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L’Ajuntament davant la 
pandèmia provocada per la 
Covid-19

Eloy Guerrero 
celebra 100 anys a la 
residència Can Dotras

E
n aquest butlletí presen-
tem un resum de totes 
les accions dutes a ter-

me que ens ajudi a compren-
dre la importància del mo-
ment excepcional al qual ens 
estem enfrontant però també 
un guió que ens ajudi a inte-
rioritzar certs procediments 
per encarar nous reptes de 
futur que, de ben segur es 
produiran.

Sóc conscient que cap or-

D
imecres, 20 de maig, 
Eloy Guerrero Sierra, 
que resideix a Can 

Dotras, va complir 100 
anys en companyia dels 
seus familiars. Per celebrar 
el seu aniversari va tenir 
lloc un acte institucional on 
l’alcalde de Montmeló, Pere 
Rodríguez, li va fer entrega 
d’un llibre de la història de 
Montmeló en imatges publi-
cat pel Centre d’Estudis de 
Montmeló i un detall floral.

Eloy Guerrero va néixer 
a Bodonal de la Sierra (Ba-
dajoz) i va arribar a Mont-
meló l’any 1983 després 
de passar 7 anys a Les 
Franqueses. Al seu poble 
natal va treballar com a 
agricultor i quan va arribar 
al nostre poble ho va fer 
com a muntador de llums 
a la fàbrica Sayol fins que 
es va jubilar. Guerrero és 
pare de quatre fills i té 5 
néts i 5 besnéts.

L’acte va ser molt emotiu, 

especialment pel moment 
social que estem vivint. 
Eloy Guerrero va sortir al 
pati de la residència Can 
Dotras acompanyat de to-
tes les professionals del 
centre. Amb la façana de-
corada per l’ocasió i amb 
la resta de les persones 
usuàries del centre, Eloy 
va rebre amb molta alegria 
i emoció la felicitació dels 
familiars i de l’alcalde que 
es trobaven a la porta de 
Can Dotras.

L’alcalde li va fer en-
trega d’uns records i els 
familiars d’un mural de 
fotografies de diferents 
moments de la seva vida. 
Com no podia ser d’una 
altra manera el centenari 
avi va bufar les espelmes 
del pastís i va xerrar ani-
madament amb el perso-
nal de la residència i amb 
totes les persones que es 
va reunir a les portes de 
Can Dotras. 

Després de dos mesos des de l’inici d’aquesta situació 
excepcional, que tant ha afectat la nostra societat i, en 
general a tot allò que coneixíem i que enteníem com a 
essencial, des de l’equip de govern de l’Ajuntament de 
Montmeló, considerem que és important fer un recull 
de la gestió municipal de la crisi sanitària, amb els 
recursos de tots.

ganització pública ni priva-
da ha disposat d’un guió al 
qual acollir-se i que aquesta 
pandèmia ha posat a prova 
la nostra capacitat de resili-
ència com a individus i com 
a societat.

Des d’aquí, vull donar les 
gràcies als companys de 
l’equip de govern i al perso-
nal municipal que s’ha posat 
al capdavant dels diferents 
serveis, i molt especialment 
al personal de la regidoria 
d’Acció Social i de la resi-
dència de gent gran de can 
Dotras; al personal de neteja 
viària i d’equipaments; a la 
Policia local; als membres 
del Comitè de Coordinació 
de la Covid-19 i a la resta 
de personal dels diferents 
serveis municipals per haver 
contribuït a minimitzar els 
efectes d’aquesta pandèmia

Vull llençar un agraïment 
especial als voluntaris i vo-
luntàries de la nostra pobla-
ció. Amb les seves accions 
completament desinteres-
sades, han demostrat el mi-
llor com a societat quan es 
tracta de superar una crisi 
d’aquesta magnitud.

També vull agrair a les 
empreses de dins i fora del 
nostre municipi, la seva col-
laboració i atenció a la crida 
feta per l’Ajuntament per de-
manar equips de protecció, 
begudes, ajuts econòmics, 
etc.

Menció especial per l’hos-
tal Serra i l’hotel Montmeló 
del nostre poble, que van 
posar a disposició de l’Ajun-
tament llurs instal·lacions pel 
personal sanitari i de la resi-
dència de gent gran que es 
trobava en situació de risc.

Per últim, vull donar les 
gràcies a la ciutadania de 
Montmeló per la seva de-
mostració de responsabilitat 
en aquests moments de crisi 
sanitària.

Aquesta situació encara 
no ha acabat. Potser co-
mencem a doblegar la crisi 
sanitària, però la nova nor-
malitat portarà nous reptes 
que, de nou posaran a prova 
les nostres capacitats. Entre 
tots ben segur que ho acon-
seguirem. 

Pere Rodríguez Rodríguez, 
Alcalde
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ACCIÓ SOCIAL

L
es primeres accions 
que es van dur a 
terme al conèixer la 

pandèmia van ser aque-
lles referides a la resi-
dència Can Dotras. Es 
van restringir les visites 
de familiars i persones 
alienes a la residència, i 
es va suspendre el servei 
de Centre de dia i el Dinar 
en Companyia. A banda 
de protegir les persones 
residents, es va establir 
un sistema de torns al-
ternatius per tal de prote-
gir a les treballadores del 
centre. Amb l’alternança 
s’evitava el creuament  de 
personal i el contacte en-
tre persones, contribuint a 
minimitzar els riscos.

Les visites de familiars 
dels usuaris de Can Do-
tras estaran autoritzades 
a partir de la fase I del 
desconfinament, només 
per a aquells residents en 
situació de descompensa-
ció de malaltia crònica.

A partir de la fase II, els 
familiars podran visitar 
a les persones usuàries 
de la residència tenint en 
compte les recomanacions 
de les autoritats sanitàries, 
és per aquest motiu que 
s´habilitarà un espai a l’aire 
lliure per minimitzar riscos. 
Les visites no es podran 
allargar més de 30 minuts, 
amb només un membre de 
la família del resident i cal-
drà demanar cita prèvia. 

La residència 
i centre de dia 
de Can Dotras 
no registra 
cap cas de 
coronavirus

L’Ajuntament reforça l’àrea de 
Serveis Socials per fer front a la crisi 
de la Covid-19
A partir de la fase I, Serveis Socials atendrà presencialment amb cita prèvia. 
Per concertar visita, cal fer-ho al telèfon d’atenció de l’Ajuntament.

E
n temps de confinament, 
l’àrea de serveis socials 
de l’Ajuntament de Mont-

meló segueix a disposició de 
la ciutadania amb més força i 
implicació que mai. De mane-
ra presencial, telemàtica i mit-
jançant un seguiment telefònic 
més intens, seguim tenint cura 
de les persones que més ens 
necessiten.

L´Ajuntament, dintre del Pla 
d´Acció per fer front a la cri-
si del COVID–19, reforçarà 
l´equip de serveis socials amb 
la finalitat de donar resposta 
ràpida i eficient a les noves 
necessitats.

Des de l’inici de l’estat 
d’alarma, els equips bàsics 
d’atenció social han estat fent 
teletreball i es van habilitar 
dos telèfons d’atenció directa 
i s’ha ampliat l’horari d’aten-
ció telefònica. Al llarg d’aquest 
període s’han realitzat més de 
1400 intervencions, de suport, 
orientació, tramitació valora-
ció, contenció, entre d’altres...

L’atenció a la gent gran, a 
les persones amb dependèn-
cia, a les famílies, als infants i 
a les persones amb capacitat 
diversa, s’ha reforçat  des de 
l’estat d’alarma, realitzant un 
seguiment molt intens dels ca-
sos més vulnerables i posant 
a l’abast de la població els re-

cursos necessaris.
S’ha fet un seguiment, en 

coordinació amb el personal 
del Trencadís, de les perso-
nes del Centre Ocupacional 
donant suport a les famílies i 
mantenint el contacte amb els 
beneficiaris del servei.

S’han activat serveis d’àpats 
a domicili, i noves altes del 
servei de teleassistència, mit-
jançant un telèfon 900 habilitat 
per la Diputació de Barcelona.

El servei Punt Dona con-
tinua donant resposta a les 
demandes d’atenció psico-
lògica i d’assessorament ju-
rídic. Som conscients que el 
confinament pot comportar 
situacions de violència que 
necessitin atenció urgent i 
hem posat tots els mitjans per 
atendre les situacions que es 
puguin donar.

Aquest servei s’ha reforçat 
especialment en aquests mo-
ments d’estat d’alarma vetllant 
per garantir el suport social, 
psicològic i l’assessorament 
jurídic que totes les dones del 
municipi requereixi i es manté 
l’atenció telefònica al núme-
ro d´atenció de l´Ajuntament 
o bé per correu electrònic a 
l’adreça acciosocial@mont-
melo.cat.

En el marc de les accions 
adreçades a donar una res-

posta àgil als possibles casos 
de violència l´Ajuntament,  va 
posar en marxa la campanya 
Establiment Segur Contra la 
Violència Masclista a la que 
s’hi van adherir les farmàcies 
del municipi. Aquesta campa-
nya de l’Institut Català de les 
Dones té com a finalitat que 
les dones comptin al llarg del 
confinament amb el suport 
dels comerços per trucar al 
900900120. 

El departament de serveis 
socials de l’Ajuntament de 
Montmeló ha ampliat i refor-
çat el programa de Targetes 
Moneder per tal de garantir el 
dret a l’alimentació. En aquest 
mateix sentit. es treballa tam-
bé en coordinació amb Càritas 
que ha reforçat la freqüència i 
el número de repartiments en 
aquests dies de confinament 
així com la manera de repar-
tir-los que s’ha fet a domicili 
amb el grup de voluntariat de 
suport.   

Es realitzen també coordi-
nacions amb la treballadora 
social del CAP de Salut per tal 
d’organitzar accions comunes 
per donar resposta a les situa-
cions que presenta la població 
de Montmeló.

Des de serveis socials de 
l’Ajuntament de Montmeló, 
volem agrair molt especial-

ment la col·laboració del grup 
de voluntaris del projecte de 
voluntariat social de suport al 
col·lectius més vulnerables 
durant la situació extraordinà-
ria derivada del COVID-19.

L’Àrea està donant suport 
a la residència Can Dotras 
per conèixer i donar res-
posta a les necessitats dels 
residents i del personal tre-
ballador. Com a mesura de 
prevenció, l’equip de neteja 
de l´Ajuntament ha reforçat 
el servei i realitza diàriament 
tasques de desinfecció de les 
zones comunes. 
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GESTIÓ MUNICIPAL I AJUDES

Pla d’actuació de Promoció 
Econòmica

Nou calendari fiscal 2020

L’Ajuntament de Montmeló ha aprovat en el Ple del mes de 
maig un paquet de mesures per fer front a la crisi de la Covid-19 
en matèria de Promoció Econòmica i Ocupació.

E
ls ajuntaments som 
l’administració més 
propera a la ciutadania 

i som els primers que, mal-
grat les nostres limitacions 
de competències i de finan-
çament, hem de preveure 
mesures per tal de respon-
dre a les necessitats i les de-
mandes que ens fa arribar la 
ciutadania. En aquest sentit, 
un cop passat ja el període 
de confinament més dur i 
un cop també reforçades 
les mesures municipals en 
matèria d’Acció Social, toca 
ara afrontar noves accions 
per al recolzament de l’acti-
vitat econòmica.

Les actuacions es plan-
tegen segons els dos 
col·lectius als quals van 
adreçades: persones i em-
preses, distingint entre les 
que han estat més perjudi-
cades per no haver pogut 
treballar, i el col·lectiu d’em-
presaris en general, i també 
segons els objectius que es 
persegueixen.

Pel que fa a l’atenció a les 
persones, reforcem els re-
cursos, ampliem els canals 
i impulsem accions directes 
per a la millora de l’ocu-
pació, amb més inversió. 
Quant a les empreses, en 
particular les que han estat 
més afectades, posem a la 
seva disposició noves boni-
ficacions i ajuts de diversos 
tipus, i dins de les nostres 
limitacions, endeguem tam-

bé campanyes de promoció 
i nous serveis.

La importància i la bona 
gestió dels serveis públics 
ha estat i és especialment 
reivindicada en casos de 
crisi com aquesta, doncs 
quan el mercat o el siste-
ma falla tots busquem la 
garantia que ens ofereixen 
les administracions. Com a 
Ajuntament volem respon-
dre a aquesta responsabi-
litat i oferim un nou paquet 
de mesures per contribuir, 
en la mesura de les nos-
tres possibilitats, a millorar 
la situació de les persones 
i empreses del nostre mu-
nicipi. Aquestes mesures es 
divideixen en quatre grans 
eixos o línies de treball.

1. Mesures adreçades a 
les persones demandants 
d’ocupació en general:  
reforç i millora de l’atenció 
directa i l’assessorament 
laboral, també per a la sol-
licitud de prestacions i ajuts 
laborals. Reforç de la gestió 
per a la Intermediació labo-
ral. Nou Pla Local d’Ocupa-
ció amb l’oferta d’un 50% 
més de places. Increment de 
l’oferta d’accions formatives.

2. Mesures adreçades 
a activitats econòmiques 
amb seu a Montmeló, d’au-
tònoms i petites empreses 
comercials que han resul-
tat especialment perjudi-
cades per la crisi sanitària 
del COVID: exempció o sub-

venció en taxes I impostos 
durant el període d’afecta-
ció com l’IBI, la recollida de 
residus comercials o el gual 
d’activitats comercials i de 
serveis. Derogació de la ta-
xa d’ocupació de via pública 
amb taules i cadires per a les 
terrasses dels bars, possi-
blitat d’ampliació de l’espai i 
exempció  de l’import de la 
taxa d’ocupació de via pú-
blica per a parades del mer-
cat setmanal corresponent 
als dies que no hagin pogut 
treballar. Bonificació de la lli-
cència d’obres i de l’Impost 
de construccions I instal-
lacions per a ladaptació o 
rehabilitació de locals

3. Noves subvencions 
per a accions de foment 
de la innovació, modernit-
zació de les activitats i la 
professionalització de la 
gestió: també s’adreça a 
autònoms i petites empre-
ses comercials.

4. Mesures adreçades a 
empreses del municipi en 
general: Increment del 50% 
de la partida pressupostària 
destinada a subvencions 
per a la contractació de per-
sonal del municipi, a través 
del Servei Local d’Ocupa-
ció.  Reforç de l’atenció i el 
suport per a la informació 
sobre novetats legals, reso-
lució de dubtes i sol·licitud 
d’ajuts. Noves campanyes 
de promoció i serveis per a 
la dinamització. 

E
l nou calendari fiscal de l’Ajuntament de Montmeló pel 
2020 elaborat pel Govern municipal com una de les 
primeres mesures per a fer front a la crisi derivada de 

la pandèmia del Covid-19, estableix l’endarreriment de tots 
aquells impostos i taxes amb més incidència en la ciutadania 
de Montmeló.
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GENT GRAN

El Casal de la Gent Gran no s’atura

Ara més que mai, cal tenir cura de la gent gran

E
ls nostres rols i les nos-
tres rutines diàries s’han 
vist colpejades per 

aquesta nova situació, sense 
diferència d’edat. Sentim però 
la necessitat de recuperar un 
equilibri en les nostres ocu-
pacions, aquest equilibri ens 
permetrà recuperar un estat 
de calma emocional, tan ne-
cessari ara per ara i sempre.

El Casal dóna resposta a 
aquesta necessitat, que per-
metrà seguir els nostres hàbits 
i activitats de forma adaptada, 
però amb la mateixa finalitat: 
fomentar que aquesta etapa 
de la vida sigui activa i salu-
dable. Per tot això, treballem 
amb dues línies d’actuació: 
activitats virtuals i l’atenció do-
miciliària no presencial.

Gràcies a les noves tecno-
logies, a les xarxes socials, 
i a tots els usuaris actius en 
aquestes, podem continuar 
oferint a través del servei de 
whatsapp i facebook els se-
güents projectes:

D
es de l’Ajuntament 
s’ha tingut cura des del 
principi de la crisi sa-

nitària de tots els col·lectius 
vulnerables i, espacialment 
del col·lectiu de la gent gran 
de Montmeló. S’està trucant 
a totes les persones majors 
de 70 anys de Montmeló 
per fer un acompanyament i 
seguiment de la situació du-

Davant la situació actual d’aïllament físic i social a causa de la Covid-19, el Casal de la Gent Gran 
de Montmeló ofereix una cartera de serveis adaptada a la nova realitat, en la mirada posada en 
l’acompanyament a distància.

rant l’estat d’alarma i detec-
tar possibles casos de risc.

El Servei Local de Tele-
assistència s’ha reorganit-
zat per tal de maximitzar el 
seguiment de les persones 
beneficiàries del servei, mit-
jançat trucades proactives 
amb l’objectiu d’acompanyar 
a les persones usuàries, as-
segurar que disposen d’infor-

mació suficient i que tenen 
cobertes les necessitats bà-
siques.

També s’ha reforçat la in-
formació que es proporcio-
na des del centre d’atenció 
telefònica així com el seu 
servei, realitzant gairebé 
2.000 trucades preventives. 
El servei de teleassistència 
continua coordinant-se amb 

el departament de Serveis 
Socials per informar de pos-
sibles situacions de risc.

El Servei d’Atenció Domi-
ciliària se segueix prestant 
a totes aquelles persones 
grans que es troben en si-
tuació de dependència i si-
tuació de vulnerabilitat so-
cial.

Per tal de donar cobertura a 

les persones usuàries del ser-
vei de Dinar en Companyia, 
que es va suspendre amb 
l’estat d’alarma, es va posar 
en marxa el servei d’Àpats a 
Domicili amb 15 dies d’ante-
lació respecte a la data d’inici 
prevista. Actualment aquest 
servei ofereix cobertura a 18 
usuaris diàriament i ja ha re-
partit més de 500 àpats. 

A casa no m’aturo: víde-
os setmanals amb propos-
tes específiques de 3 àrees: 
emocional, cognitiva-creativa 
i física. Són vídeos realitzats 
per un psicòleg, una terapeu-
ta ocupacional i un fisiotera-
peuta.

El repte del dia: s’ha creat 
un grup de whatsapp amb rep-
tes diaris engrescadors.

Taller de memòria: continu-
em les sessions amb propos-
tes diàries de jocs cognitius 
en els seus propis grups de 
whatsapp.

Això és el que fem: Pro-
postes d’activitats creatives 

dins el format de les noves 
tecnologies en format vídeo, 
un exemple és el vídeo conte 
que per Sant Jordi va realitzar 
el grup de teatre del Casal i 
que el podeu veure a la web 
de l’Ajuntament.

Seguiment telefònic, amb 
trucades setmanals a uper-
sones usuàries dels tallers 
del Casal més vulnerables. 
Oferim suport emocional a 
persones usuàries i als seus 
familiars, informem de la 
normativa en relació amb la 
Covid19 i al nostre col·lectiu. 
En aquests seguiments és 
on podem detectar situaci-
ons de risc i alertes que en 
coordinació amb l’equip de 
Serveis Socials del municipi 
es podran resoldre.

Atenció domiciliària no 
presencial: gràcies a l’equip 
de voluntaris de l’Ajuntament, 
es reparteixen setmanalment 
propostes cognitives i creati-
ves en format paper a les ca-
ses dels usuaris que no tenen 

accés a xarxes socials.
Des de l’inici de la crisi sa-

nitària l’organització del Casal 
de la Gent Gran s’ha adaptat 
a una nova forma d’acompa-
nyament als nostres usuaris. 

Avui encara aprenem cada 
dia  per millorar els nostres 
serveis, però amb la seguretat 
i convicció que des del Casal, 
vetllem sempre pel benestar 
dels nostres grans. 

Treballem amb 
dues línies 
d’actuació: 
activitats virtuals 
i l’atenció 
domiciliària no 
presencial
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CULTURA I PATRIMONI

Testimoniem la pandèmia

A
mb aquesta iniciativa es 
vol incentivar un procés 
de documentació pro-

activa que permeti disposar 
en un futur d’una memòria 
social directament construïda 
per la ciutadania.

Quins materials es recu-
llen?

Documents analògics i di-
gitals, fotografies, textos per-
sonals, vídeos, testimonis 
orals, dibuixos... documents 
creats per vosaltres i vincu-
lats al municipi. Interessen, 
especialment, documents 
i testimonis de les diverses 
experiències i els efectes so-
cials que ha tingut la crisi al 
poble: iniciatives solidàries, 
xarxes de col·laboració, can-
vis en els espais i paisatges, 
empreses, organitzacions o 
entitats que han emès algun 
tipus de document sobre les 

mesures preses davant la 
situació, experiències perso-
nals i familiars relacionades 
amb el confinament (com 
s’ha viscut l’estat d’alarma, 
que s’ha fet durant el confina-
ment, que ha canviat al vol-
tant....), etc.

Qui pot participar?
Qualsevol persona que vul-

gui aportar la seva experièn-
cia personal 

Com s’hi pot participar?
Envieu els documents a mu-

seu@montmelo.cat o arxiu@
montmelo.cat. Si són massa 
pesats cal utilitzar el servei 
de wetransfer. Si es tracta 
de documents analògics, po-
dreu portar-los directament a 
l’Arxiu (Plaça de la Vila, 1) o 
al Museu Municipal de Mont-
meló (Plaça Joan Miró, s/n) 
un cop es restableixi el servei 
presencial. Caldrà, però, sol-

licitar citar prèvia als telèfons) 
572.00.00. Ext. 194 (Arxiu) o 
93.572.11.66 (Museu).

Quins són els requisits 
per enviar el material?

Cal contextualitzar la docu-
mentació (títol, data, lloc, au-
toria, persones que hi apa-
reixen). També és important 
aportar una petita descripció 
del que s’hi veu o el que es 
vol mostrar amb el material.

Cal facilitar una adreça de 
correu i un telèfon, indicant 
que se cedeixen els drets de 
consulta, explotació i difu-
sió no comercial dels docu-
ments.

El material aportat pot ser 
molt útil per a les generacions 
futures, que a través de la do-
cumentació cedida podran co-
nèixer la realitat viscuda durant 
la pandèmia del coronavirus al 
poble. 

El Museu i l’Arxiu Municipal de Montmeló fan una crida a la ciutadania perquè facin arribar 
tota mena d’evidències documentals sobre aquest moment excepcional que estem vivint que 
permetran  preservar i entendre millor els efectes actuals a les generacions futures.
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INFÀNCIA

EL benestar dels infants, una prioritat durant  la 
crisi sanitària 

D
esprés d’un acurat tre-
ball en coordinació amb 
els centres educatius 

del municipi es va disposar de 
les dades d’aquelles famílies 
amb mancances de conne-
xió a Internet o de dispositius 
electrònics. L’Ajuntament en 
conveni amb la companyia 
de telecomunicacions Netllar 
va dotar de connectivitat a 25 
famílies i un equip format per 
24 voluntaris va repartir més 
d’una cinquantena d’ordina-

dors i tauletes a l’alumnat del 
municipi que no en disposava. 
Amb aquestes dues accions 
s’ha aconseguit garantir la 
igualtat a l’accessibilitat i l’en-
senyament de tots els infants 
de primària, secundària i de 
l’Escola d’Adults.

Els serveis de titularitat mu-
nicipal, com és el cas de l’es-
cola municipal de música o bé 
el centre de formació d’adults, 
s’han transformat per complet 
per poder oferir el mateix ser-

vei però de forma telemàtica. 
És el cas del Servei Socio-

educatiu que es realitza dià-
riament a l’antiga estació. Els 
professionals del servei han 
estat fent un seguiment telefò-
nic amb les 45 famílies usuà-
ries d’aquest recurs per a fer 
acompanyament i seguiment, 
tant per l’ajut amb els deures 
com per abordar possibles 
problemàtiques.

Amb el tancament dels cen-
tres escolars es va interrom-

pre també el servei de men-
jador i, per tant, les ajudes 
per alimentació que rebien 
les famílies. Aquestes ajudes 
s’han transformat en targetes 
moneder.

S’ha repartit tres remeses 
de targetes moneder, facilita-
des per la Generalitat i gestio-
nades a través del Consell Co-
marcal, es tracta d’un total de 
188 Targetes Moneder per als 
alumnes del SIS, dels serveis 
de Menjador escolar, i els alum-

nes amb necessitats especials. 
Aquestes targetes s’afegei-

xen a les 30 Targetes Mone-
der activades des del mateix 
departament de serveis per 
donar cobertura a les necessi-
tats d’alimentació dels usuaris 
més vulnerables.

Per a l’alumnat de l’escola 
bressol, s’ha creat una línia 
d’ajuts específica per donar 
suport al dret a l’alimentació 
dels infants de 0 a 3 anys que 
rebien beques.

La Policia Local felicita l’aniversari als infants
Com ha passat en altres municipis, la Policia Local de Montmeló 
ha felicitat aquells infants que han fet anys durant els dies de 
confinament fins a l’entrada a la fase 1. Gairebé 80 infants han 
estat felicitats per agents de la Policia Local que amb el cotxe 
patrulla i prèvia petició de les famílies, han anat a casa de l’in-
fant per fer més especial l’aniversari confinat.

Un altre dels col·lectius que ha estat més present en la gestió de la crisi sanitària han estat 
els infants. Una de les tasques dutes a terme des de la regidoria d’educació i el Departament 
d’ensenyament ha estat garantir que l’alumnat de Montmeló pogués seguir la tasca lectiva per 
via telemàtica. 

Diploma per a nens i nenes 
Per tal d’agrair i reconèixer l’esforç que estan fent els infants durant el confinament, l’Ajunta-
ment ha emès un diploma per reconèixer la paciència i la capacitat d’adaptació dels més petits 
de la casa. El diploma es va lliurar junt amb les mascaretes cosides pel grup de cosidores 
voluntàries.
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PROMOCIÓ ECONÒMICA

Suport a persones i 
empreses des de casa 
L’atenció presencial a partir del dia 28 de maig 
serà a les instal·lacions del Centre de Formació i 
Recursos, G2M, al carrer Nou número 34, amb cita 
prèvia.

El Servei Local 
d’Ocupació té 
un nou canal via 
whatsapp per 
assessorar els 
seus usuaris

E
l Departament de Pro-
moció Econòmica ha 
seguit estant molt actiu 

des de l’inici de la crisi del 
COVID19, amb atenció tele-
fònica, per correu electrònic 
i per whatsapp a demandes 
de persones i empreses del 
municipi.

D’una banda, des del Ser-
vei Local d’Ocupació es va 
informant via correu elec-
trònic i també es va obrir un 
nou canal via whatsapp per 
a fer arribar de forma més 
eficaç tota la nova informa-
ció i tenir molta més proxi-
mitat amb els seus usuaris. 
L’obertura d’aquest canal 
ha estat especialment ben 
acollida i els usuaris l’estan 
aprofitant moltíssim, plante-
jant dubtes relacionats amb 
gestions digitals: altes al 
SOC, Renovació DARDO, 
com registrar-se a Feina Ac-
tiva, sol·licitar Vida Laboral, 
Demanar prestacions al SE-
PE, etc.  També es dona as-
sessorament i s’acompanya 
en la recerca de feina, amb 

la presentació de candidatu-
res via web (de la Xarxa Xa-
loc -xaloc.diba.cat-  i altres), 
inscripcions a formació i re-
cursos on-line, actualització 
d’expedients i currículums, 
etc.

D’altra banda, s’atén i s’in-
forma també puntualment a 
tots els autònoms i empre-
ses de les novetats legals, 
ajuts, etc. que van sortint  
i es coordina la gestió de 
la informació i les mesures 
que tant els establiments 
sedentaris com les parades 
del mercat setmanal han de 
tenir en compte per poder 
treballar de forma adequada 
en cada moment.

Aquesta setmana s’ha 

acabat de preveure el nou 
emplaçament de la resta de 
parades de productes no ali-
mentaris que podran tornar 
a Montmeló, un cop el mu-
nicipi entri a la fase 1. Les 
parades de la plaça es man-
tenen allà, però amb les no-
ves distàncies de seguretat, 
i les que hi havia al carrer de 
la Diputació passen a l’altra 
banda de la fruita i verdura, 
al segon tram del Passeig 
de les Corts Catalanes.

Comp lemen tà r iamen t , 
s’ha treballat per plantejar 
una bateria de mesures via-
bles i eficaces, d’acord amb 
el pressupost i les compe-
tències municipals, per fer 
front als efectes d’aquesta 
crisi i contribuir a la reactiva-
ció econòmica del municipi, 
que s’hauran d’aprovar en el 
proper Ple municipal.

Podeu contactar amb el 
Departament de Promoció 
Econòmica mitjançant el 
correu electrònic: promo-
ec@montmelo.cat, o bé al 
telèfon 616206392. 

Nova ubicació de les parades del carrer Diputació que passen al segon tram del passeig de les Corts Catalanes
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COVID-19 SOLIDARITAT

El Grup de Voluntariat i altres iniciatives 
solidàries, han estat imprescindibles durant 
el confinament

L
’Ajuntament, amb l’ob-
jectiu de canalitzar-les 
i organitzar tothom ga-

rantint la seguretat de totes 
les persones, va engegar 
diferents projectes de volun-
tariat: persones cosidores de 
mascaretes i de bates per a 
l’hospital; persones de Suport 
als col·lectius més vulnera-
bles i recollida de material ja 
confeccionat

Grup de Cosidores
Des de la declaració de l’Estat 
d’alarma, a mitjans de març, 
prop d’una seixantena de co-
sidores voluntàries han estat 
confeccionant mascaretes per 
poder lliurar-les a diferents 
sectors. La primera feina va 
ser en resposta a la crida de 
Robin Hat, empresa que va 

Des de l’inici de l’entrada en vigor de l’estat d’alarma, la ciutadania de Montmeló ha mostrat la 
seva part més solidària oferint-se com a voluntària a través de nombrosos missatges, trucades i 
iniciatives per donar cobertura a les necessitats derivades de la pandèmia.

reenfocar el seu negoci de fa-
bricació de gorres de quiròfan 
a la fabricació de mascaretes 
per pal·liar la mancança de 
material al sistema sanitari.

Des de llavors, s’han cosit 
més de 11.000 mascaretes 
que han estat repartides a di-
ferents sectors: infància, gent 
gran, ciutadania i personal 
municipal de les brigades de 
neteja d’edificis i de neteja de 
via pública, Policia Local i  fa-
mílies vulnerables que reben 
suport d’aliments de Càritas

A més i responent a la crida 
de l’Hospital de Granollers per 
confeccionar bates a partir de 
bosses de plàstic, l’Ajuntament 
va fer la compra de sacs i bos-
ses domèstiques i es van cosir 
un total de 5000 bates, 100 da-
vantals i 400 manguitos.

Voluntariat social de 
suport als col·lectius més 
vulnerables 
Després de la crida feta per 
xarxes i internet, durant els 
primers dies de la crisi del 
Coronavirus, un total de 40 
persones es van afegir al 
projecte de Voluntariat social 
de suport als col·lectius més 
vulnerables durant la situació 
extraordinària derivada del 
COVID-19.

El Grup de Voluntariat de 
Montmeló, coordinat per tèc-
nics municipals, va començar 
a funcionar el dia 17 de març 
i, fins al moment, han dut a 
terme més de 340 accions. 
En general, les tasques que 
els hi han estat encarregades 
són: compra de subministra-
ments bàsics (medicaments, 
aliments, productes d’higiene 
personal i de neteja...) a les 
persones més vulnerables; 
baixar les escombraries; pas-
sejar els animals de compa-
nyia; distribució de deures 
escolars a les famílies que no 
tenen internet i suport a l’àrea 
de Gent Gran amb la distribu-
ció d’exercicis i pautes.

Aquest grup de voluntariat 
va ser l’encarregat de repar-
tir els equips informàtics dels 
centres escolars als  alumnes 
que no en tenien. Es van re-
partir un total de 50 ordina-
dors i tauletes.

al personal de la residència 
Can Dotras i per als agents de 
la Policia Local. S’han rebut 
diferents donacions per part 
d’empreses i particulars. 

També s’ha donat resposta 
a la ciutadania que ha vol-
gut donar material sanitari a 
l’Hospital de Granollers reco-
llint a domicili i lliurant-ho al 
bus del voluntariat que l’hos-
pital va instal·lar a la porta del 
centre per poder recollir totes 
les donacions.  

D’altra banda, el comerç 
montmeloní, Electrodomès-
tics Cid va fer donació de pan-
talles de protecció fetes amb 
la seva impressora làser que 
han estat donats al Centre de 
Salut, a la residència de Can 
Dotras i a la Policia Local. 

11.000 mascaretes,
5.000 bates, 100
davantals i 400 
manguitos, han 
sortit de les 
màquines de cosir 
de 60 cases de 
Montmeló

Recollida de material ja 
confeccionat
Un altre mostra més de la so-
lidaritat de Montmeló, ha estat 
la resposta a la crida que va 
fer l’Ajuntament, a través de 
les xarxes socials, al principi 
del confinament per poder re-
collir guants i mascaretes per 
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Un pressupost útil per 
a la gent

D’aquesta crisi ens en 
sortirem en comú!

La nova normalitat

L’acció d’ERC dins del 
govern municipal

La pandèmia provocada pel Covid-19 
que ha motivat l’Estat d’Alarma en el 
que ens trobem immersos ha fet evi-
dents un seguit de situacions que fan 
necessari, ara més que mai, fer re-
plantejament i correcció de polítiques 
i maneres de fer.

La problemàtica sanitària, que tot in-
dica serà seguida d’una difícil  situació 
econòmica i social , ens ha demostrat 
com les polítiques privatitzadores i de 
retallades aplicades pels governs de 
dretes han deixat el nostre sistema 
sanitari totalment desprotegit. 

Només l’entrega i professionalitat 
dels treballadors i treballadores del 
sistema ens han permès minorar, dins 
del possible, els efectes devastadors  
d’una pandèmia inimaginable no fa 

Volem començar aquest article felicitant, 
pel comportament i civisme demostrats, 
a la immensa majoria de la població de 
Montmeló. Especialment als infants, 
gent gran, persones d’alt risc i gent tre-
balladora, que estant patint els efectes 
més durs d’aquesta crisi. També volem 
agrair la feina del voluntariat del poble 
i del personal dels serveis públics, que 
estant fent visible més que mai el valor 
social del bé comú.

Des de l’inici de la pandèmia, el grup 
de Canviem Montmeló hem proposat, 
des de l’oposició, més de 40 mesu-
res al govern de l’Ajuntament. Moltes 
han estat acceptades per dur-se a 
terme, d’altres han estat rebutjades o 
es troben en procés encara d’estudi. 
Aquests dies estem insistint perquè es 
tinguin en consideració i s’agilitzin les 
següents: 

La nova normalitat, amb tota certesa 
és el concepte més escoltat actual-
ment als mitjans de comunicació. És 
com una mena de mantra que es re-
peteix contínuament per anunciar un 
final d’etapa de la pandèmia.

Ens espera un treball molt intensiu 
amb molts canvis i altres orientacions 
que res tindran a veure amb la pla-
nificació que el govern tenia fins ara. 
I ens preocupa, per la relació de les 
persones, quina afectació acabarà 
tenint tot plegat?, el més important és 
establir serveis i estar al costat de les 
persones de la manera justa i adequa-
da, i així generar confiança per afron-
tar tots els canvis que ens venen.

Si bé conceptes com el de distan-
ciament físic o el de teletreball ja es-

Des del nostre retorn al govern muni-
cipal, l’1 d’abril, i com no pot ser d’al-
tra manera, hem estat completament 
abocats a combatre els efectes de la 
crisi del COVID-19, posant-nos a dis-
posició de tots els departaments muni-
cipals implicats, d’una manera o altra, 

pas gaire mesos. 
El paper dels voluntaris i voluntà-

ries  disposats en tot moment i per a 
tot allò que s’els demanès també ha 
estat també determinant. A Montme-
ló hem tingut un bon exemple amb 
el grup de cosidores, i els voluntaris i 
voluntàries que han col·laborat en els 
repartiments de Càritas o dels equips 
informàtics als alumnes dels diferents 
centres escolars

No és de rebut, però, que les urgèn-
cies sanitàries, com les econòmiques 
i socials depenguin del voluntarisme i 
entrega de professionals i voluntaris.

S’han de revertir polítiques de tall 
neoliberal que han posat per davant 
l’obssessió per un control del dèficit 
que fins i tot impedeix als ajuntaments 
emprar el superàvit dels seus comptes 
en res que no sigui reduir l’endeutament. 

La supressió de la Regla de la des-

• Comerç i autònoms: Crear un servei 
d’assessorament per ajudes, trà-
mits, moratòries... Oferir una línia de 
microcrèdits, sense interessos, per 
facilitar liquiditat a autònoms i comer-
ços. Impulsar ajudes econòmiques 
complementàries per a aquells que 
s’hagin vist forçats a tancar el negoci 
durant l’estat d’alarma.

• Acció Social: Reforçar l’àrea d’Acció 
Comunitària i Benestar de l’Ajunta-
ment per poder donar resposta a l’in-
crement de casos que estan neces-
sitant i necessitaran fer ús d’ajudes 
socials.

• Habitatge: Reduir fins al 80% l’IBI i 
subvencionar fins a un 80% el lloguer 
a treballadors i treballadores que 
acreditin estar a l’atur o en ERTO 
aquest 2020. 

• Gent Gran: Completar les trucades de 
seguiment a les persones més grans 
de 70 anys, oferint-los suport i ajut en 
cas que ho necessitin, i ampliar-les a 
les majors de 65.

taven inventats, ens hem adonat que 
cal seguir repensant aquests models 
ja que el teletreball no és factible si no 
hi ha un recolzament que permeti la 
conciliació familiar. Àmbits econòmics 
i socials com el Comerç, Turisme, l’Es-
port i la Cultura seran els més afectats 
per aquesta limitació al contacte hu-
mà. Com canviaran els nostres cos-
tums en aquest període és una incòg-
nita però el que està clar és que ens 
adaptarem, tal com ho estem fent amb 
el confinament que progressivament 
s’està desescalant, i ens en sortirem.

En el Pla d’Acció de FEM per aques-
ta legislatura vam fer un seguit de 
propostes que pensem que poden ser 
d’utilitat per fer front a ajudar els sec-
tors més afectats, en l’àmbit del comerç 
amb la creació de la cistella de comerç 
local, poder realitzar la compra mitjan-

en pal·liar les dures conseqüències 
d’aquesta crisi.

En un primer moment, com també 
no podia ser d’altra manera, es va re-
colzar la preparació i aprovació del nou 
reglament d’ajuts d’Acció Social, i ara 
la següent prioritat és la preparació de 
tot un seguit de mesures relatives a les 
accions en matèria de Promoció Eco-
nòmica i Ocupació. Aquestes mesures 
preveuen bonificacions de taxes i sub-
vencions de diversos tipus per als esta-

pesa és també una feina inajornable 
que el Govern de l’Estat haurà d’afron-
tar més d’hora que tard. 

A Montmeló, com a la majoria de po-
bles, l’Estat d’alarma ha capgirat totes 
les previsions que s’havien fet per al 
2020 en uns pressupostos aprovats de 
manera unànim pel Ple.

 Això ha obligat a una primera modi-
ficació pressupostària per a dotar parti-
des específiques dirigides a cobrir, dins 
el possible, necessitats de tota mena. 

Autònoms, comerços, petita empre-
sa i ciutadania en general compten 
amb el suport del seu Ajuntament,  
per afrontar els propers mesos i anys 
que es preveuen difícils, amb tot un 
seguit de bonificacions, subvencions, 
exempcions i facilitats tributàries. 

L’equip de govern del PSC, sabedor 
que l’administració local és la prime-
ra a la que els ciutadans i ciutadanes 

• Educació: Garantir que tot l’alumnat 
del poble disposi de l’equipament in-
formàtic, la connectivitat i l’espai de 
treball adequats. Facilitar també, a 
través de les papereries i copisteries 
locals, que tot l’alumnat tingui accés 
al material imprès que els calgui. 

• Violència masclista i domèstica: In-
tensificar el seguiment de possibles 
casos al poble, habilitant canals de 
missatgeria instantània i correu elec-
trònic. Ampliar el servei d’auxili con-
fidencial que ofereixen les farmàcies 
als comerços, mitjançant un codi de 
seguretat. 

• Suport psicològic: Posar en funciona-
ment un servei públic telefònic d’as-
sessorament i consulta psicològica, 
de forma gratuïta i coordinada amb 
d’altres serveis.  

• Millorar els camins de passeig: Ade-
quar els camins i zones verdes per 
passejar i fer esport al poble mante-
nint les distàncies de seguretat.

• Festa Major: Buscar alternatives, 

s’adrecen,  n’és conscient que venen 
temps difícils i que no es podran es-
merçar esforços a l’hora de recolzar 
als veïns i veïnes més afectats per 
aquesta crisi.

El Pressupost ha de ser una eina 
dotada de suficient flexibilitat per a 
modificar les seves prioritats, so-
bretot en l’apartat de despeses i en 
situacions com la que estem vivint. 
Ha de ser, en resum, una eina útil 
per a la gent; perquè ningú no quedi 
enrere .

S’ha fet una modificació pressupos-
tària  i un paquet de mesures que de 
ben segur que no seran les úniques ac-
cions que caldrà fer, tot i les limitacions 
econòmiques que tenim. Ara caldrà que  
les administracions superiors tinguin 
present que sense recursos poques 
competències es poden exercir i pocs 
serveis es poden prestar.

parlant amb persones i entitats que 
vulguin participar, per realitzar algu-
nes activitats de forma virtual, des 
dels balcons, respectant les distànci-
es de seguretat... Posposar i buscar 
noves dates pel que no es pugui ce-
lebrar.

• Casal d’estiu: Parlar amb l’esplai, 
personal monitor de lleure, escoles i 
centres que ofereixen casals privats 
per distribuir ràtios i ampliar espais. 

• Accés a la informació i dades: Saber 
la xifra de montmelonins i montmelo-
nines a l’atur i afectats per ERTO’s, 
de forma periòdica i actualitzada, per 
poder fer-ne un seguiment adequat i 
planificar millor les respostes: ajudes 
socials, subvencions, plans de reac-
tivació, plans d’ocupació... 
Des de Canviem Montmeló seguim 

lluitant perquè aquesta vegada la crisi 
no la paguem els de sempre. Aquesta 
vegada ens en sortirem en comú!

Pots contactar amb nosaltres a 
l’adreça: info@canviemmontmelo.cat

moció Econòmica, a les instal·lacions 
de la G2M.

Esperem poder superar ben aviat 
aquest desconfinament i retrobar-nos 
altre cop als llocs de sempre. Mentres-
tant, molta força, tingueu la confiança 
que treballem per a vosaltres, i quedo 
a la vostra disposició per a qualsevol 
tema que vulgueu comentar. Podeu 
contactar amb mi a través de les xar-
xes o per correu electrònic aamonser-
rat@montmelo.cat

çant aplicació on-line en els diferents 
comerços del municipi i poder recollir la 
comanda completa en un punt de reco-
llida o la possibilitat d’enviar al domicili.

Segurament també s’haurà d’adap-
tar l’espai públic a la nova realitat de 
moviment i convivència social, és per 
aquest motiu que des de FEM creiem i 
així ho vam manifestar a l’anterior Crò-
nica, que l’espai que creua el poble, 
l’Avinguda de Pompeu Fabra, hauria 
d’estar tancat a la circulació de vehicles 
els caps de setmana, i així donar pre-
ferència a les persones per que puguin 
gaudir d’un espai sense cap risc per la 
seva seguretat i poder mantenir el dis-
tanciament físic de seguretat establert.

Malauradament també s’estan fent 
presents les conseqüències econòmi-
ques que arrossegarem durant molt 
de temps i que poden continuar em-

bliments i petites empreses més afecta-
des, un 50% d’increment de la despesa 
en subvencions per a contractació de 
personal i un altre 50% d’increment de 
les places que es trauran en el Pla Lo-
cal d’Ocupació 2020, entre altres. No 
obstant, no tot és diners, també hi ha 
el reforç en l’atenció i el suport particu-
larment de les persones i els col·lectius 
més vulnerables. Amb l’entrada a la fa-
se 1, es reprendrà ja l’atenció personal, 
directa, des del Departament de Pro-

pobrint bona part de la població. De la 
mateixa manera que va passar amb la 
crisi precedent, la financera, la qual va 
motivar a un banquer de renom adver-
tir unes paraules que avui també ens 
conviden a reflexionar “Que la recupe-
ració es consolidi no vol dir un retorn a 
la normalitat si per normalitat s’entén 
els anys que van precedir a la crisi. 
Les seqüeles trigaran a desaparèixer”. 

Fem camí cap a aquesta nova nor-
malitat gràcies a l’anonimat i entrega 
de les persones voluntàries, a la so-
lidaritat sorgida entre veïnes i veïns 
que s’ha intensificat en les setmanes 
de confinament i aprofitem aquestes 
sinèrgies sorgides, per seguir teixint 
xarxa i estar atents i al costat dels col-
lectius més desfavorits.

Que el distanciament físic no ens 
porti a la distància social.
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Montmeló 
durant el 
confinament
Els més de dos mesos de confinament, 
amb la quasi totalitat de la ciutadania a ca-
sa, ha fet que es visquessin imatges inè-
dites dels pobles. A més, l’arribada de la 
primavera el mes d’abril ha donat com a 
resultat que molts racons urbans I de la ro-
dalia de Montmeló es veiessin més florits 
que mai.

Moltes d’aquestes imatges han estat 
compartides a les xarxes municipals per la 
ciutadania. Volem fer una petita selecció 
d’algunes d’aquestes imatges que recu-
llen un Montmeló diferent. Moltes gràcies a 
tothom per la seva col·laboració i molt bon 
desconfinament.
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