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La primera 
edició del 
Calidoscòpia 
apropa la 
cultura a la 
ciutadania 
de Montmeló 
després del 
confinament

Finalitzen 
les obres de 
remodelació 
de la plaça de 
la Cucurny, un 
projecte fruit 
del procés 
participatiu

Anna Ballbona 
torna a 
Montmeló per 
presentar “No 
soc aquí”, l’obra 
guanyadora 
del Premi 
Anagrama 
2020

Montmeló reconeix les persones i empreses 
col·laboradores durant la crisi de la Covid-19
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Certeses en temps 
d’incertesa

Gran participació 
de públic durant 
la 8a edició del 
Circuit de TapesL

a delicada situació que 
vivim fa que totes i tots 
ens mirem la vida amb 

una mica més de perspecti-
va, que siguem més reflexius 
i prudents, que comptem fins 
a deu. I també fa que ens 
plantegem en quin món ens 
ha tocat viure i en com volem 
que sigui aquest món. A par-
tir d’aquí, assumim que quan 
la salut i l’economia estan en 
joc no s’hi val segons quina 
mena de plantejaments, i so-
vint som molt crítics amb al-
tres persones que no respec-
ten prou les restriccions de la 
Covid-19, o bé amb la gestió 
dels nostres governants, etc.

Tanmateix, ens preguntem 
si cadascú de nosaltres hi 
pot fer alguna cosa més, per 
millorar aquest món i aquesta 
situació? Des del punt de vis-
ta sanitari, és evident: si tots 
som prudents i respectem la 
recomanació, la pandèmia es 
controla. Des del punt de vis-

D
e 2 al 5 de juliol, va tenir 
lloc a Montmeló la vui-
tena edició del Circuit 

de Tapes. Més de 300 perso-
nes van tastar les tapes dels 
13 establiments participants i 
van triar com la millor la tapa 
“La tostada mejicana” del bar 
“Nahias”.

El públic amant de les ta-
pes d’estiu ja espera el pri-
mer cap de setmana de juliol 
per tal de participar en les 
jornades gastronòmiques 
que diferents establiments 
de restauració del poble ofe-
reixen, a través de Circuit 
de Tapes organitzat per la 
UBCM. Aquest any han par-
ticipat 13 establiments. Han 
estat 4 dies de molt mo-vi-
ment de gent pels carrers del 

ta ètic? Igual, si tots contro-
lem l’engany i el frau, la con-
fiança s’instaura i la societat 
avança. I des del punt de vis-
ta econòmic? Igual. Si apos-
tem pel comerç de proximitat 
i per la compra de productes 
i serveis fets aquí, s’atura la 
pèrdua de llocs de treball a 
les empreses i s’atura el tan-
cament de comerços.

I consumir aquí no vol dir 

al preu que sigui; siguem exi-
gents amb les nostres empre-
ses, però fem un consum ple-
nament conscient. No s’hi val 
la ingenuïtat doncs; si tots, 
per exemple, comprem en 
excés per internet, després 
no ens lamentem que les 
nostres ciutats es convertei-
xin en ciutats dormitori, sense 
vida al centre, i que com que 
només hi ha moviment en 
segons quins llocs, aquests 
estan sempre molt plens de 
gent. On i com volem viure? 
Si som capaços de respon-
dre aquesta pregunta, serem 
capaços també de tenir més 
certeses en un món amb més 
incertesa del que és habitual.

Fem doncs tot el que pu-
guem, que és molt. 

Albert Monserrat, 
Primer tinent d’alcalde

“Si apostem 
pel comerç de 
proximitat, s’atura 
la pèrdua de 
llocs de treball i 
el tancament de 
comerços“

poble que han pogut conèi-
xer nous establiments i tas-
tar el que ofereixen. 

Una tapa amb gust mexi-
cà ha estat la millor valorada 
d’aquest any. Es tractava de 
la tostada mejicana  elabo-
rada pel bar “Nahias”, on els 
ingredients principals han es-
tat fesols, carn - adobada -, 
pinya, enciam, tomàquet, al-
vocat i salsa maionesa.

La persona que ha fet el cir-
cuit sencer i ha estat premia-
da amb un val de 200 € per 
gastar en el comerç de Mont-
meló ha estat Jessica Hidalgo 
Arjona. La persona que ha fet 
més de 7 tapes i ha guanyat 
un sopar per a dues persones 
al restaurant Nahias ha estat 
Mayte Santiago. 
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URBANISME

Finalitzen les obres a la 
plaça de la Cucurny
La remodelació de la plaça de la Constitució ha 
estat objecte d’un procés participatiu en el qual la 
ciutadania ha participat en l’elecció dels usos del 
parc i de les instal·lacions.

E
l procés participatiu que 
s’organitzà a finals del 
2018 s’ha realitzat en 

diferents fases. Hi hagué una 
primera de diagnòstic i reco-
llida d’informació, mitjançant 
la distribució d’una enques-
ta oberta a tota la població i 
amb un taller participatiu on 
es van recollir les necessitats 
de la ciutadania a través de 
mapes i entrevistes.

Un cop feta l’anàlisi de 
la informació recollida els 
equips tècnics municipals 
van elaborar tres propostes 
amb demandes recollides  
A principis del 2019 es defi-
neixen les 3 propostes que 
finalment es van sotmetre 
a votació, mitjançant la web 
de l’Ajuntament i bústies si-
tuades a 3 equipaments del 
municipi. Tant a la web com 
als punts de votació s’expo-
sen els projectes sotmesos a 
votació. Amb el projecte gua-
nyador, els serveis tècnics 
municipals redacten el pro-
jecte que s’aprova a la Junta 
de Govern de finals de 2019. 

Les obres iniciades a mit-
jans del mes de febrer d’en-
guany s’han realitzat de 
forma mixta per la brigada 
municipal i per empreses pri-
vades segons adjudicació. 
La direcció i la coordinació 
de les obres ha estat a càr-
rec dels tècnics municipals.

El projecte contemplava 
la col·locació de vorades de 
formigó per delimitar parter-
res i paviments, paviment 
de formigó  i asfalt en zones 
deteriorades i paviment de 
panot en el nou accés. En la 
zona est s’ha col·locat sauló.

Per tal de recollir les aigües 
pluvials s’han col·locat canals 
de formigó i tubs i s’ha subs-
tituït l’enllumenat existent de 
bàcul amb alçada per colum-
nes amb projectors leds.

S’ha substituït el mobilia-
ri existent i s’han col·locat 
bancs, papereres i una font 
nova. S’han instal·lat, també  
diferents equipaments es-
portius com el pont de mico, 
equips de marxa per entre-
naments, equips de pedaleig, 
taula de ping-pong i porteries 

de mini-futbol amb cistella.
La jardineria també hi ha 

estat present i s’ha fet una 
plantació d’arbres de fulla 
caduca i perenne segons 
plànols de projecte en els 
nous parterres de la urbanit-
zació. Els parterres tindran 
gespa natural amb reg auto-
màtic. La jardineria es com-
pleta amb algunes plantes 
arbustives.

Després de l’aturada obli-
gada per la Covid-19 les 
obres han seguit a bon ritme 
i estaran enllestides abans 
d’acabar aquest mes de ju-
liol. Per tal de donar a conèi-
xer aquest nou espai, s’ha 
preparat una activitat dins la 
celebració de la Festa de la 
Mare de Déu d’Agost, el diu-
menge 16 d’agost. 

L’Ajuntament de 
Montmeló rebrà una 
subvenció de 250.000 
€ per a l’ampliació de 
Can Dotras
La subvenció procedeix del Pla Únic 
d’Obres i Serveis de la Generalitat. 
L’ampliació serà d’un total de 19 places 
més i es podrà oferir el servei del centre 
de dia a 40 persones usuàries.

M
ontmeló compta 
amb servei de cen-
tre de dia i de resi-

dència assistida municipal. 
En l’actualitat el recurs 
compta amb 15 places re-
sidencials, 13 d’aquestes 
són concertades, i amb 30 
places de centre de dia de 
les quals 19 són concerta-
des.

La llista d’espera per ac-
cedir al recurs residencial 
concertat del municipi és 
de més de tres anys i per 
tenir accés al servei de 
centre de dia concertat la 
llista d’espera supera l’any.

L’Ajuntament ha insistit 
repetidament en la neces-
sitat d’obtenir noves places 
i a finals del 2019,  l’Alcalde 
i la regidora d’Acció Social 
van presentar novament el 
projecte d’ampliació i van 
obtenir el compromís del 
director general de protec-
ció social de la Generalitat 
de realitzar la concertació 
de les noves places de re-
sidència i centre de dia. 

Aquest projecte es va 
presentar a la convoca-

tòria d’ajuts del Pla Únic 
d’Obres i Serveis i ha es-
tat concedida una ajuda 
de 250.000 € per dur-lo a 
terme. 

L’ampliació de la resi-
dencia i centre de dia mu-
nicipal Can Dotras té com 
a objectius facilitar l’accés 
al recurs més adequat a 
cada situació, donar res-
posta a l’increment de sol-
licituds d’accés a places 
residencials, reduir les 
llistes d’espera, facilitar un 
entorn substitutiu o com-
plementari a la llar adequat 
i adaptat a les necessitats 
assistencials i afavorir la 
recuperació i el manteni-
ment del màxim grau d’au-
tonomia personal i social.

L’ampliació del servei de 
residència assistida està 
previst que sigui d’un to-
tal de 19 places, que se 
sumarien a les 13 places 
concertades ja existents 
i es contempla amb l’am-
pliació del servei de centre 
de dia a 10 places més, 
per tal de poder oferir el 
servei a 40 usuaris. 
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ACTUALITAT COVID-19

Montmeló realitza un acte de reconeixement a les 
persones i empreses que han col·laborat en primera 
línia durant la crisi de la Covid-19
A l’acte de reconeixement realitzat als jardins de la Torreta dimarts 30 de juny han 
participat unes 200 persones, entitats i empreses així com tot el consistori municipal. 
L’acte també ha servit per retre homenatge a les víctimes de la Covid-19. 

L
’acte es va iniciar a les 
18.30 hores amb una 
sèrie de parlaments dels 

diferents portaveus dels qua-
tre grups amb representació 
municipal. Tots els discursos  
van donar els gràcies a totes 
les persones presents i van 
tenir un record per a les vícti-
mes de la Covid-19 i els seus 
familiars. També van destacar 
la unió i coordinació entre l’ad-
ministració i la ciutadania per 
sumar esforços durant els me-

sos en estat d’alarma.
Per la seva banda l’alcalde 

Pere Rodríguez va tancar els 
parlaments donant les gràcies 
a tots els col·lectius que han 
estat a primera línia durant la 
pandèmia. Els aplaudiments 
més emotius de la tarda van 
ser de nou pel sector sanitari 
i especialment per l’equip sa-
nitari de la Residència de Can 
Dotras.

Totes les persones assis-
tents van pujar a l’escenari per 

recollir un recordatori amb un 
poema de Miquel Martí i Pol 
(Temps perdut). A continuació 
Marta Perna, professora de 
l’Escola Municipal de Música, 
va interpretar amb el violoncel 
el Cant dels Ocells en record 
de totes les víctimes d’aquesta 
pandèmia.

L’acte es va tancar comple-
tant una catifa de flors amb el 
colom de Picasso com a símbol 
de germanor i de col·laboració 
entre tota la ciutadania. Aspecte dels jardins de la Torreta durant l’acte de reconeixement

Lliurament de recordatoris Catifa de flors amb el colom de Picasso

Minut de silenci per les víctimes de la Covid-19 Parlaments del representants municipals Lliurament de recordatoris
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LLEURE D’ESTIU

El Casal d’Estiu  2020 acull 82 infants Activitats esportives 
dirigides

Casal d’Estiu al servei 
socioeducatiu “El Toc”

Casalet d’Estiu per a la 
Gent Gran

Enguany el Casal d’Estiu s’està duent a terme des del 21 de 
juny fins el 14 d’agost amb un màxim de 82 infants, des de P3 
fins 3r d’ESO.

Les activitats esportives presencials 
d’estiu es fan al pavelló i als jardins de La 
Torreta

L’equip professional del Servei Socioeducatiu “El Toc”, amb la 
col·laboració amb el serveis socials de l’Ajuntament, duen a terme 
durant el mes de juliol, tot un seguit d’activitats d’estiu.

E
ls infants estan dividits 
en grups de màxim 10 
nois i noies i cada grup 

s’identifica amb el nom d’una 
plaça del poble: els grups 
Quintana i Cucurny compre-
nen les edats des de P3 fins 
P5; els grups Europa i Gran 
de 1r a 3r; els grups Vila i 
Mil·lenari 4t i 5è; i el grup Jo-
an Miró 6è i ESO. 

A causa de les circums-
tàncies actuals, les activitats 
s’han vist adaptades seguint 
uns protocols on s’intenta 
mantenir la distància entre 
infants el màxim possible i 
en cas de no poder garan-
tir la distància es posen les 
mascaretes. Algunes de les 
activitats que s’estan desen-
volupant són: anar a la pisci-

D
esprés de l’aturada 
degut a la Covid, 
aquest juliol han tor-

nat les activitats dirigides 
del Servei d’esports per a 
totes les persones usuàri-
es.

Cada estiu, les activitats 
habituals, com són, classes 
dirigides de Pilates, càrdio, 
fitness, tonificació... es fe-
ien a les piscines. Donada 

E
nguany hi assisteixen 55 
infants, entre 6 i 16 anys, 
repartits en 6 grups tot 

seguint les recomanacions 
sanitàries i de protecció que 
determinen un màxim de 10 
infants per grup. Cada grup 
assisteix 2 dies a la setmana 
durant 2 hores.

L’equip de professionals del 
Toc valoren molt positivament 
l’ambient amable i gratifica-
dor que es genera entre els 
infants durant les hores de 
casal. A més, per a les famí-
lies ofereix la possibilitat de 
reprendre presencialment el 
treball educatiu de socialitza-
ció i d’adquisició d’hàbits que 
s’havien trencat amb el confi-
nament.

Les activitats, totes elles 

D
esprés de gairebé 4 
mesos el Casal de 
la Gent Gran ha re-

iniciat les seves activitats 
presencials. Aquestes acti-
vitats s’emmarquen dins la 
programació d’estiu que ca-
da any el Casal ofereix als 
seus usuaris sota el nom de 
Casalet de juliol.

L’ objectiu és oferir unes 
tallers diferents als del curs 
ja acabat, amb tastets d’ ac-
tivitats que es podrien incor-
porar a la programació del 
següent curs. Un altre punt 
important és que la gent gran 
pugui continuar tenint un es-
pai de trobada, terapèutic i 
social durant el mes de juliol. 

Enguany, degut a la situ-
ació extraordinària que es-

tem vivint i seguint totes les 
recomanacions i mesures 
de seguretat establertes, 
s’ha decidit portar a terme 
les activitats del Casalet a 
l’espai exterior de l’ Estació 
Jove, donant cobertura a 30 
persones grans. Alguns dels 
tallers han rebut el suport i 
la col·laboració de l’ equip 
de Serveis Socials, donen 
així resposta a necessitats 
socials i sanitàries sorgides 
durant aquests mesos o que 
s’han incrementat a causa 
del confinament.

És així com de l’1 al 23 de 
juliol la gent gran de Montme-
ló poden gaudir d’un taller de 
teatre musical, ses   sions de 
psicomotricitat i jocs de me-
mòria i de relacions socials. 

la situació aquest any s’ha 
hagut de canviar l’entorn on 
es realitzaven les activitats 
i per tal de donar compli-
ment a totes les mesures 
de seguretat establertes, 
es fan als matins a la pista 
del pavelló i a les tardes als 
jardins de la Torreta. Les de 
millor acollida són les que 
es realitzen als jardins de la 
Torreta. 

a l’aire lliure, ofereixen un 
ventall ampli de possibilitats: 
passejades per l’entorn de 
Montmeló, tallers de cos-
tura, i jocs dinàmics, amb 
l’objectiu que desenvolupin 
habilitats socials alhora que 

gaudeixen d’un temps de 
lleure de qualitat. Les activi-
tats s’ubiquen principalment 
a l’antiga estació, tot i que 
també utilitzen altres equipa-
ments municipals com la pis-
cina i La Torreta. 

na, anar a veure una obra de 
teatre, joc del Kapla, veure 
pel·lícules, tintar samarre-
tes i tallers tecnològics amb 

l’empresa Isotròpic. També 
s’han mantingut els serveis 
d’acollida i el servei de men-
jador. 
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PATRIMONI

Conclou l’edició d’aquest any de les Nits a la 
Romana del jaciment Mons Observans
Enguany les condicions extraordinàries degudes a l’alerta sanitària produïda per la Covid-19, han obligat els 
organitzadors a modificar les activitats i el calendari, però res ha pogut evitar que les més de 80 persones assistents 
als actes programats, poguessin gaudir de dues tardes plenes de cultura i patrimoni.

E
ls dies 10 i 11 de juliol es 
va celebrar en el Mons 
Observans la vuitena 

edició del certamen “Les Nits 
d’Estiu a la Romana”. Des del 
seu inici aquestes jornades 
han estat un referent cultural 
a la zona, oferint diferents ac-
tivitats emmarcades en l’ini-
gualable entorn d’un jaciment 
romà capital per a entendre la 
romanització del país.

El tret de sortida el va donar 
Joan Rioné de la companyia 
teatral La Genovesa, amb una 
xerrada teatralitzada sobre els 
titelles a l’antiguitat i l’ofici de 
titellaire.

La conclusió va venir de 
mans de la pianista Viviana 
Salisi i el baríton Oriol Mallart, 
presentant als assistents el 
concert “A les Ordes de Jú-

piter, cants de guerra i cants 
d’amor”, oferint una acurada 
selecció d’àries de diferents 
òperes d’autors tan importants 
com Vivaldi, Mozart, Haendel, 

Purcell, Boito, Hahn o Doni-
zetti, totes elles inspirades de 
manera evocadora sobre la 
cultura grecollatina.

Els organitzadors del certa-

men volen donar les gràcies 
a tot l’equip tècnic que ha fet 
possible realitzar les activitats 
amb les mesures sanitàries 
necessàries. I també agrair 

als artistes participants la se-
va il·lusió i esforç perquè la 
cultura no es pari mai i a tots 
els assistents per la confian-
ça atorgada. 

Titelles romanes amb La Genovesa Concert de la pianista Viviana Salisi i el baríton Oriol Mallart



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

EDUCACIÓ 

Centre de Formació d’Adults

Escola Municipal de Música 

FESTA DE LA PATRONA  · 14, 15 i 16 d’agost de 2020 ·

Preinscripció matriculació curs 2020-2021
El Centre de Formació d’Adults de Montmeló (CFAM) de la 
G2M ja té programada la nova oferta formativa pel nou curs 
2020-2021. Atesa la situació actual i per tal d’evitar desplaça-
ments innecessaris, el període de preinscripció s’ha ajornat al 
mes de juliol. La matrícula s’obrirà el 2 de setembre.

L’educació d’adults comprèn les activitats d’aprenentatge 
que, en el marc d’aprendre al llarg de tota la vida, permet que 

les persones adultes desenvolupin les capacitats, enriqueixen 
els coneixements i millorin les competències tècniques i pro-
fessionals. Això fa que hi participin persones amb objectius 
diferents, com poden ser obtenir una titulació, posar-se al dia 
o ampliar els coneixements.

Preinscripció: entre l’1 i el 24 de juliol
Matriculació: del 2 al 10 de setembre, de 16 a 20 h

Matriculació curs 2020-2021
L’Escola Municipal de Música de Montmeló és una escola 
amb una oferta formativa diversa i flexible, adaptada a totes 
les edats, nivells i implicacions, que fomenta la creativitat i 
l’aprenentatge al llarg de la vida, tant per a aquells públics que 
busquen un aprenentatge musical a mida, com per als que 
desitgin fer de la música la seva professió.

A Montmeló oferim una formació musical bàsica que com-
prèn des de la sensibilització musical, per a despertar en els 
nens més petits l’univers musical, fins al desenvolupament 
de les capacitats musicals a través del llenguatge musical i 
l’aprenentatge de l’instrument en els nens més grans.

Matriculació: del 16 al 24 de juliol

Divendres 14 d’agost 

20:00 h - Jardins de la Torreta  
HAVANERES AMB LES ANXOVETES
Un grup d’havaneres cantat íntegrament en femení 
ens oferirà el repertori d’havaneres clàssic i tradicional, 
maridat amb una bona guitarra i un bon contrabaix. 
Acompanyat d’un ron cremat a la mitja part. 
23:00 h - Jardins de la Torreta  
CONCERT BALKAN PARADISE ORCHESTRA
Una banda d’onze dones instrumentistes i 
percussionistes amb un punt en comú, la passió per la 
tradició balcànica i els sons del món. Servei de bar. 

Dissabte 15 d’agost 

10.30 h - Plaça de l’església 
PLANTADA DE GEGANTS
Plantada dels Gegants de Montmeló
11.00 h - Església de Santa Maria
MISSA SOLEMNE
En acabar la missa, balls de plaça a càrrec de la Colla de 
Geganters de Montmeló.
12.00 h - Plaça de l’església
PASSEJADA DE GEGANTS
Inici de la passejada dels Gegants de Montmeló fins a la 
Torreta

13:00 h a la Sala Polivalent 
AUDICIÓ DE SARDANES
Audició de Sardanes i vermut amb la cobla 
Principal del Llobregat
23.00 h - Jardins de la Torreta
CONCERT DE BOLEROS
A càrrec del duet Hèctor i Esmeralda. 
Servei de Bar. 

Diumenge 16 d’agost 

18h - Plaça de la Constitució (Cucurny)
ESPECTACLE FAMILIAR A LA FRESCA
Teatre Còmic de Carrer, tres personatges i una cadira 
gegant surten a prendre la fresca, generant diferents 
situacions còmiques al llarg d’un recorregut.
21.30 h - Jardins de la Torreta
ESPECTACLE SOMNIS DE SORRA
De la sorra més fina, als somnis més espectaculars. 
Borja González presenta un espectacle que combina 
arts amb sorra, circ, música en directe, marionetes 
de gran format i pintura ràpida. Només amb les 
mans i sorra sobre un vidre, l’il•lustrador, crearà 
històries que ompliran d’emocions, passant per 
diferents atmosferes, només amb un moviment de 
les seves mans.

Oferta formativa 
• Cursos de preparació per a les Proves d’Accés a 

Cicles Formatius de Grau Superior i Mitjà
• Preparació per a les Proves d’obtenció del títol de 

Graduat en Educació Secundària Obligatòria
• Anglès nivell 1, 2 i 3
• Anglès: curs de preparació per a la prova lliure per 

a l’obtenció del Certificat de nivell intermedi (B1).

• Francès nivell 1
• Alfabetització
• Castellà nivell 1 i nivell 2 
• Informàtica: Word, Internet, Excel
• Coneixements bàsics (lectura i escriptura, càlcul i 

lògica, història i actualitat)
• Taller de memòria

Oferta formativa
• Música en família (0-3 anys)
• Sensibilització musical (3-5 anys)
• Prellenguatge musical i Roda d’instruments (6 anys)
• Llenguatge musical mitjançant Aula Virtual (a partir 

de 7 anys)
•  Classes d’instrument:  flauta, saxo, violí, violoncel, 

contrabaix, baix elèctric, guitarra, guitarra elèc-trica, 
percussió i piano. (a partir de 7 anys)

• Agrupacions instrumentals (a partir de 7 anys)

• Taller d’expressió vocal i corporal (12-16 anys)
• Tallers al Casal de la Gent Gran 
• Cor Gòspel
• Cantagran  (majors de 60 anys)

Nous projectes
• Embaràs musical
• Taller de batucada (de gener fins carnestoltes)
• Recuperació de les caramelles amb 3 assajos   

(adreçat a totes les edats)
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GESTIÓ MUNICIPAL

Informació del Servei 
Municipal d’Aigua

L’Estat declara el Gran Premi de 
Barcelona-Catalunya de Fórmula 1 
com a esdeveniment d’interés públic 

Nou portal 
de consulta 
de tributs

Regularització en els rebuts de l’aigua del segon 
trimestre i següents pels canvis en la facturació

A
ls rebuts de l’aigua del 
que resta d’any es durà 
a terme una regularitza-

ció per adaptar els conceptes 
als canvis originats a l’Or-
denança Fiscal de 2020. En 
concret, aquesta Ordenança 
modifica aspectes relacionats 
amb els trams fixos i els trams 
de consum amb l’objectiu 
d’afavorir les persones usuàri-
es que realitzin un ús respon-

sable de l’aigua i fomentar així 
una cultura d’estalvi energètic 
i consciència ambiental en re-
lació als recursos essencials. 

La regularització es centra 
en el rebut del primer trimes-
tre de 2020 de les persones 
usuàries del servei que no 
van superar el primer tram 
de consum. Aquest import, 
es veurà compensat atenent 
la tipologia de consumidor, 

de la manera següent:
• Domèstics:  quedarà 

compensat en la factura 
del segon trimestre. 

• Indústries:  quedarà com-
pensat entre la factura del 
2n trimestre i la factura del 
3r trimestre de 2020. 

• Locals: quedarà compen-
sat entre la factura del 3r 
trimestre i la factura del 4t 
trimestre de 2020. 

Des de mitjans d’aquest mes de juliol, es poden consultar 
de forma telemàtica les factures del servei d’aigua dins el 
portal de consulta de tributs.
Per accedir-hi cal disposar d’un certificat digital que 
acrediti el titular i permet fer la consulta. 

E
l Gran Premi de Fór-
mula 1 que acollirà el 
Circuit de Montmeló a 

l’agost serà, per primer cop, 
un esdeveniment d’interès 
nacional. Gràcies a aquesta 
mesura les empreses que 
col·laboren en la seva orga-
nització tindran beneficis fis-

cals. A més, aquesta situació 
també permetrà a l’Estat im-
plicar-se econòmicament en 
el finançament de la prova. 
Es tracta d’una mesura que 
demanaven fa temps des de 
l’Ajuntament de Montmeló.

El Gran Premi de Barcelo-
na-Catalunya se celebrarà 

entre el 14 i el 16 d’agost. A 
causa de l’emergència sani-
tària, la prova es farà sense 
públic. Ara però, com s’ha de-
clarat esdeveniment d’interès 
nacional, es podria retrans-
metre de manera gratuïta a 
banda del format habitual de 
pagament. 
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CULTURA

Es lliuren els premis Escriu-Mó 
de relats a la Torreta 

Anna Ballbona 
torna a Montmeló

Divendres 17 de juliol es va fer el lliurament dels primers 
premis de relats de Montmeló. L’entrega d’obsequis i records 
va tenir lloc als jardins de la Torreta.

L’escriptora montmelonina Anna 
Ballbona va presentar aquest divendres 
17 de juliol el seu últim llibre “No soc aquí” 
amb el que va guanyar el Premi Anagrama 
de novel•la el passat gener.

U
na trentena de perso-
nes es van donar cita en 
el lliurament de premis 

Escriu-Mó. Aquesta ha estat 
la primera edició d’aquests 
premis literaris de relats curts 
que l’Ajuntament, l’Oficina de 
Català i Òmnium han organit-
zat de manera conjunta.

El concurs va ser dissenyat 
com una activitat de la Diada 
de Sant Jordi. Amb la crisi de 
la Covid-19 i el confinament, 
el concurs va reprendre una 
nova forma i finalment es 
va decidir tirar endavant de 
manera totalment virtual. To-
tes les parts organitzadores 
s’han mostrat molt satisfetes 
del resultat final d’aquesta 
primera edició amb 17 perso-
nes participants en dues ca-
tegories i amb una alta qua-
litat en els relats presentats.

La regidora de cultura de 
l’Ajuntament, Ariadna Ojeda, 
va conduir l’acte de lliura-
ment de premis que va comp-

A
nna Ballbona va tornar 
a Montmeló gairebé 
quatre mesos després 

d’ajornar la presentació i pu-
blicació de la seva darrera 
novel•la “No soc aquí” a cau-
sa de l’estat d’alarma de la 
Covid-19. L’obra de la perio-
dista montmelonina va gua-
nyar el 5è Premi Llibres Ana-
grama de Novel·la el passat 
mes de gener. L’obra també 
va veure endarrerida la seva 
publicació fins al mes de juny. 

L’autora va conversar amb 
Margarida Casacuberta, 
professora del Departament 
de Filologia i Comunicació 
de la Universitat de Girona 
(UdG) i jurat dels premis 
Anagrama. L’acte estava 

organitzat per la Biblioteca 
Municipal La Grua, on és 
escriptora de referència la 
periodista montmelonina. 

Durant la presentació 
Anna Ballbona va fer un 
extens recorregut per dife-
rents aspectes de l’obra: els 
personatges, els sentiments 
d’estranyesa i por de la pro-
tagonista de l’obra, l’àmbit i 
els espais del llibre, especi-
alment els polígons indus-
trials, les relacions famili-
ars dels protagonistes i tot 
aquest mon particular i quasi 
fantàstic que vesteix i carac-
teritza aquesta obra i tota la 
literatura de l’escriptora. Va 
ser una gran vetllada literària 
i un gran retorn. 

tar amb gairebé la totalitat de 
persones participants i amb 
l’Alcalde i els diferents repre-
sentants de la resta d’orga-
nitzadors: Oficina de Català i 
Òmnium. Les quatre premia-
des han estat:
• 1r premi en categoria adul-

ta per Maria Rocaspana 
Font, amb el relat Petjades 
a la neu verge.

• 2n premi en categoria adul-
ta per Noemí Ruiz Blanco, 
amb el relat El senyor Jo-
sep.

• 1r premi en categoria infantil 
per Laia Feĳoó Porro, amb 
el relat Vincles d’hospital.

• 2n premi en categoria in-
fantil per Naelé Camacho 
García, amb el relat El Big 
Ben i el retard en el temps.
Totes quatre premiades 

van llegir els seus contes i 
van rebre de mans de l’orga-
nització obsequis relacionats 
amb la cultura. La resta de 
participants també van rebre 
un record d’Òmnium així com 
un llibre d’edició limitada amb 
els 17 relats que han format 
part d’aquesta primera edició 
dels premis Escriu-Mó.

La gran acceptació i l’èxit 
de participació ja fa pensar 
que l’any vinent assistirem a 
la segona edició dels premis 
de relats de Montmeló. 

Lliurament a les quatre guanyadores dels premis Escriu-Mó 2020

Foto de grup de totes les persones que van participar a la primera edició 
del concurs de relats
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No abaixem la guàrdia!

Una altra manera 
de viure, una altra 
manera de governar

Cal continuar atents i 
seguir treballant amb 
esforç, solidaritat i 
civisme

Ara ens toca a 
nosaltres. Ara et 
toca a tu!

Governar és prendre decisions. 
Aquestes decisions poden ser impera-
tives, és a dir, dictant normes d’obligat 
compliment, i també poden ser reco-
manacions.

En una societat democràtica les 
normes, en qualsevol de les seves ac-
cepcions, poden ser discutides i fins i 
tot derogades , encara que mentre si-
guin vigents s’han de complir.

Les recomanacions no obliguen a 
res i en tot cas apel·len a la responsa-
bilitat personal, tenint com a motivació 
principal el bé comú.

L’estiu passat Estrella Damm va dedi-
car el seu anunci “mediterràniament” a 
l’ecologisme i la defensa del mar. Per 
fer-ho va utilitzar una cançó creada 
per Joan Dausà i interpretada també 
per Maria Rodés i Santi Balmes: “Una 
altra manera de viure”. 

Ara que enyorem tantes coses d’es-
tius passats pot ser un bon moment 
per plantejar-nos si realment és possi-
ble, una altra manera de viure. Des de 
Canviem Montmeló estem convençuts 
que sí, que hi ha maneres més soste-
nibles de relacionar-nos amb l’entorn i 
de cuidar els béns comuns.

Comencen per opcions individuals, 
com reciclar els nostres residus, fer 
servir la Deixalleria municipal, recollir 
els excrements dels nostres animals 
o utilitzar mascaretes de roba que es 
puguin rentar i fer servir més d’un cop.

Però continuen també per reclamar 
a l’Administració, que gestiona l’es-
pai públic i té competències en medi 

Un acte de presentació de les mesu-
res excepcionals a causa de la CO-
VID-19 no calia, ja se n’havia fet, en 
el Crònica, en el Ple, en declaracions 
a Vallès Visió....,a les xarxes.....ja n’hi 
ha prou, oi?

És l’obligació del consistori, pren-
dre les millors mesures, com pensem 
que així s’ha fet, i si pot ser consen-

La sortida de la crisi provocada pel 
coronavirus determinarà el futur del 
país a tots els nivells. El que fem avui 
serà part el que serem demà. I, per ai-
xò, creiem que és imprescindible que 
aprofitem aquesta etapa de recons-
trucció que s’inicia ara per bastir els 
fonaments de la República catalana 

Malauradament la crisi sanitària 
provocada per  la Covid-19 , i l’Estat 
d’Alarma decretat arran de la pandè-
mia ens ha permès copsar actituds 
de tota mena, tant en les normes com 
amb les recomanacions. 

En el tram més dur del confinament 
cada nova limitació de moviments, o 
cada decisió que comportava el tan-
cament temporal de serveis no sem-
pre van ser acceptats de bon grat per 
tothom. Sortosament la majoria de 
la població va fer seves les normes i 
les recomanacions i es va aconseguir 
capgirar la tendència fins que l’Estat 
d’Alarma es va poder superar.

ambient, que prengui consciència i 
faci la feina que li toca. A molts ajun-
taments s’està desplegant l’Agenda 
2030, aprovada per Nacions Unides 
amb 17 objectius de desenvolupament 
sostenible. A Montmeló cal posar-se a 
treballar urgentment en aquest sentit, 
perquè tenim feina endarrerida i po-
lítiques a millorar en mobilitat, medi 
ambient i lluita contra el canvi climàtic:  
• Camí Verd: Projecte d’una anella 

verda per moure’s pels voltants de 
Montmeló sense haver de trepitjar 
asfalt, que va plantejar ICV-EUiA fa 
més de 20 anys. Reconvertit en “Ca-
mins de Montmeló”, aquests dies que 
hem sortit més pel poble s’han posat 
de relleu algunes mancances: falta 
de papereres, camins embrossats i 
mal senyalitzats, propietaris particu-
lars tallant passos públics, atropella-
ments entres bicicletes i vianants...

• Carrils bici: L’any 2000, aleshores 
era regidor de Medi Ambient Pere 
Rodríguez, inaugurava un “carril-
bici” a la Gran Vial que havia d’unir 
Montmeló i Montornès. Havia de 
ser un primer pas per enllaçar-se 
també amb Granollers, Parets i Mo-

suades amb totes les forces munici-
pals, encara millor.

No hem vist, ni veurem cap col-
lectiu, ni metges, ni infermeres, ni 
personal de neteja, ni mestres, .... de 
diferents sectors essencials que ara 
facin mítings explicant a la població 
el que han fet, el que han lluitat, els 
pocs mitjans dels quals han disposat 
la por que han passat, la valentia que 
han tingut... simplement s’han dedicat 
a fer la seva feina, com fan i seguiran 
fent sempre, sense càmeres ni públic.

El reconeixement, el recolzament pot-
ser millor, si cal,  ha de ser per les vícti-

per la qual treballem, la societat i el 
país que volem.

Primer ens ha tocat resistir la força 
d’un virus inhumà i ara ens toca re-
construir el país després de la paralit-
zació conseqüència de la pandèmia. 
I, precisament, aquesta etapa ha de 
servir per posar els fonaments de la 
societat justa i lliure que anhelem, la 
República catalana. 

Davant dels qui pretenen aprofitar el 
moment per apuntalar de nou el règim 
del 78, nosaltres optem per construir els 

L’entrada a la Nova Normalitat, o 
Represa, no ha estat gens fàcil. No ho 
ha estat perquè hi havia pressa en tor-
nar a portar una vida normal en tots els 
seus aspectes sense tenir en compte 
moltes vegades que les presses no 
són bones, i menys quan està en joc 
la salut.

La consigna bàsica que havia de re-
gir la nova normalitat es redueix a tres 
paraules : Mascareta, mans , distància.

Els especialistes, sobretot els matei-
xos sanitaris als quals tant hem aplau-
dit i animat, ens ho recorden contínu-
ament : això encara no s’ha acabat !

El que està passant a zones com 

llet, però a dia d’avui no hi ha rastre 
d’aquell carril. El 2016 ICV-EUiA 
vam presentar una moció per fo-
mentar una mobilitat més saludable 
i menys contaminant a Montmeló, 
aprovada per unanimitat i amb ac-
cions concretes per dur a terme en 
aquest sentit. 

• Camins escolars: Després d’en-
carregar diversos estudis, el curs 
passat es van començar a “posar en 
marxa” els camins escolars a Mont-
meló. Amb presses i sense debat ni 
participació de la comunitat educa-
tiva, el resultat de moment és molt 
millorable.

• Recollida selectiva de residus: A 
part de canviar alguns contenidors 
(mantenint tres models diferents de 
recollida), reparar les manetes i pe-
dals que s’espatllen dels teòricament 
més nous i incrementar l’impost a 
la ciutadania, caldria definir seriosa-
ment quin model de recollida de resi-
dus volem per als propers anys. 

• Dignificació dels ZEG’s: Montme-
ló disposa de tres zones d’esbarjo 
per a gossos, però el seu estat de 
manteniment és molt millorable. Se-

el Segrià, L’Hospitalet i en algun lloc 
més ens confirmen els pitjors pre-
sagis. Si abaixem la guàrdia podem 
anar enrere, i no poc.

Tots i totes en som responsables. 
Joves i no tan joves hem de respectar 
les normes i escoltar les recomanaci-
ons dels experts.

Hi ha coses que encara no es po-
den fer de cap manera i altres que 
s’han de fer de manera diferent a com 
les havíem fet sempre.

Siguem responsables i solidaris. 
Està en joc la nostra salut però tam-
bé la dels nostres familiars i amics. La 
salut comunitària en definitiva.

gurament parlant amb propietaris de 
gossos i col·lectius animalistes es 
podrien replantejar algunes coses.  

• Empresa pública generadora 
d’energia verda. Quan el PSC 
ens va consultar per formar part del 
govern ens van assegurar que la 
nostra proposta era arriscada però 
factible. Els seguim animant a ser 
valents. 

• Males olors. Montmeló té un pro-
blema endèmic de males olors i con-
taminació atmosfèrica. I no s’hi val 
a amagar el cap sota l’ala ni acusar 
d’alarmistes a tothom qui ho diu. Cal 
prendre’n mesures, fer-hi seguiment 
i ser proactius. A Parets, per exem-
ple, ho estan fent. 

• Gestió de cara al riu. Durant massa 
temps Montmeló ha viscut d’esque-
nes al riu i ha considerat com els 
“afores” les seves riberes. Donem-
li la cara, cuidem-lo i gaudim-lo ara 
que és ple de vida. 

• Recuperació de Les Tres Creus. 
És un altre espai natural a recuperar 
per al gaudi col·lectiu, turons i pul-
mons per a Montmeló i Montornès 
que cal que mimem més.

ment les conseqüències d’aquesta 
crisi i cal que li fem costat si no volem 
que el nostre teixit comercial desapa-
regui poc a poc, així doncs, és hora, 
més que mai,  de fer poble, és hora de 
fer pinya, #ARAETTOCAATU !!!

Som aquí per fer una Catalunya 
lliure, justa, diversa, pròspera, neta i 
feminista.

Podeu contactar-nos a xarxes soci-
als o a:

ercmontmelo@gmail.cat
amonserrat@montmelo.cat

mes, per les persones que ens han dei-
xat i per les persones que en el nostre 
municipi en pateixen i en patiran les con-
seqüències de la crisi econòmica i social 
que la pandèmia ha agreujat i accelerat.

I l’agraïment cal fer-lo extensiu a to-
tes les persones treballadores dels di-
ferents col·lectius i sectors que ho han 
donat tot i ho segueixen donant per a 
sostenir la vida i tenir cura de qui ho 
necessita, de la resta de ciutadans. I 
agraïment també a les persones vo-
luntàries del municipi que han fet la 
seva feina de forma anònima, discreta, 
com molts i molts anònims que sense 

fonaments de la República catalana. Vo-
lem aprofitar aquest moment per trans-
formar el país i caminar cap al futur.

Hem de reforçar els serveis públics 
per construir un Estat del Benestar 
modern i avançat; reconciliar el tre-
ball amb la vida; recosir el territori i 
avançar cap a un país equilibrat i con-
nectat en xarxa; apostar per l’energia 
renovable i els residus 0; recuperar la 
cultura com impulsora d’una ciutada-
nia lliure i compromesa; 

EL petit comerç està patint greu-

estar en cap llista ho han donat tot en 
aquesta pandèmia, estant atents als 
seus veïns, fent comunitat.... A aques-
tes persones anònimes ningú els farà 
arribar cap carta, cap reconeixement... 
ni l’han buscat.

Aprofitem per fer una crida a ampli-
ar aquestes Xarxes Solidàries, sub-
terrànies, silencioses. Malauradament 
no és moment per relaxar-se, el virus 
continua present i cal continuar atents i 
seguir treballant amb esforç, solidaritat i 
civisme..... gràcies a la feina incansable 
de molts i a la consciència i responsabi-
litat de tothom, potser ens en sortirem.



Dimarts, 21 de juliol de 2020 · CRÒNICA DE MONTMELÓ

La primera edició del Calidoscòpia, apropa la cultura

D
urant tres dies, la ciutadania va poder parti-
cipar en activitats virtuals i presencials, des 
del carrer, des de casa o des del cotxe. La 

proposta d’enguany va incorporar l’emissió en 
directe d’alguns dels actes programats, tant per 
Vallès Visió com pels canals de l’Ajuntament. Així 
doncs, el públic en general va gaudir des de casa 
de l’actuació de Quim Masferrer amb el seu show 
itinerant “Moltes gràcies” que es va estrenar a 
Montmeló. També es va veure des de casa la Rua 
d’entitats que va circular per tot el poble i per últim,  
el “Resistència Tour” d’en Pep Callau, que tornava 
a Montmeló després de molts anys portant humor i 
festa pels carrers del municipi.

Aquesta alternativa va acostar a la ciutadania ac-
tivitats de tancament de curs, que aquest any no 
s’havien realitzat. L’Escola de música, el Casal de 
la Gent Gran i les corals de l’Agrupa i del Casal, 
també van ser presents oferint els seus treballs en 
format digital.

Les activitats “auto”, es van seguir per més d’un 
centenar de vehicles que van gaudir de cinema i 
monòlegs. Una activitat romàntica, que va perme-
tre programar amb les mesures de seguretat im-
prescindibles.

Els espectacles presencials a la Sala Polivalent 
els van gaudir el públic infantil en un format proper 
i familiar i els joves també van gaudir d’un espec-
tacle d’improvisació als jardins de la Torreta que 
va tancar el Calidoscòpia. Un format que requeria 
interacció i que va fer riure a totes les persones 
assistents.

El Joc de Montmeló va ser una proposta vir tual a 
través del programa kahoot sobre Montmeló. El joc 
està obert i disponible fins al dia 17 d’agost per a 
tothom que no hagi participat i vulgui posar a pro-
va els coneixements sobre el municipi. Hi ha dues 
maneres i modalitats per tal que la gent s’inscrigui: 
a través del web municipal, o us podeu baixar l’apli-
cació que és gratuïta, introduint el codi 05716165 
i a jugar!

La solidaritat també va ser present en el Calidos-
còpia. Les mascaretes solidàries amb la Covid-19 
van recollir 1.806 €. Amb 3 € per mascareta, les 
persones de Montmeló han sumat una quantitat 
que anirà destinada íntegrament a la Fundació 
Hospital de Granollers. La donació es realitzarà 
aquest divendres 24 de juliol.

Des de l’Ajuntament només podem dir, moltes 
gràcies a les entitats, al públic que s’ha atrevit a 
apropar-se als escenaris, i gràcies per la solida-
ritat mostrada. Aquest any ens ensenyarà noves 
formes de veure el món i a Montmeló seguirem tre-
ballant per trobar-les.  

Montmeló es va convertir els 
dies 26, 27 i 28 de juny en una 
de les primeres poblacions a 
oferir programació cultural 
a la ciutadania. Amb la clara 
aposta de pal·liar la situació 
econòmica d’aquest àmbit, 
es va oferir una proposta 
segura i engrescadora, que 
va substituir la tradicional 
Festa Major.
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Dijous 25 de juny: Donació de sang

Dissabte 27 de juny: Espectacle De tu a tu amb la Cia. Sabanni

Divendres 26 de juny: Autocinema amb la pel·lícula Grease

Moltes gràcies amb Quim Masferrer

Moltes gràcies amb Quim Masferrer

Moltes gràcies amb Quim Masferrer

Divendres 26 de juny: Moltes gràcies amb Quim Masferrer

Moltes gràcies amb Quim Masferrer

Moltes gràcies amb Quim Masferrer
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a a la ciutadania després del confinament
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Resistència Tour amb Pep Callau

Diumenge 28 de juny: Espectacle Impro Show

Resistència Tour amb Pep Callau

Espectacle Impro Show

Auto Comedy Tinder Sorpresa

Diumenge 28 de juny: Resistència Tour amb Pep CallauRua d’entitats

Rua d’entitats

Rua d’entitats

Rua d’entitats

Dissabte 27 de juny: Rua d’entitats

Dissabte 27 de juny: Auto Comedy Tinder Sorpresa

Diumenge 28 de juny: Espectacle Extra, extra amb Txema 
Muñoz


