai d’escacs

Gala solidària de For Dance Center

Nadal a la Torreta: rocòdrom

Pessebre vivent al Casal de la Gent Gran

Cantata del Casal de la Gent Gran a l’escola bressol La Fireta

Nadal a la Torreta: espai d’inflable

Nadal a la Torreta: jocs als jardins

Nadal a la Torreta: espai de videojocs

Concert de  Nadal de la Coral de Montmeló de l’Agrupa

Pessebre vivent al Casal de la Gent Gran

Activitats 
de Nadal – 
Desembre 
2019
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Campionat de Ball Retro: les dues parelles locals obtenen 9 
premis a la sessió de la tarda

Arribada dels Reis d’Orient

Presentació del butlletí CEM10

2a Fira de segona mà

Vidas enterradas

Arribada dels Reis d’Orient

Entrega del xec solidari a AFANOC per part de la UBCM

Arribada dels Reis d’Orient

Taller de fanalets

Vidas enterradas

Cine-fòrum amb el director Abel Moreno

Campionat de Ball Retro: Exhibició dels campions d’Europa

Arribada dels Reis d’Orient

2a Fira de segona mà

Activitats 
de Nadal – 
Gener 2020


