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Tot a punt per a iniciar la setmana 
del Carnaval 2020

Èxit de participació en la Xocolatada 
solidària

Del 20 al 26 de febrer Montmeló viurà un any 
més, la setmana de la disbauxa; començarà el 
Carnaval 2020 de Montmeló amb l’arribada de 
la Reina Carnestoltes. Però abans de l’arribada 
oficial ja hi ha hagut activitats carnavalesques, 
com una gimcana escolar i la Rua de Carnasplai.

Un any més, les AMPES del municipi s’han orga-
nitzat per la realització d’una xocolatada solidà-
ria, el passat divendres 14 de febrer a la plaça 
de la Vila, que va recollir més de 1.600 € per a la 
investigació del càncer infantil de l’Hospital Sant 
Joan de Déu.

La 6a Festa de l’Esport premia als millors 
esportistes locals
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Carnaval, Carnaval, ... Actes Carnaval

J
a he vist que uns quants 
heu començat a guarnir 
el poble, bravo! A punt 

per rebre a la millor Reina 
d’aquest món i de part de 
l’altre?  Ja m’ha arribat que 
la canalla vesteix cada dia 
de manera diferent, molt bé! 
A punt per gaudir al màxim 
de la gresca i la disbauxa? Si 
el jovent reclama el seu DJ 
a la Festa, caldrà reivindicar-
lo, no?

Us miro, us observo, us 
escolto i... us llegeixo a la 
“Voz de Montmeló” i penso: 
de debò, després d’un any i 
encara estem així ? Sembla 
el mur de les lamentacions... 
Som-hi va, canviem la cara, 
canviem l’actitud i a riure! O 
pensàveu que no us vigilava! 
Ha ha ha ha ha ha! Jo sí que 
sóc el “Gran Hermano”. 

Esteu a punt pel Carna-

Dijous 20
19.00 h - Sala Polivalent
Arribada de la Reina Carnestoltes

Divendres 21
15.00 h - Escola Sant Jordi
Rua Escolar del Sant Jordi

15.30 h – Escola Pau Casals
Rua Escolar del Pau Casals

Dissabte 22
18.00 h – Avinguda del Mil·lenari
Rua del Carnaval 2020

Després Rua - Plaça de la Quintana
Exhibicions de la Rua

22.30 h - Sala Polivalent
Ball de Carnaval amb The Chanclettes

Diumenge 23
11.00 h - Plaça de la Vila
Trobada de Ball de Gitanes

18.00 h - Sala Polivalent
Ball Infantil de Disfresses

Dimarts 25
19.00 h - Sala Polivalent
Judici de la Reina Carnestoltes

Dimecres 26 
17.00 h - Plaça de la Quintana
Enterrament de la Sardina

val? Sí? Doncs jo no! Du-
rant tot l’any només feu  cas 
a la Vella Quaresma i no 
us recordeu de mi fins que 
s’acosten aquestes dates…
I la resta de l’any què, què, 
què? Podem estar més pel 
que toca? Podem estar més 
per la gresca? O només un 
cop l’any? Ah, no ! Hem de 
ser seriosos! Ui no! És millor 
queixar-se que divertir-se!

No us estranya que cada 
any m’enxampin i em cre-
min? És molt complicat man-
tenir el nivell si vosaltres no 
hi poseu de la vostra part. 
Així doncs, m’estic plantejant 
si vinc o no vinc aquest any. 
De vosaltres depèn. Si no 
comenceu a quedar amb els 
amics, a cosir les disfresses, 

a preparar les carrosses i us 
apunteu a la Rua, no sé jo si 
vindré. Ahí lo dejo.  

Ja us entendreu amb la Ve-
lla Quaresma. A mi, plin... total 
sóc reina sense corona. 

La Reina del Carnaval

Benvolgudes poca soltes i benvolguts poca soltus ! 
(Uf, com costa això del llenguatge inclusiu). A punt 
pel dia més esperat de l’any? 

“A punt per 
gaudir al màxim 
de la gresca i la 
disbauxa? Si el 
jovent reclama el 
seu DJ a la Festa, 
caldrà reivindicar-
lo, no?”
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TERRITORI I URBANISME

Aprovada inicialment la modificació 
puntual del POUM en el sector PM-04

Renovació 
mobiliari 
zona 
esbarjo del 
VienaEl passat mes de gener, el Ple municipal va aprovar la modificació 

puntual del POUM en relació a l’àmbit del sector PM-04 Escultor 
Josep Llimona.

A
questa modificació per-
met el desenvolupament 
urbanístic del sector ad-

jacent al soterrament a amb-
dós costats de la línia ferro-
viària: zona de l’Escorxador 
entre els carrers Pintor Mir i 
Santiago Rusiñol i zona de la 
Plaça Gran i carrer de l’escul-
tor Josep Llimona. Així ma-
teix, també inclou la finca ad-
jacent a l’estació de Rodalies, 
al carrer Lluis Companys.

Aquest sector inclou ter-
renys de propietat municipal 

Inici de les obres de la plaça de la Constitució

L
a plaça de la Constitució 
va ser un espai ocupat 
durant anys per cons-

truccions i instal·lacions de la 
indústria Cucurny, empresa 
on es fabricaven peces ce-
ràmiques i formava part del 
teixit industrial del municipi. 
El tancament de l’empresa i 
la requalificació dels terrenys 
va suposar la urbanització del 
sector i la cessió de l’espai ac-
tual com plaça pública.

En la plaça actual existei-
xen dues zones diferents: la 
zona Oest, on hi ha dues xe-
meneies de l’antiga fàbrica 
Cucurny, una plaça de pavi-
ment de formigó amb peces 
ceràmiques i dos parterres 
amb arbres.  I la zona Est, 
amb un grau d’urbanització 
mínim ja que disposa única-

S’inicien les obres de remodelació de la plaça fruit del procés Participatiu per repensar la plaça

ment d’un paviment de sauló, 
arbres i una pista de skate.

En el procés de participació 
del municipi va sortir la ne-
cessitat d’urbanitzar aquest 
espai que havia quedat sense 

completar des de l’enderroc 
de l’antiga nau industrial de la 
Cucurny i donar-li un ús més 
adequat pel seu ús com a es-
pai públic.

Un cop aprovat el projecte i 

finalitzat el termini d’exposició 
pública, s’inicien les obres de 
replanteig i retirada d’elements 
existents. Les obres es realit-
zaran de forma mixta, una part 
l’executa la brigada municipal i 

la resta està en fase d’adjudi-
cació per lots tal com demana 
la llei de contractació a l’admi-
nistració pública. La direcció i la 
coordinació de les obres la rea-
litzen els tècnics municipals. 

U
n cop aprovats els 
pressupostos mu-
nicipals, la Junta 

de Govern Local del 
passat 28 de gener, va 
aprovar la compra de 
mobiliari i d’un circuit 
de cal·listènia per reno-
var el mobiliari existent 
a la zona d’esbarjo del 
costat del Viena.

En el nou circuit, amb 
capacitat per a 10 per-
sones, s’hi podran rea-
litzar un conjunt d’exer-
cicis per dur a terme un 
entrenament integral de 
tot el cos. 

i de l’Institut Català del Sòl i 
resulta inviable en els termes 
que contempla el planejament 
vigent, per no disposar d’equi-
libri econòmic entre les càrre-
gues i els beneficis del sector.

La  modificació permetrà 
desenvolupar urbanística-
ment el sector i dur a terme la 
urbanització adjacent i com-
plementària a la integració de 
la plataforma ferroviària res-
ponsabilitat d’Adif, suposant 
una millora de la mobilitat 
urbana a través del pas su-
perior des del carrer Doctor 

Robert en direcció a l’Escor-
xador, així com la integració 
dels carrers Girona i últim 
tram del carrer Major. 

Aquesta tramitació que 
tot just s’inicia ara, té uns 
terminis d’aprovació que 
es poden allargar un any i 
que no disposa de terminis 
per la seva execució. De 
moment únicament podem 
imaginar com serà la mobi-
litat de la zona del pavelló 
amb l’ajuda de la següent 
imatge renderitzada del car-
rer Dr. Robert. 
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MOBILITAT

SALUT PÚBLICA

L
a iniciativa, organitzada 
per la Fundació Escle-
rosi Múltiple amb la col-

laboració del Circuit, suma 20 
edicions ajudant a persones 
que pateixen aquesta malal-
tia neurodegenerativa.

L’Ajuntament de Montmeló 
hi va ser present, com ja és 
habitual, i hi va participar de 
manera proactiva. Tres regi-
dors i l’alcalde van participar 
en la passejada de bicicletes 
elèctriques amb la nova flota 
de bicis cedides per la Dipu-
tació de Barcelona a l’Ajunta-
ment.

D
imecres 22 de gener, la 
Diputació de Barcelona 
va lliurar 150 bicicletes 

elèctriques a 82 municipis, 
destinades als serveis tèc-
nics municipals i a la Policia 
Local. A Montmeló, que ja 

comptava amb una bicicleta 
elèctrica des del 2018, li han 
correspost 3 bicicletes que 
van ser recollides per la re-
gidora de mobilitat, Mar Her-
nández.

Aquest programa de la Di-

putació de Barcelona està 
comportant un estalvi anual 
de més de 70 tones anuals de 
CO2 a l’atmosfera, ja que des 
del 2009 s’han cedit un total 
de 712 bicicletes a 223 muni-
cipis o entitats municipals. 

A
ctualment al municipi 
existeixen 15 colònies de 
gats amb una població 

total de 82 gats. Aquestes colò-
nies són gestionades per 25 vo-
luntàries que realitzen les tas-
ques d’alimentació, neteja, cura 
i captura d’aquests animals de 
manera totalment altruista.

Una colònia controlada de 
gats urbans és un grup de gats 

Les colònies controlades de gats a Montmeló
no pateixin cap malaltia con-
tagiosa, se’ls esterilitza, se’ls 
identifica i se’ls retorna a l’es-
pai on van ser capturats.

El dijous 12 de març a les 
19 h en la Sala de la Concòr-
dia es realitzarà una xerrada 
informativa sobre les colònies 
de gats i els dies 13 i 14 es 
realitzarà un recapte de pinso 
de gats. 

L’Ajuntament de Montmeló xifra en 
54.000 € els danys provocats pel 
temporal

Els efectes del 
temporal Glòria a 
Montmeló

Rècord de participació a la cursa 
solidària “Mou-te per l’esclerosi 
múltiple”

La Diputació de Barcelona cedeix tres bicicletes 
elèctriques a l’Ajuntament de Montmeló

esterilitzats quirúrgicament, 
que conviuen en un espai 
obert, públic o privat. Aquestes 
colònies han de ser controla-
des per raons de salubritat, 
sanitat i benestar animal i així 
tenir una població controlada 
en bon estat.

L’Ajuntament autoritza a les 
persones encarregades de 
gestionar les colònies, servei 

que realitzen sense ànim de 
lucre, per alimentar amb pin-
so, vetllar pel seu benestar i 
controlar el creixement de les 
colònies. L’Ajuntament amb la 
col·laboració de les responsa-
bles de colònies apliquen el 
model Captura, Esterilització i 
Retorn (CER). Un cop captu-
rats, se’ls sotmet a una revisió 
veterinària per descartar que 

E
l temporal Glòria que 
va afectar tot el territori 
a finals del mes de ge-

ner va provocar uns danys 
al municipi per un import de 
54.182 € segons l’informe 
emès pels serveis tècnics de 
l’ajuntament.

Aquest informe inclou la re-
paració de mobiliari, senyals 
de trànsit, la mà d’obra per 
poder reparar els diferents 
desperfectes, les hores de 
neteja per evitar acumula-
cions de fulles, lloguer de 
maquinària específica per 

retirar fang i els serveis ex-
traordinaris dels agents de la 
policia, de personal de servei 
d’obres i manteniment i de 
tècnics municipals per evitar 
mals majors, entre d’altres.

A Montmeló, segons dades 
meteorològiques d’aquells 
dies, es van recollir 80 litres 
el dia 21 de gener. Aquella 
nit, es va augmentar el per-
sonal de seguretat i es va 
treballar de valent vigilant el 
cabdal del riu i respondre, si 
fos necessari, al seu desbor-
dament.

Més de 2.000 persones es 
van reunir diumenge 2 de fe-
brer al Circuit de Barcelona-
Catalunya per a contribuir 
amb una causa solidària. En 
una jornada de sol i ambient 
familiar immillorable, corre-
dors, ciclistes i patinadors 
van formar part d’un complet 
programa amb tota classe de 
proves. Entre elles, algunes 
de les clàssiques com les 
curses atlètiques de 10 km, 5 
km, 1 milla i 200 m; o la no-
vetat de la passada edició, la 
cursa elèctrica amb bicicleta 
o patinet.. 



06 · Actualitat Dimarts,18 de febrer de 2020 · CRÒNICA DE MONTMELÓ

ESPORTS

Montmeló es suma a la campanya 
#Thoestasperdent per reclamar més visibilitat de 
l’esport femení en els mitjans de comunicació

L
’objectiu de la campanya 
és promoure una pre-
sència més gran de les 

dones esportistes als mitjans, 
contribuint així a avançar cap 
a la plena igualtat, trencar es-
tereotips socials i mediàtics 

respecte de l’esport femení i 
posicionar-lo com un contin-
gut d’interès i capaç d’atraure 
grans audiències.

Des de la Regidoria d’Es-
ports i el Consell Municipal 
de l’Esport animen a tots els 

clubs i entitats esportives 
del municipi, a sumar-se a la 
campanya i a la ciutadania en 
general a fer-se una foto i pu-
jar-la a les xarxes socials per 
fer més visible l’esport femení 
i les esportistes femenines. Ja 

són molts els clubs montmelo-
nins que han fet el gest durant 
aquesta setmana passada. 
Durant la competició esporti-
va d’aquest cap de setmana 
també s’han sumat a la cam-
panya els clubs rivals que han 

visitat Montmeló. Aquí teniu 
una petita mostra gràfica. Po-
deu seguir la campanya a les 
diferents xarxes socials o a la 
galeria de fotos del web mu-
nicipal: www.montmelo.cat. 
Gràcies a tothom! 

El Consell de l’Audiovisual de Catalunya (CAC), en col·laboració amb la Secretaria General 
d’Esport i de l’Activitat Física del Govern de la Generalitat, l’Institut Català de les Dones 
(ICD) i la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA), impulsa la campanya 
#ThoEstàsPerdent.
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102 palets

PROMOCIÓ ECONÒMICA

Nou projecte “Aprèn i 
treballa” per a persones amb 
discapacitat

Trobades al Circuit amb 
empresaris locals, amb 
motiu dels Fórmula 
One Tests Days

L
’Ajuntament de Mont-
meló i l’entitat Grupdem, 
que gestiona a Montme-

ló un Centre Especial de Tre-
ball i el Centre Ocupacional 
El Trencadís, han signat un 
conveni de col·laboració per 
a tirar endavant el projecte 
“Aprèn i treballa”, per a per-
sones amb discapacitat.

Aquest projecte, finançat 
també per l’Obra Social de 
La Caixa, inclou 160 hores 
de formació teòrica -bàsi-
cament en competències 
bàsiques, transversals i 
tècnic-professionals-, tuto-
ries, elaboració del projecte 
professional i dossier, i 100 
hores de pràctiques amb su-
port al seu Centre Especial 
de Treball.

La participació dels usua-
ris al projecte es planteja de 
forma gratuïta, i els únics re-
quisits per accedir-hi són que 

E
l Departament de Pro-
moció Econòmica ofe-
reix, un any més, a 

totes les empreses del mu-
nicipi, poder visitar el Circuit 
Barcelona-Catalunya els 
dies  que hi ha entrenaments 
oficials de Fórmula 1.

Aquestes trobades en 
grups reduïts permeten 
que les empreses del po-
ble puguin conèixer millor 
diferents espais del Circuit 

i també permet tenir un co-
neixement més ampli de 
l’activitat d’altres empreses 
del municipi i els serveis 
que se’ls ofereixen des del 
Departament de Promo-
ció Econòmica de l’Ajunta-
ment.

Sens dubte, aquestes tro-
bades són una ex   c el·lent 
oportunitat per crear una xar-
xa entre el teixit empresarial 
local i l’administració. 

tinguin una discapacitat acre-
ditada, un nivell suficient de 
lectura i escriptura per seguir 
adequadament la formació i 
que es comprometin en l’as-
sistència. Hi participen cinc 
persones de Montmeló que 

van ser convocades a través 
del Servei Local d’Ocupació.

La formació teòrica va co-
mençar el dimarts 4 de fe-
brer a les instal·lacions de 
l’equipament G2M Centre de 
Formació i Recursos. 

Singnatura del conveni de col·laboració del projecte "Aprèn i treballa"
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 EDUCACIÓ

Totes les professores de l’equip 
educatiu de l’Escola Bressol la 
Fireta es formen en el Trastorn 
d’Espectre Autista

(TEA) i en  l’acompanyament 
a les famílies.  

Aquesta formació té per ob-
jectiu oferir eines i recursos 
als professionals per oferir 
una detecció i atenció pre-
coç, que garanteixi un millor 
pronòstic del trastorn i millori 
la qualitat de vida d’aquests 
infants i de les seves famílies. 

Tot l’equip educatiu de la 
nostra escola bressol està 
participant d’aquesta forma-
ció, que té una durada de 4 
sessions de 2 hores. 

E
l Centre de Recursos 
Pedagògics del Vallès 
Oriental II, amb seu a 

Montmeló, ha programat per 
aquest curs 2019 – 2020 una 
activitat formativa, que s’ha 
iniciat el mes de gener, adre-
çada als professionals de les 
escoles bressol de la nostra 
zona.

La formació es centra en 
el paper que conjuguen els 
professionals de les escoles 
bressol en l’abordatge del 
Trastorn de l’Aspectre Autista 

La formació es 
centra en el paper 
que conjuguen 
els professionals 
de les escoles 
bressol en 
l’abordatge del 
Trastorn de 
l’Aspectre Autista 
(TEA) 

Alumnat del 
Centre de 
Formació d’Adults 
visita la Danone

M
és d’una cinquan-
tena d’alumnes del 
Centre de Formació 

d’Adults, acompanyat pel 
professorat del centre, ha 
visitat el proppassat diven-
dres 14 de febrer la fàbrica 
de la DANONE.

En aquesta visita s’han 
pogut conèixer les instal-
lacions i el funcionament 
de l’empresa, així com el 
procés d’elaboració dels 
productes làctics, des de 
la recollida de la llet a les 
granges fins la seva fer-

mentació a la fàbrica i dis-
tribució final a les botigues. 
Al finalitzar la visita, l’em-
presa ha ofert una degus-
tació de productes.

La sortida, que ha comp-
tat amb un gran nombre 
d’assistents, no només ha 
permès l’accés a nou co-
neixement, com és el de 
l’elaboració dels productes 
làctics, sinó que també és 
una bona oportunitat per 
potenciar dinàmiques de 
cohesió dels grups d’alum-
nes. 

Xocolatada solidària

U
n any més, les AM-
PES del municipi 
s’han organitzat per 

la realització d’una xoco-
latada solidària, el passat 
divendres 14 de febrer a 
la Plaça de la Vila.

L’objectiu d’aquesta 
activitat conjunta és la 
recaptació de fons desti-
nats a la investigació del 
càncer infantil de l’Hospi-
tal Sant Joan de Déu.

Xocolatada, tallers, pin-
ta-cares, animació i una 
gran rifa han estat les acti-
vitats principals d’aquesta 
jornada solidària. 

Una gran quantitat de co-
merços de la Unió de Bo-
tiguers de Montmeló hi ha 
col·laborat, així com l’es-
cola de dansa For Dance 
Center, amenitzant tota la 
festa solidària, on es van 
recaptar 1.615,52 €. 
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PARTICIPACIÓ

El Reglament de Participació 
Ciutadana a debat
L’Ajuntament de Montmeló inicia la fase de 
recollida de propostes del procés participatiu 
per l’elaboració del Reglament de Participació 
Ciutadana. En aquesta fase la ciutadania pot fer les 
seves propostes i/o modificar el Reglament

L’objectiu del 
Reglament de 
Participació Ciutadana, 
és millorar la qualitat 
democràtica en la 
presa de decisions,
establint mecanismes
de participació política 
que impliqui a la 
ciutadania en la vida 
col•lectiva 

E
l Reglament de Partici-
pació Ciutadana esta-
bleix el règim norma-

tiu municipal i les diferents 
modalitats, procediments i 
instruments que regeixen 
la participació ciutadana en 
l'àmbit municipal. Detalla so-
ta quins principis s'ha de re-
gir la participació ciutadana i 
explica quins són els instru-
ments de participació que la 
ciutadania, les entitats i col-
lectius del municipi tenen al 
seu abast per prendre part 
del procés d'elaboració de 
les polítiques locals. 

L'objectiu del Reglament 
de Participació Ciutadana, 
és millorar la qualitat demo-
cràtica en la presa de deci-
sions, establint mecanismes 
de participació política que 
impliqui a la ciutadania en la 
vida col·lectiva i en els as-
sumptes públics, tot tenint 
en compte la diversitat de 
la societat per tal d'impulsar 
una participació inclusiva i 
accessible per a tothom, fo-
mentar la corresponsabilitat 
de la ciutadania en els pro-
jectes municipals, promoure 
una participació de qualitat, 
en un marc d'igualtat d'opor-
tunitats, tot facilitant espais 

de diàleg i de deliberació 
col·lectiva i incorporar me-
canismes per retre comptes 
a la ciutadania.

Per tal que la ciutadania 
pugui participar en l'elabora-
ció d’aquest text, el passat 
dissabte 15 de febrer es va 
realitzar a la G2M un Taller 
participatiu, on es va deba-
tre sobre el nou Reglament 
de Participació. L'espai va 
permetre a la ciutadania re-
flexionar sobre quina partici-
pació hi havia a Montmeló tot 
revisant si aquesta estava 
inclosa en el Reglament de 
Participació Ciutadana. Una 
vintena de participants van 

fer propostes i suggeriments 
sobre el document que pos-
teriorment seran avaluats 
per incorporar al model de 
reglament de Montmeló. I es 
va finalitzar amb una expo-
sició resumida del contingut 
del document on es va refle-
xionar sobre les eines que 
contempla. 

Si no hi vàreu poder parti-
cipar, encara hi sou a temps 
fins al 28 de febrer, a través 
de la plataforma telemàtica 
Decidim o enviant un correu 
a participacio@montmelo.
cat. També trobareu el do-
cument publicat al web mu-
nicipal. En aquests espais hi 
trobareu l’esborrany amb el 
que actualment s’està tre-
ballant el reglament, on hi 
podeu fer contribucions o al-
legacions al text proposat.

El resultat d'aquest de-
bat públic ha de permetre a 
l'Ajuntament dotar-se d'un 
Reglament de Participació 
actualitzat i útil, adequat a 
les necessitats de la ciuta-
dania i a les possibilitats de 
l'administració municipal. 
Aquest reglament serà el 
marc normatiu que regula-
rà la participació a Mont-
meló.  
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CULTURA

David Gesalí i David Iñiguez van 
presentar el seu últim llibre a la 
Biblioteca de Montmeló

La Fura dels Baus 
tanca la residència 
a Montmeló amb un 
assaig general de 
l’espectacle “Pastoral 
for the Planet”
La Fura dels Baus ha acabat una 
residència a la Sala Polivalent que ha 
portat a terme durant un mes

C
atalunya any zero, 
crònica visual de la 
desfeta és el títol de 

la darrera obra d'aquest pa-
rell historiadors, especialis-
tes en temes d'aeronàutica 
relacionats amb temps de 
guerres. Aquesta és la se-
tena col·laboració que rea-
litzen conjuntament Gesalí 
i Iñíguez. La presentació va 
tenir lloc el passat dijous 30 
de gener a la Biblioteca Mu-
nicipal la Grua.

David Gesalí torna de nou, 
després de l'any 2013 a la 
Biblioteca la Grua a presen-
tar la seva nova publicació. 
La xerrada va estar molt in-
teressant, ja que van des-
granar el contingut del llibre 
i tot el procés d'elaboració i 
documentació que han ne-

cessitat per donar forma a 
un llibre de gran qualitat, 
tant pel recull fotogràfic com 
pel contingut de les entre-
vistes realitzades a diferents 
persones que van viure el 
moment històric que tracta 
el llibre.

Catalunya any zero ens 
presenta la brutal destruc-
ció del territori i la societat 
catalana a mesura que va 
caient en mans de l'exèrcit 
franquista. «Al final de cada 
bomba llençada hi ha mol-
tes vides. I molts mons que 
s'ensorren», diuen els au-
tors. Per això ens mostren 
l'ensorrament físic d'infraes-
tructures i edificis, que amb 
la pèrdua de les institucions 
i la identitat pròpies, dibuixa-
ven un futur negríssim per a 

Catalunya. El llibre trepitja 
gairebé tot el territori cata-
là i les imatges, fetes so-
bretot pel bàndol vencedor, 
van acompanyades, en un 
extraordinari contrast, de 
narracions personals dels 
perdedors: soldats i civils 
que van viure la guerra en 
primera persona. El lector té 
a les mans, doncs, un llibre 
rigorós i insòlit, amb nom-
broses imatges mai vistes i 
que marca el punt més baix 
de Catalunya, amb el país 
devastat i un futur hostil.

Durant la xerrada els dos 
autors també van presentar 
els dos llibres anteriors: "La 
guerra aèria a Catalunya" 
i "Sota les bombes", tots 
dos llibres històrics sobre la 
Guerra Civil a Catalunya. L

'objectiu de la compa-
nyia, de llarga i reco-
neguda trajectòria a tot 

el món, ha estat preparar el 
seu nou espectacle "Pastoral 
for the planet", que estrenarà 
pròximament a França, per 
començar després una gira 
internacional. El colofó final 
d'aquest mes de residència 
ha estat l'obertura al públic 
de dos assajos generals.

"Pastoral for the planet" és 
un espectacle basat en la si-
sena simfonia de Beethoven, 
del qual enguany se celebren 
els 250 anys del seu naixe-
ment. El muntatge preparat 
per la Fura té una durada 
d'uns noranta minuts i com-
bina l'òpera, les tecnologies i 
la dansa i d'altres tècniques 
artístiques, amb una esceno-
grafia evolvent. L'obra pretén 

reflexionar sobre la relació 
entre l'ésser humà i la natura 
i tot el que això ha comportat, 
especialment a partir de les 
diferents revolucions indus-
trials i tecnològiques.

Carles Padrissa, direc-
tor de la Fura del Baus, 
s'ha mostrat molt agraït pel 
tracte dispensat per tota la 
direcció de la Sala Poliva-
lent. Per l'Ajuntament és 
una satisfacció poder acollir 
companyes artístiques de 
renom per tal que puguin 
dur a terme el procés de 
creació dels seus especta-
cles, sigui de la disciplina 
artística que sigui. D'aques-
ta manera, la sala compleix 
un dels seus principals ob-
jectius del pla director, que 
és el foment de la creació 
artística a Montmeló. 
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CULTURA I FESTES

A Montmeló, el dimecres és 
dia de circ: vine a l’Escoleta de 
Circ de la Polivalent

E
l centre Cultural La Tor-
reta ofereix durant l’any 
una variada oferta de 

tallers de diverses disciplines 
artístiques i culturals. Darre-
rament s’han anat incorporant 
noves propostes de tallers, 
buscant obrir nous horitzons i 
animant a la ciutadania a rea-
litzar noves activitats.

Des del mes d’octubre de 
2019 s’ofereixen a la Sala Po-

livalent La Torreta un nou ta-
ller: l’Escoleta de Circ, adreçat 
a infants i joves de Montmeló. 
L’equip de formadors compta 
amb una àmplia experiència en 
activitats de circ, ja que són ar-
tistes de circ en actiu i especia-
litzats en diverses disciplines.

Les tècniques que podreu 
portar a terme són les se-
güents: trapezi, diàbolo, plat 
xinès, pilotes, masses, cable 

d’equilibri, acrobàcia, acro-
portés, teles aèries, pilota 
d’equilibris, corda aèria i rul-
los d’equilibris.

S’ha escollit fer el taller de 
circ perquè és una de les acti-
vitats més globals i completes 
en l’àmbit físic i del moviment. 
Així doncs, s’ha valorat que el 
fet que aquest art sigui la su-
ma de diferents llenguatges 
permet que tothom en trobi 

Des del mes d'octubre es fan classes de circ per a 
infants i joves de 12 a 18 anys

un element o disciplina amb 
la qual pot gaudir, expressar-
se i contribuir artísticament al 
grup, és un component que 
altres tallers impartits al cen-
tre no tenen. Les disciplines 
de circ estimulen de manera 
molt important la creativitat i 
les aptituds socials i també 
treballa diferents aspectes fí-
sics i corporals que ajuden al 
desenvolupament, el creixe-

ment i maduresa dels infants 
i adolescents.

Les classes són de caràcter 
setmanal i tenen una durada 
de 90 minuts. S’imparteixen 
els dimecres de 18 a 19.30 
hores per a infants a partir de 
8 anys i de 19.45 a 21.15 ho-
res per a majors de 14 anys. 
El preu del taller és de 45 € el 
trimestre. Anima’t a provar-ho! 
Places disponibles. 

Programació de la Sala Polivalent
Dissabte 07 de març - 20.30 h
PARADISOS OCEÀNICS
Espectacle teatral amb Mercè Arànega i Paula Blanco. Paradisos Oceànics, contagia la passió per la literatura i els viatges, 
pel risc i la joia de viure, que animà l’existència d’Aurora Bertrana, com confirmen les seves esplèndides memòries. 
L’espectacle és ideal per difondre i revalorar una escriptora massa oblidada, que estava convençuda -i així ho practicava- 
que abans d’escriure calia viure intensament.
Preus: general 12€, Carnet Jove i biblioteca 9€ i jubilats i menors 7€. - Venda entrades: entrapolis.com

Dissabte 14 de març - 22.30 h
ANTIKARAOKE
Espectacle musical. Vine a cantar a sobre d’un escenari, amb el suport de músics professionals. Et sentiràs com una 
veritable estrella de la música. Tu tries el tema entre un llistat de més de 1000 cançons. L’únic espectacle musical on 
el protagonista principal és el públic. Viuràs una autèntica nit de festa i participaràs de manera activa en aquest show. 
L’espectacle és gratuït, amb invitació prèvia. De 23 a 02 h. Menors de 16 anys acompanyats.
Preus: invitació gratuïta a través d’entrapolis.com. Màxim 4 entrades per persona. A taquilla: 2€ - Org. Mundo Especial

Diumenge 22 de març - 12.00 h
QUAN LES NENES VOLEN ALT 
L’Adriana, la Ximena i la Martina tenen grans somnis. El Sr. Sivolspots està construint ales per tal que puguin assolir-los. 
Però la banda del Sr. Nohoaconseguirasmai els han omplert les butxaques, les sabates i les motxilles de pedres perquè no 
puguin volar. Elles són tres, però podrien ser-ne deu, o cent, o totes les nenes del planeta.
Preus: adults 7€, infants 4€ - Org. La Xarxa Montmeló.

Dissabte 4 d’abril- 20.30 h
UN DIA QUALSEVOL 
Espectacle teatral a càrrec de Les Antonietes Teatre. Té setanta-set anys i es diu Marta, però ella sempre s’ha volgut dir 
Solange.  A la residència, hi coneixerà l’Ernest i el Mateu, dos avis que malauradament s’han acostumat a avorrir-se. La 
Solange i les seves ganes de viure acabarà provocant un munt de situacions absurdes i divertides que complicaran la vida 
de la Rosa, la directora de la residència.
Preus: general 12€, Carnet Jove i biblioteca 9€ i jubilats i menors 7€. - Venda entrades: entrapolis.com

Dissabte 25 d’abril- 20.30 h
NENES I NENS 
Espectacle teatral amb Anna Sahun. Ella és una dona emprenedora, valenta. Està casada amb un paio espavilat amb qui 
ha acabat tenint dos fills. Ser una bona mare pot resultar frustrant. Però el més frustrant de tot és descobrir, massa tard, 
que l’home de qui et vas enamorar és l’home equivocat.
Preus: general 12€, Carnet Jove i biblioteca 9€ i jubilats i menors 7€. - Venda entrades: entrapolis.com
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Pòdium de la 6a Festa de l’Esport

Parlament d’Alfonso Jiménez, regidor d’Esports

Reconeixements als valors esportius, menors de 12 anys

Reconeixements als valors esportius, majors de 18 anys

Ariadna Pérez, millor esportista 2019 menor d’edat

Exhibició de kates del Club Karate Montmeló

Parlament de l’alcalde, Pere Rodríguez

Reconeixements als valors esportius, de 12 a 17 anys

Nominats a millor esportista 2019 menor d’edat

Nominats a millor esportista 2019 major d’edat

6a Festa de 
l’Esport de 
Montmeló
Divendres, 24 de gener, la Sala 
Polivalent es va omplir per presenciar 
la 6a edició de la Festa de l'Esport 
que premiava els millors esportistes i 
equips locals de l'any 2019.

L
’acte va començar amb una exhibició femenina 
de katas de karate i va continuar amb un recull de 
fotos i un vídeo mostra de l’esport local. Després 

dels parlaments del nou regidor d’Esports, Sito Jimé-
nez i de l’alcalde de l’ajuntament de Montmeló, Pere 
Rodríguez, es van recordar els criteris per a la selecció 
i tria dels esportistes i es va donar pas al repartiment de 
guardons. A l’igual que la passada edició, enguany es 
van lliurar tres tipus de guardons:

Reconeixement als valors esportius
En aquesta categoria totes les persones nominades 
van ser guardonades. Cada entitat podia presentar un 
esportista per cada categoria (Millor esportista en va-
lors menors de 12 anys, Millor esportista en valors de 
12 a 17 anys i Millor esportista en valors major d’edat). 
Es podia presentar qualsevol persona relacionada amb 
l’entitat (entrenador, delegat, president, ...) mereixedo-
ra d’un guardó per la seva actitud, manera de fer, en 
referència als valors esportius. Es van reconèixer un 
total de 14 esportistes. Les persones guardonades als 
valors esportius van ser: 
• Cesar Moreno, Mario Santisteban, Halimatau Tra-

ore i Dalal Yakoubi (menors de 12 anys)
• Mohamed Elbouti, Sandra Fernández, Ingrid 

Maya i Héctor Segura (entre 12 i 17 anys)
• L’Associació Esportivas, Ainhoa Cano, Yolanda 

Gordón i Silvia Matamoros (majors de 18 anys)

Millors esportistes del 2019
Cada entitat podia presentar dues candidatures per ca-
tegoria individual i una per la categoria d’equip. La vo-
tació per a la tria del millor esportista s’ha fet per dues  
vies: un jurat relacionat amb el món de l’esport però 
que no podia pertànyer a cap entitat que presentés 
candidats i la ciutadania a través de la web de l’ajun-
tament. El valor dels vots era del 60% el del jurat i del 
40% el vot electrònic.

Destacar que aquesta edició els dos premis en ca-
tegoria menor d’edat han estat per representants del 
MAR (Montmeló Associació de Rítmica).
• Ariadna Pérez del Montmeló Associació de Rítmica 

(Millor Esportista menor d’edat)
• Nestor Pellicer del Club Escacs Montmeló (Millor 

Esportista major d’edat)
• Duo Cascanueces del Montmeló Associació de Rít-

mica (Millor Equip menor d’edat)
• Equip Amateur Femení del Club Futbol Montmeló 

UE (Millor Equip major d’edat)

Reconeixement institucional
Per segon any també es va realitzar un reconeixement 
institucional a aquelles persones que practiquen l’es-
port fora del municipi i que han destacat a la darrera 
temporada i també un reconeixement a la llarga dedi-
cació a l’esport local. Les persones guardonades amb 
el reconeixement institucional van ser:
• Jordi Palacios Navarro
• Fuensanta Gil i Antonio López
• Dani Carrillo
• Gerad Garcia Munné
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Reconeixement a Cisco de Sande

Amateur femení de futbol, millor equip 2019 major d’edat

Duo Cascabueces, millor equip 2019 menor d’edat

Nestor Pellicer, millor esportista 2019 major d’edat

Foto de grup de nominats i guanyadors

Actuació del cor de Gòspel

Tercera edició de la Fira de segona mà i col·leccionisme

Vuitena edició de l’Open Napoleònic de jocs de rol i simulació 
a la Polivalent

Taller de ceràmica al Museu Municipal de Montmeló

El Sevilla a la Polivalent, amb l’espectacle La Vida es Rocanrol

Reconeixements institucionals 2019

Nominats a millor equip 2019 mayor d’edat

Nominats a millor equip 2019 menor d’edat

Activitats 
Febrer 
2020


