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S’inicia el curs 
en els centres 
educatius i en 
els diferents 
equipaments 
municipals

Les mesures de seguretat imposades per la Covid-19 no han 
impedit que comencin les activitats escolars, extraescolars, 
esportives i de lleure a Montmeló.
Totes les instal·lacions i equipaments s’han adaptat a la 
normativa general “d’higiene, mascareta i distància” i algunes 
activitats i centres han notat una lleugera baixa en el nombre 
de matrícules. 
La dada positiva és que a Montmeló han obert tots els 
equipaments sense detectar-se cap cas positiu.

La Diada a Montmeló s’adapta 
a la situació de la Covid-19
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Ens en sortirem! Els accessos al municipi 
es restringiran durant 
els dies de MotoGP

M
ai la nostra societat ha-
via viscut una situació 
semblant i és per això 

que moltes de les decisions 
que s’estan prenent es fan apli-
cant el principi de prova-error. 
L’experiència en situacions 
semblants és nul·la.

Un dels àmbits que més 
atenció ha suscitat d’ençà 
que es va decretar l’Estat 
d’Alarma, quan aquest es va 
acabar i quan s’ha posat la 
mirada en el futur, ha estat 
el de l’educació. I ho ha estat 
per raons diverses. La prime-
ra raó és la por que una ge-
neració i mitja perdi un temps 
cabdal en la seva preparació.

Altra raó és que el tanca-
ment de centres escolars i 
la inexistència d’un pla B per 
tal de poder oferir la matei-

Després del confinament per la pandèmia de la 
Covid-19 la paraula que millor defineix la situació 
en què ens trobem és incertesa. Una incertesa que 
abasta tots els aspectes de la nostra vida

xa qualitat formativa per mit-
jans electrònics pot fer més 
gran la bretxa social que 
sorgeix o s’accentua en to-
tes les crisis econòmiques. 
La de la Covid-19, a més de 
sanitària, també és una crisi 
econòmica.

També preocupa que les 
mesures preses siguin efec-
tives per evitar la propagació 
de la Covid-19. La compe-
tència municipal en matèria 
d’educació es limita al mante-
niment de les instal·lacions i 
poca cosa més.

Tot i això, com ja es va 
fer durant el confinament, el 
suport a la comunitat edu-
cativa és i serà total. Cessió 
d’espais, suport en temes de 
connectivitat i accés a equips 
informàtics, vigilància de la 
seguretat i higiene als cen-
tres i qualsevol altra qüestió 
que pugui sorgir trobarà en 
l’equip de govern el més ferm 
aliat i acompanyant.

L’inici de curs, atípic com 

pocs, no ha enregistrat cap 
incidència greu i ha permès 
comprovar que les mesures 
preses en matèria de distàn-
cia, higiene i mascareta fun-
cionen de manera satisfac-
tòria. En finalitzar la primera 
setmana de classes el 98.4% 
de centres educatius tenen la 
totalitat dels seus grups en 
funcionament. Arreu Catalu-
nya hi ha 111 grups confinats 
en 87 centres educatius.

Hi ha aspectes a millorar 
com ara les dotacions de pro-
fessorat però de res serveix 
lamentar-se. El que cal fer 
és anar tothom a una. Pares, 
mares, professorat, alumnes, 
sanitaris i responsables polí-
tics hem de sumar esforços 
per tal de ser més forts davant 
un virus que ha demostrat ser 
resistent i imprevisible.

Si ho fem així segur que 
ens en sortirem! 

Lluis Esteban,
Regidor d’Educació

C
ada any, el cap de set-
mana de MotoGP el po-
ble s'omple de visitants, 

però aquest cop a causa de 
la situació sanitària, no se 
celebraran actes especials i 
a l'hora també es restringiran 
els accessos al municipi el 26 
i 27 de setembre. Els Mossos 
estaran situats a les entrades 
del poble i identificaran les 
persones que vulguin accedir 
al municipi. D'aquesta ma-
nera, l'Ajuntament vol evitar 
la gran afluència de visitants 
que s'acostuma a registrar 
durant els dies del Gran Pre-
mi de Motociclisme. A dife-
rència d'altres anys, tampoc 
hi haurà activitats al carrer ni 
punts de venda per a segui-
dors de les motos.

Aquesta decisió excepcio-
nal és causada per la situació 
que s'està vivint a causa de la 
pandèmia de la Co-vid-19. Per 

això l'Ajuntament, així com els 
diferents agents de seguretat 
-Mossos d'Esquadra, Policia 
Local i Protecció Civil-, han 
posat en marxa la campanya 
"Aquest any no toca", a través 
de les xarxes socials i infor-
mant directament a les dife-
rents entitats i associacions 
Motards, per tal de fer enten-
dre que aquest any no hi ha 
cap raó per realitzar concen-
tracions massives de perso-
nes als carrers de Montmeló, 
ja que a més, el Gran Premi 
de Motociclisme de Montmeló 
d'enguany no tindrà públic.

A la campanya s'adverteix 
que els diferents accessos 
al municipi estaran totalment 
restringits i vigilats per pa-
trulles de Mossos i Policia 
durant els dies i hores del 
Gran Premi de MotoGP i que 
només podran accedir-hi els 
habitants de Montmeló. 
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EDUCACIÓ

L’Ajuntament realitza millores als diferents 
centres educatius durant els mesos d’estiu
L’Ajuntament de Montmeló aprofita cada any el tancament de les escoles per a la 
realització de les diferents tasques de manteniment i obres menors dels diferents 
centres educatius

E
n el cas de l’Escola Sant 
Jordi, s’han fet tasques 
de manteniment d’hu-

mitats i goteres, s’han repa-
rat portes i persianes i s’han 
repassat les cantoneres de 
la zona de l’hort i del pati 
d’Educació Infantil. S’han fet 
tasques de jardineria en ge-
neral i s’han omplert els sor-
rals. Com a obra menor, s’ha 
fet una rampa al pati de sorra 
de primària, per a l’alumnat 
amb mobilitat reduïda. S’han 
repassat els xaragalls i s’han 
netejat els desguassos i, per 

últim, s’ha fet un repàs gene-
ral de fluorescents i de cis-
ternes i piques.

En el cas de l’Escola 
Pau Casals, on el pressu-
post és una mica superior 
perquè l’escola renuncia 
a mitja subvenció atorga-
da per l’Ajuntament a can-
vi d’incrementar les obres i 
reparacions, s’han reparat 
canals d’aigua que estaven 
deteriorades, s’han reparat 
tapes de persianes i s’ha re-
parat el guix del voltant del 
marc de la porta de la cui-

na. Pel que fa a les tasques 
de jardineria, s’ha repassat 
l’enjardinat de davant de 
l’antiga casa del conserge i 
s’han tret males herbes del 
terraplè del pati d’Educació 
Infantil. S’han repintat els 
jocs del pati d’Educació In-
fantil i s’ha aplicat protecció 
pel sol. S’han reajustat les 
frontisses de la tanca de 
fusta del pati d’Educació In-
fantil. S’ha col·locat una pa-
perera a la zona del pati nou 
del talús i s’ha tancat l’espai 
de baix per impedir l’accés 

al recinte de la pista. S’han 
reparat portes i finestres, 
repassat fluorescents, aixe-
tes, piques i cisternes. Tam-
bé s’han netejat desguas-
sos, s’han reomplert sorrals 
i s’han repassat xaragalls. 
Per últim, s’ha habilitat una 
nova porta d’entrada a l’es-
cola per tal d’acomplir amb 
les mesures de seguretat de 
la Covid-19.

Pel que fa a l’Escola 
Bressol La Fireta, també 
s’ha habilitat una nova por-
ta d’entrada al centre i a fi-

nals del curs passat es van 
instal·lar armaris a l’antiga 
zona de cotxets, després 
que s’habilités un espai es-
pecífic per a això. En els 
pròxims dies, està previst el 
muntatge d’una caseta in-
fantil al pati, finançada per 
l’AMPA, i durant el curs ac-
tual es preveu fer una repa-
ració i pintura general de les 
portes de l’escola, col·locar 
piques infantils a les aules 
i baixar els canviadors així 
com els vidres de separació 
amb les aules. 

La prevenció de la Covid-19 
marca l’inici del curs a 
Montmeló
Els centres educatius del municipi han obert 
les seves portes al nou curs 2020-2021 
amb l’aplicació de les mesures per evitar la 
propagació de la Covid-19

A
lgunes d’aquestes me-
sures han estat l’am-
pliació de les franges 

horàries d’entrada i sortida 
de l’alumnat al centre, en fun-
ció dels grups, per tal d’evitar 
l’aglomeració de persones 
a l’inici i al final de l’activitat. 
En aquest sentit, també s’han 
habilitat noves portes d’accés 
als centres.

Seguint el protocol del De-
partament d’Ensenyament, 
els grups s’han organitzat 
com a “grups estables o bom-
bolla”, tractant de designar el 
mínim professorat possible 
per grup i amb ús de masca-
reta obligatòria dels infants a 
partir de 6 anys.

En aquest sentit, el passat 
dimarts 8 de setembre, l’escola 
bressol, les escoles del munici-
pi i l’institut, es van reunir amb 
la direcció de l’Àrea Bàsica de 
Salut i les regidories d’Edu-
cació i Salut de l’Ajuntament, 
per tal de fer una revisió 
d’aquest protocol i conèixer 
els referents Covid-19 tant 

Baixa la matriculació en 
els centres no reglats 
de Montmeló respecte 
anys anteriors
El Centre de Formació d’Adults, l’Escola 
Bressol la Fireta i l’Escola Municipal de Música 
també han reprès la seva activitat seguint 
totes les mesures de seguretat dictades pels 
departaments d’Educació i Salut.

P
el que fa al Centre de 
Formació d’Adults, ha 
iniciat el mes de setem-

bre amb 70 matriculats i han 
previst ampliar la matrícula 
fins al 25 de setembre, atès 
que s’ha observat un degoteig 
d’alumnes interessats a matri-
cular-se d’algunes formacions 
els últims dies. Per altra ban-
da, també cal valorar l’incre-
ment de l’oferta formativa plan-
tejada per a aquest curs, com 
és la possibilitat de ser centre 
examinador d’ACTIC i l’am-
pliació de la formació per a la 
gent gran enfocada a l’ús dels 
telèfons mòbils.

Respecte a l’Escola Bres-
sol la Fireta, s’ha iniciat el 
curs amb 37 infants i també 
es va rebent un degoteig de 
famílies interessades a portar 
els infants al centre. El 22 de 
setembre va tenir lloc una reu-
nió informativa a la Sala de la 
Concòrdia per informar del pla 
d’obertura de la llar d’infants 
així com totes les mesures de 

seguretat que s’estan duent a 
terme per a la prevenció de la 
pandèmia.

Per últim, l’Escola Muni-
cipal de Música, ha iniciat el 
mes de setembre amb 90 ma-
triculats però cada setmana 
aquesta xifra s’amplia. L’ofer-
ta de l’escola s’està adaptant 
amb molta rapidesa a la nova 
situació, plantejant noves for-
mes d’aprendre o de relacio-
nar-se amb l’alumnat, bé de 
manera presencial o telemàti-
ca, i sempre respectant totes 
les mesures de seguretat. Els 
grups s’han adaptat a les ràtios 
de les aules i es compleixen 
les mesures d’higiene abans i 
en finalitzar l’activitat. 

dels centres com de l’Àrea 
Bàsica de Salut.

Pel que fa a l’INS Montme-
ló, i per tal de poder descon-
gestionar els espais de què 
disposa el centre, es fa ús 
de 4 aules normals i una d’in-
formàtica a la G2M, on s’ha 
ubicat el Cicle Formatiu de 

Perruqueria i Estètica.
Per últim, i pel que fa a la ne-

teja i desinfecció dels centres, 
l’Ajuntament ha ampliat el con-
tracte de l’empresa de neteja 
per tal de reforçar la higiene 
dels centres en horari de ma-
tí, disposant, així d’una per-
sona més a cada escola. 
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GENT GRAN

L’Ajuntament adapta el Casal de la Gent Gran 
per poder reobrir de nou el Centre de Dia
Montmeló compta amb un Centre de Dia amb 30 places que no ha 
pogut restablir el servei donades les noves directrius i instruccions 
establertes pels departaments de Salut i de Treball, Afers Socials i 
Famílies de la Generalitat de Catalunya marcades per la pandèmia

E
l passat mes d’agost es 
van iniciar les obres per 
adaptar de forma tempo-

ral el Casal de la Gent Gran de 
Montmeló i poder sol·licitar la 
reobertura del servei de Centre 
de Dia que roman tancat des 
del dia 13 de març. 

Una de les condicions per 
poder donar el servei de cen-
tre de dia és que tan els espais 
com els treballadors estiguin 
separats del servei de residèn-
cia. El Casal de la Gent Gran 
és un equipament que compta 
amb un accés diferent al del la 
residència i permet la separa-
ció dels espais físics i l’organit-
zació separada i independent 
de les persones treballadores 
dels dos serveis.

El canvi ha consistit en 
adequar l’espai del Casal de 
la Gent Gran segons la nor-

Canvi en la direcció de Can Dotras
Consol Mollfulleda es jubila després de quinze anys al capdavant de Can Dotras

S’inicia el nou 
curs de tallers del 
Casal de la Gent 
gran ubicat a la 
G2M

L
’Ajuntament de Montmeló 
va retre homenatge a la 
Consol, a finals del mes 

de juliol en la darrera reunió del 
Consell Rector de Can Dotras, 
i va agrair la tasca i l’esforç 
continuat d’aquesta treballado-
ra amb un àlbum fotogràfic que 
recollia diferents moments del 
seu pas per la residència.

A
mb la finalitat de donar 
resposta a les noves 
necessitats sorgides 

a conseqüència del confina-
ment i atenent les normati-
ves higiènica sanitària, s’ha 
reprès el curs de tallers del 
Casal de la Gent Gran de 
Montmeló en una nova ubi-
cació, de caràcter excepcio-
nal, al Centre de Formació i 
Recursos G2M, a la planta 
baixa de l’edifici B.

La nova normativa dictada 
per les autoritats sanitàries 
corresponents obliga a apli-
car normes com són la baixa-
da de ràtios amb un màxim 
de 10 persones usuàries  per 
taller. Per aquest motiu en-
guany a l’hora de la inscrip-
ció, les persones usuàries 
podran sol·licitar plaça a un 
màxim de tres tallers indicant 
l’ordre de prioritat.

Si es donés el cas que 
les inscripcions superen 
el nombre de participants 
per taller, caldrà realitzar 
un sorteig per adjudicar les 
places. El personal del Ca-
sal es posarà en contacte 
amb cadascun per indicar 
als tallers on finalment han 
obtingut plaça.

Aquest curs s’estrenen 4 
tallers per completar l’oferta 
terapèutica als tallers habi-
tuals: psicomotricitat, teatre 
musical, art-teràpia i musi-
coteràpia. Com a novetat 
també s’ofereix l’opció al ta-
ller de memòria de realitzar 
el curs de forma no presen-
cial. Un cop tancades les 
inscripcions, s’hi han inscrit 
un total de 103 persones. 

mativa preceptiva, a un ús 
de centre de dia: modificació 
dels banys existents, incloent 
una dutxa a cada bany i la 
creació d’un nou bany ubicat 
a la sala polivalent del casal; 
els despatxos s’han transfor-
mat en espais d’infermeria, 
vestidors i espais per als pro-
fessionals.

S’ha adaptat també un espai 
per servir el menjar i rentar i 
desinfectar els estris de cuina, 
vaixella i coberts. En aquest 
espai s’ha adquirit un renta-
plats que se sumarà al renta-
gots ja existent, i s’ha instal·lat 
una taula de treball neutra fa-
bricada en acer inoxidable.

Paral·lelament, des del 
mes de març i fins al resta-
bliment del servei, des del 
departament de serveis so-
cials bàsics, s’ha realitzat el 

seguiment de les persones 
usuàries beneficiàries del 
servei de centre de dia ofe-
rint-los-hi serveis alternatius 
(SAD i àpats a domicili), tal 
i com marca el Protocol de 
coordinació dels centres de 
dia de gent gran i els ser-
veis d’atenció domiciliària, 
per millorar l’atenció de les 

persones en situació de vul-
nerabilitat i que requereixen 
atenció a la seva llar.

Un cop finalitzades les obres 
cal la visita d’inspecció del de-
partament de Treball, Afers 
Socials i Famílies de la Gene-
ralitat de Catalunya per obtenir 
l’autorització de reobertura del 
Centre de Dia.  

Consol Mollfulleda ha estat 
la directora de l’equipament 
durant els últims quinze anys, 
i deixa el càrrec en un mo-
ment marcat per la pandèmia. 
La directora de Can Dotras es 
va mostrar agraïda i emocio-
nada pel reconeixement a la 
seva tasca i en declaracions 
a Vallès Visió va declarar, fent 

Des del passat dia 14 de 
setembre, la directora de la 
residència serà la senyora 
Montserrat Valdayo, professio-
nal amb gran experiència en el 
mon residencial. Per contactar 
amb la nova directora podeu 
fer-ho a través dels canals ha-
bituals, telèfon de la residència 
o bé per correu electrònic. 

referència a aquests darrers 
mesos: “Aquest últim moment 
ha sigut molt complicat amb 
la pandèmia, amb por, amb 
angoixes. Realment se’t feia 
un nus i hem tingut la sort de 
què no ha entrat el microbi, 
no hem tingut ni un cas, fins 
avui, però ha sigut una pres-
sió considerable”.
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ESPORTS I LLEURE

Les piscines 
tanquen després 
d’un estiu diferent
Aquesta ha estat una temporada 
de bany a les piscines 
municipals totalment atípica 
per les restriccions de seguretat 
imposades per la Covid-19

L
a regidoria d’Esports 
va valorar l’obertura 
d’aquesta instal·lació 

com una alternativa lúdica 
i de lleure a la situació post 
confinament que a principis 
d’estiu s’estava vivint, enca-
ra que les restriccions d’afo-
rament i horaris podia ser un 
hàndicap per a les persones 
usuàries, com així ha estat. 
Malgrat tots aquests impedi-
ments les piscines han obert 
aquesta temporada un total 
de 770 hores, 51 hores més 

que la temporada anterior.
Amb la nova normativa 

Covid-19, l’aforament es va 
veure reduït a 280 places, 
mentre que altres anys era 
de més de 600 places. La 
venda d’abonaments es va 
canviar per la venda d’en-
trades individuals online i el 
servei de vestidors no es va 
poder obrir. Totes aquestes 
restriccions han fet que la 
quota de persones usuàries 
d’aquesta instal·lació s’ha-
gi vist reduïda gairebé a un 

30% de l’aforament registrat 
la temporada 2019.

La regidoria ha elaborat 
una enquesta de satisfacció 
sobre la temporada i les per-
sones usuàries de les pisci-
nes ha valorat molt positiva-
ment els serveis que s’han 
donat. Especialment positius 
han estat les valoracions so-
bre l’adaptació a les mides de 
seguretat Covid-19 i l’atenció 
dels diferents serveis: mante-
niment, socorrisme i controls 
d’accessos. 

Totes aquestes 
mesures de 
seguretat són 
imprescindibles 
per tal que 
els infants de 
Montmeló puguin 
gaudir de l’esport 
d’aprenentatge 
i educatiu d’una 
manera segura 

Els infants van 
ser dividits 
en grups de 
convivència d’un 
màxim de 10 
en un total de 7 
grups

Continuen obertes les 
inscripcions a les activitats 
esportives del pavelló
Les activitats dirigides es realitzen al pavelló al 
matí i al gimnàs de l'escola Sant Jordi a la tarda. La 
matriculació a L'Escola Esportiva continua oberta

E
l pavelló municipal ha 
obert la nova tempo-
rada amb la mateixa 

oferta esportiva que altres 
anys: ioga, pilates, càrdio-
tono, gimnàstica per a totes 
les edats, fit-corporal i taba-
ta. També ha mantingut els 
preus de matriculació i les 
diferents ofertes d'abona-
ments.

El gran canvi es produeix en 
l'emplaçament de les activi-
tats de tarda. Per tal de com-
paginar els entrenaments dels 
diferents clubs esportius i les 
normes higièniques de nete-
ja i ús dels espais interns del 
pavelló, les activitats dirigi-

des de la tarda es realitzen 
al gimnàs de l'escola Sant 
Jordi.

Per la seva banda, el 
període de matriculació a 
l'Escola Esportiva continua 
obert, per tal de reorganit-
zar en grups reduïts i tan-
cats els horaris. Això fa que 
també s'hagi vist endarrerit 
el començament de la tem-
porada que pròximament 
s'anunciarà. Totes aques-
tes mesures de seguretat 
són imprescindibles per tal 
que els infants de Montme-
ló puguin gaudir de l'esport 
d'aprenentatge i educatiu 
d'una manera segura. 

83 infants van 
gaudir durant 
set setmanes 
del Casal d’Estiu
L’edició d’aquest any, marcada 
per la Covid-19, ha estat la més 
llarga. El casal d’estiu 2020 es 
va realitzar des del 29 de juny 
fins al 14 d’agost

L
’organització del Ca-
sal ha vingut marca-
da per la normativa 

Covid-19. Un any més, la 
seu central del Casal va 
ser l’escola Sant Jordi que 
permetia entrades i sorti-
des del infants per quatre 
portes diferents i es van 
dur a terme en dos horaris 
diferenciats. 

Els infants van ser divi-
dits en grups de convivèn-
cia d’un màxim de 10. Un 
total de set grups que van 
rebre el nom de diferents 
places del municipi: els 
grups Quintana, Cucurny, 
Europa, Gran, Vila, Mil-
lenari i Joan Miró.

Les activitats van ser molt 
variades i en espais diversos 

i van fer del casal d’estiu un 
projecte molt enriquidor per 
als infants i joves: experi-
ments, gimcanes, jocs d’ai-
gua, tallers, jocs de pistes, 
jocs cooperatius, jocs psico-
motrius, teatre i piscina. Com 
cada any, es va oferir també 
servei d’acollida i servei de 
menjador que es va dur a ter-
me en el Bar Central. 
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PATRIMONI

La història de la Fàbrica Cucurny centrarà 
l’interès de les Jornades Europees de 
Patrimoni 2020 a Montmeló
Els dies 9,10 i 11 d’octubre es presenten a tot Catalunya les Jornades Europees del 
Patrimoni. Montmeló s’acull a aquest certamen amb dues propostes, la primera al 
mateix municipi i la segona a l’assentament romà del Mons Observans.

A 
Montmeló fa una mica 
més de cent anys es 
va instal·lar una de les 

factories de gres i ceràmi-
ca refractaria més important 
d'Espanya i possiblement 
d'Europa. La fàbrica Cucurny 
era reconeguda no només 
per la seva gran producció, 
exportava arreu del continent 
europeu, sinó també per l'alta 
qualitat de les seves manufac-
tures, caracteritzades per una 
fabricació gairebé artesanal.

Dissabte 10 d'octubre se 
celebrarà just a l'emplaça-
ment on hi havia hagut l'an-
tiga fàbrica, l'actual Plaça 
Constitució, un seguit d'actes 

per tal d'explicar el que va su-
posar per Montmeló i per la 
història de Catalunya l'arriba-
da d'aquesta empresa a les 
nostres terres.

Per portar a terme els dife-
rents actes sobre la Cucurny, 
des de l'Arxiu Municipal i des 
del Museu s'estan recollint 
materials procedents de la 
fàbrica: elements manufac-
turats, documents, catàlegs i 
fotografies que ajudin a reivin-
dicar tot el que va significar la 
Cucurny pel municipi de Mont-
meló. Podeu contactar per te-
lèfon (museu: 93 572 11 66) o 
per e-mail: museu@montme-
lo.cat o arxiu@montmelo.cat.

D'altra banda, diumenge 11 
d'octubre a les 11 hi haurà una 
visita especial al jaciment del 
Mons Observans. Un comer-
ciant d'esclaus arribarà a l'as-
sentament per vendre la seva 
mercaderia i potser a com-
prar matèria primera fresca. 
Aquesta activitat, a causa de 
les mesures sanitàries vigents 
tindrà un aforament limitat i 
s'haurà de fer reserva antici-
pada a entrapolis.com

L'equip organitzador recor-
da que pels dos actes serà 
obligatori l'ús de la mascare-
ta i respectar la distància de 
seguretat entre les persones 
assistents. Vista aèria de la Fàbrica Cucurny de Montmeló
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MOBILITAT 

MEDI AMBIENT

Del 16 al 22 de setembre, Setmana Europea de la Mobilitat 

Nova convocatòria d’accés als 
horts urbans de Montmeló

Montmeló s’ha adherit novament aquest any a la 
Setmana Europea de la Mobilitat 2020 entre el 16 i el 
22 de setembre i ha organitzat un seguit d’actes al 
llarg de la setmana.

Durant el mes d’octubre s’obre una nova 
convocatòria d’accés als horts urbans de 
Montmeló i estarà oberta indefinidament fins a 
crear una llista d’espera de mínim 10 persones.

L
’Ajuntament de Montme-
ló treballa per tal de pro-
moure hàbits de mobilitat 

més sostenibles, segurs i salu-
dables com són els desplaça-
ments a peu, en bicicleta, en 
transport públic o amb vehicle 
elèctric, així com visualitzar 
els canvis possibles en l’ús de 
l’espai públic, millorar la quali-
tat de l’aire i la reducció de la 
contaminació i, un any més, 
s’adhereix a la Setmana Eu-
ropea de la Mobilitat. Amb el 
lema ‘Per una mobilitat sense 
emissions’, enguany es vol 
treballar per arribar a la neu-
tralitat en emissions de carbo-
ni al 2050. 

Les activitats presencials 

A
questa convocatò-
ria és oberta a totes 
aquelles persones 

majors d’edat empadrona-
des al municipi amb una 
antiguitat mínima de 3 
anys. Les persones de-
mandants o qualsevol al-
tre membre de la mateixa 
unitat familiar, no poden 
disposar de cap altre hort o 

terreny de conreu a Mont-
meló o al Vallès Oriental. 
Només es podrà presentar 
una sol·licitud per unitat de 
convivència.

També es tindran en 
compte una sèrie de cri-
teris a l’hora d’efectuar 
la selecció, en cas que hi 
hagi més sol·licituds que 
parcel·les disponibles: es-

tar aturat, se beneficiari 
de la renda mínima d’in-
serció (PIRMI), ser major 
de 65 anys o pensionista 
o tenir un certificat de dis-
capacitat.

La sol·licitud per prendre 
part en aquesta nova con-
vocatòria s’ha de presentar 
a l’OAC de manera presen-
cial. 

s’han vist afectades per les 
normes de seguretat imposa-
des per la Covid-19 i des de 
la regidoria de Mobilitat s’han 
programat reunions amb dife-
rents entitats per planificar ac-
cions futures.

Al llarg de la setmana s’han 
realitzat diverses reunions per 
planificar futures accions per 
fomentar una mobilitat sosteni-
ble, com reunions amb les AM-
PES on tractar el tema dels ca-
mins escolars com l’obertura i 
horaris d’entrada de les esco-
les, el Pedibús, l’APP Trazeo i 
el projecte Casa/Botiga Amiga. 
També es vol estudiar la possi-
bilitat d’ampliar els camins amb 
carrers annexes, proposar la 

implantació al 2021 de munici-
pi de zona 30 en el nucli urbà, 
valorar la senyalització de pro-
hibit l’accés a autoescoles al 
voltant de les zones escolars 
i estudiar les possibilitats de 
l’aparcament de Sant Crist.

Dimarts 22 de setembre, 
coincidint amb el Dia sense 
cotxes, s’ha tancat al trànsit 
de vehicles motoritzats als 
carrers d’accés a l’escola Pau 
Casals, Sant Jordi i el tram del 
carrer de Vic des de Doctor 
Ferran fins a Miquel Biada per 
tal de facilitar l'ús de mitjans 
sostenibles i saludables com 
la mobilitat a peu o l'ús de la 
bicicleta per accedir als cen-
tres. 

D
avant els repetits epi-
sodis d’olors al munici-
pi, a principis del mes 

d’agost l’Ajuntament va de-
manar la col·laboració ciuta-
dana per tal de recaptar dades 
i poder tenir informació de la 
tipologia i la procedència dels 
olors i així poder localitzar els 
focus d’emissió. 

Aquesta comissió està for-
mada per personal tècnic i 
polític de les àrees de Me-
di Ambient, Promoció Eco-
nòmica i Comunicació, així 
com la Policia Local, Gerèn-
cia i els Serveis jurídics de 
l’Ajuntament.

En la reunió de constitució 
es van analitzar les dades dels 
formularis web que una vuitan-
tena de veïns i veïnes del mu-
nicipi van omplir durant el mes 
d’agost. La tipologia d’olor i la 
ubicació, han permès fer una 
primera aproximació de tres 
possibles focus emissors.

Al llarg d’aquest mes de 

setembre, l’alcalde s’està en-
trevistant amb les persones 
responsables dels presump-
tes focus per informar-los 
del requeriment dels serveis 
tècnics de l’Ajuntament amb 
l’objectiu d’esmenar les defi-
ciències per resoldre aquests 
episodis i amb l’advertiment 
de la incoació del correspo-
nent expedient sancionador 
en cas que no es solucionés.

Paral·lelament, es sol·licitarà 
l'informe de les dades recolli-
des per la unitat mòbil de vigi-
lància de la contaminació at-
mosfèrica -Servei de Vigilància 
i Control de l'Aire de la Direcció 
General de Qualitat Ambiental 
i Canvi Climàtic de la Genera-
litat de Catalunya- que va estar 
instal·lada davant l'Ajuntament.

El formulari de recollida de 
dades continua obert donat 
que es tracta d’una important 
eina per ajudar a resoldre de-
finitivament el tema dels episo-
dis d’olors al municipi. 

Constituïda la Comissió 
de Seguiment dels 
episodis d’olors 
Dijous 3 de setembre, es va constituir 
la Comissió de Seguiment dels episodis 
d’olors per tal de detectar els focus 
emissors i elaborar un Pla d’actuació per 
tal d’eliminar-los 
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CIVISME

Ha començat la campanya de 
control de gossos registrats 
al cens d’ADN

Tercera campanya de Cens genètic 
de gossos amb mostres d’ADN

Des del dia 15 de setembre s’està duent a terme un 
control dels gossos registrats al cens d’ADN, que es 
va iniciar al juliol de 2019 i que la pandèmia va aturar.

E
n aquesta fase la po-
licia local procedirà a 
sol·licitar la xapa amb el 

codi QR que s’entrega en el 
moment de fer el cens. Si en 
aquell moment no es porta la 
xapa, penjada del collar o a la 
butxaca de qui passeja el gos, 
es donarà un termini de 15 di-
es per a presentar-la a la seu 
de la policia local.

Qui no la porti perquè en-
cara no ha fet el tràmit del 
cens disposarà del mateix ter-

E
l mes d’octubre de 2020 
s’inicia la 3a campanya 
de cens genètic de gos-

sos amb mostres d’ADN. Els 
vals per a poder realitzar la 
presa de la mostra es poden 
aconseguir de manera tele-
màtica, mitjançant l’Oficina 
Virtual de Tràmits, o presen-
cial a l’Oficina d’Atenció a 
la Ciutadania. Amb aquest 
val cal demanar cita prèvia 
al Centre Veterinari del Va-
llès (Av. Pompeu Fabra, 29 
Montmeló) que és la clínica 
veterinària concertada i au-

toritzada per l’empresa ADN 
Caní, adjudicatària del con-
curs públic.

Per fer la presa de mostra 
en qualsevol altre centre, 
aquest ha de complir uns 
requisits tècnics imprescin-
dibles perquè sigui vàlida. 
Els marcadors genètics que 
la clínica escollida ha d’ana-
litzar són els recomanats per 
l’ISAG (International Society 
for Animal Genetics). Un cop 
la clínica faci el lliurament 
de l’informe del resultat ob-
tingut, caldrà portar el docu-

ment  per a la seva incorpo-
ració a la base de dades del 
cens caní genètic de l’Ajun-
tament de Montmeló a les 
oficines de l’OAC, mitjançant 
registre presencial.

El 31 d’octubre finalitza el 
termini per sol·licitar la sub-
venció del 100% del cens 
genètic de gossos amb 
mostres d’ADN. Un cop 
transcorregut aquest termi-
ni, el preu per inscriure en 
el registre genètic caní serà 
de 35€ a qualsevol clínica 
veterinària. 

mini de 15 dies per procedir 
a fer-ho, i evitar així la san-
ció prevista a l’Ordenança. 
Aquestes comprovacions es 
faran a la via pública i també 
a les zones d’esbarjo per a 
gossos (ZEG) del Mil·lenari, 
el Pedregar, el camí dels dies 
pagesos i l’Escorxador.

La fase de començament 
de recollida d’excrements 
no recollits pels propietaris i 
propietàries dels gossos està 
previst que comenci el proper 

mes d’octubre i també es fa-
rà a la via pública i a les zo-
nes d’esbarjo per a gossos 
(ZEG).

Al mateix temps en que es 
comprovarà el cens també es 
recordarà l’obligació de portar 
sempre lligats els gossos i de 
portar una ampolla amb aigua 
per netejar els orins i així no 
fer malbé el mobiliari urbà. 
Quan es formalitza el cens 
genètic s’entrega una ampolla 
de plàstic.
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CULTURA

Tot a punt per començar una 
nova temporada a La Torreta i 
a la Polivalent

L’Oficina de Català i 
Òmnium organitzen 
grups de conversa

La biblioteca reprèn horari i activitats 
habituals amb les mesures Covid-19

Des de mitjans del mes de setembre estan obertes les 
inscripcions als tallers del centre cultural La Torreta i la Sala 
Polivalent obre les portes aquest dissabte 26 amb l’obra 
Amor Oscuro

E
nguany els tallers de 
La Torreta s’adaptaran 
a les mesures de la 

Covid-19 per oferir un ser-
vei segur a la ciutadania. 
Per a fer-ho es reajustaran 
les distribucions dels tallers 
i s’adaptaran les places als 
espais.. La Torreta ofereix 
tot un món de possibilitats 
per aprendre i passar-ho 
bé amb els tallers culturals 
amb oferta diferents per 
grups d’edat: ceràmica, arts 
plàstiques, dansa, percus-
sió, dibuix, circ, meditació 

amb instruments, dansa del 
ventre, ioga, fotografia digi-
tal, hipopilates, manualitats, 
pintura creativa, etc. Més 
informació al telèfon 93 572 
10 33 i/o al correu electrònic 
latorreta@montmelo.cat

Per la seva banda, dis-
sabte a les 20 h s’estrena 
la nova temporada de La 
Polivalent amb Amor Oscu-
ro (Sonetos), obra teatral 
produïda per la companya 
Viridiana. Aquest treball 
escènic és una adaptació 
sobre els textos del llibre 

apòcrif de Federíco García 
Lorca, Sonetos del Amor 
Oscuro. Els millors poemes 
de Federico, els últims que 
va escriure, els que més 
diuen sobre ell. Aquest és 
el primer espectacle de la 
temporada de La Poliva-
lent que obre amb una ca-
pacitat per a 80 persones. 
Recordem també que la 
venda d’entrades és a tra-
vés de la plataforma entra-
polis.com. Més informació 
al web salapolivalent.mont-
melo.cat 

E
n arribar setembre co-
mencen les ganes d’es-
tudiar, de descobrir, de 

conèixer, és quan tothom in-
tenta informar-se per apun-
tar-se a un curs, un taller, 
una formació per aprendre’n 
més. L’Oficina de Català, a 
més d’oferir un curs de català 
adreçat a les persones que fa 
poc que han arribat al poble, 
ha organitzat amb el suport 
de l’entitat d’Òmnium Mont-
meló, uns grups de conversa 
a partir del 5 d’octubre.

Els grups de conversa van 
dirigits a aquelles persones 
que entenen el català però 

que encara no s’han decidit 
a parlar-lo. Aquests grups el 
que pretenen és xerrar, aga-
far confiança a l’hora de co-
municar-se i relacionar-se 
amb altres persones que es 
troben en la mateixa situació.

Respectant les mesures de 
seguretat Covid-19, s’han or-
ganitzat grups reduïts: un els 
dilluns al matí d’11 h a 12 h i 
un altre dilluns a la tarda de 
19 h a 20 h, a la G2M. Les 
inscripcions es faran a la Tor-
reta o bé enviant un correu a 
montmelo@cpnl.cat enviant 
les dades personals i l’horari 
que més interessi. 

Q
uè significa qui no 
arrisca, no pisca? A 
què ens referim quan 

diem que el més calent és 
a l’aigüera? Quan fem sa-
lat? O fer el préssec? O 
pesem figues? La cultura 
popular és plena de frases 
fetes i cadascuna d’elles la 
utilitzem segons les nos-
tres intencions.

L’Oficina de Català de 
Montmeló us anima a par-
ticipar en un concurs men-

sual per esbrinar quin és 
el significat d’una frase fe-
ta. De les tres propostes, 
només una d’elles és cor-
recta. Un cop sapigueu la 
resposta la podeu enviar a 
montmelo@cpnl.cat posant 
l’opció correcta, el vostre 
nom i telèfon. Entre totes 
les persones participants 
dels mesos de setembre, 
octubre i novembre es farà 
un sorteig d’un lot farcit de 
cultura. 

Què volem dir quan parlem de...Ser la xocolata del lloro 
1. Ser una cosa molt poc important o molt secundària. 
2. Ésser una persona molt dolça a l’hora de parlar. 
3. Ser una cosa prescindible.
Envia l’opció correcta a: montmelo@cpnl.cat

L
a biblioteca La Grua re-
prèn de mica en mica 
l’activitat habitual, amb 

aforament limitat i cal cita prè-
via per consulta a sala, servei 
d’ordinador i préstec. Per de-
manar cita cal trucar al telèfon 
935720583, per correu electrò-
nic a: b.montmelo.lg@diba,cat 
o a través de la biblioteca 
virtual: bibliotecavirtual.diba.
cat/sol-licitud-de-cita-prèvia. A 
partir del 5 d’octubre l’equipa-
ment obrirà dimecres i dissab-
te de 9.30 a 13.30 h i dilluns, 
dimarts, dijous i divendres de 
16 a 20.30 h.

La biblioteca està acabant 
de preparar les activitats que 
programa cada any amb les 
mesures de seguretat sanità-
ria corresponents per la pan-
dèmia de la Covid-19. Obliga-
tori portar mascareta, l’ús del 
gel hidroalcohòlic i distància 
de seguretat. En entrar es re-
gistrarà la temperatura i l’as-
sistència. Totes les activitats 
organitzades per la Biblioteca 
són gratuïtes però caldrà ins-
cripció prèvia.

La primera activitat previs-
ta és la presentació del llibre 
“Comerciales del amor” de 

Concurs de frases fetes

Qui no arrisca, no pisca

la jove montmelonina Judith 
Requena, que es farà el dia 
9 d’octubre a les 18 hores als 
jardins de la Torreta. 
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Pressupost 2021, un 
compromís per la 
recuperació econòmica 
i social

Sense educació ni 
sanitat, ni vella ni 
nova normalitat

L’arrencada d’un 
nou curs

Comencem el nou curs

Tradicionalment el mes de setembre 
té un component de retrobament, 
de reinici, que afecta a la majoria 
d’àmbits de la societat. El període 
vacacional que precedeix al setem-
bre havia estat sempre una pausa 
que permetia “carregar” les piles per 
afrontar la part final de l’any i enca-
rar el nou curs amb el màxim de for-
ça possible. 

Enguany, la pandèmia del Covid-19 
ha trastocat totes les previsions i cer-
teses que poguéssim tenir. Ho ha fet 
abans, amb un confinament i una 

L’anomenada “nova normalitat” o “eta-
pa de represa” ja és aquí. Nous proto-
cols, plans i mesures a les feines, al 
carrer, al transport públic, als comer-
ços... I també als centres d’atenció pri-
mària i a les escoles. 

Sembla que hagi passat molt de 
temps però no fa pas tant, a la pri-
mavera, aplaudíem l’heroisme del 
personal sanitari i demanàvem més 
recursos per a la sanitat pública. Ara 
potser tocaria aplaudir al personal de 
les escoles?

En tot cas caldrà que tinguem memò-
ria i que reclamem on pertoca els recur-
sos que s’estan deixant de destinar a 
serveis públics essencials. Des de Can-

Ha arribat el setembre i amb aquest 
mes també l’arrencada del nou curs 
escolar. Aquest curs no serà com 
els altres, enguany tornem amb el 
somriure amagat per la mascareta 
però amb més il·lusió que cap any. 
Després de sis mesos sense trepit-
jar l’escola, ni veure als companys i 
companyes segur que la retrobada 
serà esperada però no podem oblidar 
que serà un any on caldrà respectar 
les 3M: metres, mans i mascareta. 
D’aquesta manera evitarem contagis 

A punt d’entrar a la tardor, no tan sols 
comença el nou curs per als nostres 
fills i filles, també engeguem un curs 
polític 2020-2021, tots dos ben dife-
rents però tots dos marcats per aques-
ta situació de neguit i incertesa per 
saber cap a on evolucionarà aquesta 
crisi sanitària, que ens proposarà rep-
tes a tots els nivells

L’economia familiar es veu afecta-
da pel tancament o reducció de tre-
balladors a alguns sectors, l’atur i els 
ERTOs han sigut un dels temes més 
comentats i les relacions socials s’han 

aturada econòmica sense precedents 
i després, amb un munt d’incerteses 
que s’han d’anar resolent una a una i 
en funció de la situació. No hi ha expe-
riències prèvies que marquin les pau-
tes ni protocols absoluts.

Els ajuntaments com a primeres ad-
ministracions a les que la ciutadania 
s’adreça som l’assignatura pendent 
d’ençà la recuperació de la democràcia.

 Mai s’ha resolt el finançament que 
permeti fer front a les competències 
pròpies, les obligatòries, i a les imprò-
pies o voluntàries. Quan s’ha volgut 
contenir el dèficit , la despesa i/o l’en-
deutament a qui primer s’ha mirat és a 
les administracions locals. Unes admi-
nistracions que, menys comptades ex-
cepcions , sempre han fet els deures 
tot controlant els seus dèficits, reduint 
l’endeutament i acumulant , fins i tot, 

viem Montmeló plantàvem cara a les 
retallades des de molt abans de la pan-
dèmia i ho seguirem fent mentre calgui.

Perquè de moment la plantilla de 
metges i mestres destinats a Mont-
meló no està augmentant, sinó el 
contrari, tot i la situació pandèmica 
d’excepcionalitat.

Perquè el personal educatiu i sanita-
ri de Montmeló es mereix unes condi-
cions de treball dignes per poder oferir 
el millor servei. 

Perquè sense invertir en sanitat i 
educació i amb les receptes economi-
cistes de la vella política, no canvia-
rem, com a molt disfressarem, la “vella 
normalitat”. 
Per això, Canviem Montmeló – En Co-
mú Podem, hem reclamat al Govern 
de la Generalitat i a l’Ajuntament: 
- Revertir les retallades en educa-

ció pública a Montmeló pel curs 

i podrem seguir amb aquesta nova 
normalitat que ens ha tocat afrontar. 
Si entre totes fem l’esforç estarem 
cuidant de les persones més vulne-
rables. 

També volem fer menció a les en-
titats que de ben segur us heu hagut 
d’adaptar a les mesures de seguretat 
que sanitat ha anat aconsellant i això 
us haurà fet treballar de valent. Volem 
reconèixer aquesta feina que sabem 
que no ha estat gens fàcil, ja que els 
protocols van variant constantment.

Des de FEM Montmeló estem a 
la vostra disposició per transmetre 
els vostres dubtes i suggeriments, 

vist afectades per les mesures de se-
guretat que hem de prendre per tal de 
mantenir distancies i evitar contactes.

Encarem aquest nou curs doncs, 
amb una nova perspectiva, ja que, tot 
el que preveiem quan vam començar 
la legislatura, ho hem hagut d’anar 
modificant i adaptant a la nova situació 
que ha variat constantment

La tornada a escola serà un dels 
reptes on tenir més cura, després de 
mesos, la represa dels estudis i el re-
trobament entre alumnes preveu unes 
mesures de seguretat i higiene que 
hem de seguir tots plegats

Des del consistori, tenim clar que els 

romanents positius.
Des del 2013, a més de no tenir re-

solt el tema del finançament, els ajun-
taments estan encotillats per la Llei 
27/2013 de Racionalització i a Soste-
nibilitat de les Administracions Locals. 
Una llei amb normes com la “regla de 
la despesa” , el límit d’endeutament o 
el període mitjà de pagament, l’incom-
pliment d’una de les quals comportava 
el càstig dels “ plans econòmics finan-
cers”. Uns plans que, en definitiva, 
perjudiquen els serveis ofertats a la 
ciutadania perquè limiten la despesa 
en tots els àmbits.

L’eliminació de la regla de la despe-
sa per a l’exercici 2020, i previsible-
ment per al 2021, ha estat un primer 
pas en el camí de dotar als ajunta-
ments de les eines imprescindibles 
per afrontar el tancament del 2020 i 

2020/2021. Al Ple municipal de juny 
vam presentar una moció per recla-
mar que es revertissin les retallades 
dels darrers anys a les escoles i ins-
titut de Montmeló, dotant-los de més 
recursos econòmics i humans. Això 
volia dir ràtios per sota dels 20 alum-
nes per classe, que les dues escoles 
de primària tornessin a disposar de 
les places de tècniques d’educa-
ció infantil i d’educació especial i el 
retorn de la 4a línia de 1er d’ESO 
a l’Institut. Part de les demandes 
s’han aconseguit, però els reforços 
de nous mestres per a les escoles 
de Montmeló han estat 0.

- Retorn dels serveis mèdic de pe-
diatria i urgències nocturnes al 
CAP de Montmeló. Com reclamà-
vem ja el 2012, quan vam recollir 
prop d’un miler de signatures amb 
la campanya “El CAP no es toca!”, 

fer un pressupost per al 2021 que 
haurà de tenir com a objectiu la 
recuperació econòmica de les fa-
mílies, els autònoms i les empre-
ses. Un pressupost de resistència 
i a la vegada carregat d’optimisme 
perquè la ciutadania s’ho mereix.

Amb una previsió de menys ingres-
sos corrents, hauran de ser les apor-
tacions de l’Estat, la Generalitat i al-
tres administracions supramunicipals 
les que dotin els ajuntaments dels 
recursos necessaris per acompanyar 
la ciutadania en un camí que es pre-
veu dur.

L’endeutament, que a Montmeló, 
està molt lluny del que permet la Llei 
serà l’altra font de finançament a la 
que s’haurà de recórrer, arribat el cas 
i amb l’objectiu clar del manteniment 
de tots els serveis

al darrer Ple vam donar suport a 
una moció per recuperar els serveis 
d’abans de la pandèmia. No volem 
que amb l’excusa de la COVID-19 es 
suprimeixin serveis, com la pediatria 
o les urgències nocturnes, que ja es-
taven sent retallats els darrers anys. 

- Ampliar el sistema de salut pú-
blic amb serveis de dentista. A 
proposta d’En Comú Podem, que 
va presentar una Proposició de Llei 
aprovada al Parlament el 15 de se-
tembre, un ampli ventall de serveis 
de salut bucodental s’inclourà al sis-
tema de salut públic. Amb aquesta 
iniciativa l’atenció primària prestarà 
serveis com revisions; higienes den-
tals; el tractament de malformacions 
i contusions, així com també de càri-
es; i endodòncies i exodòncies.

Pots contactar amb nosaltres a l’adre-
ça: info@canviemmontmelo.cat 

seus tallers i activitats mentre el Centre 
de dia ocupa una part del Casal

La planificació del nou Pla de Man-
dat i els pressupostos per al 2021 se-
ran de gran importància per afrontar 
amb garanties aquest nou curs i supe-
rar junts tots els reptes.

Estem d’acord en que són dies com-
plicats, però tots hem de posar de la 
nostra part i fer que Montmeló tiri en-
davant, com a poble cohesionat i unit, 
ens en sortirem.

Cuideu-vos, cuidem-nos!
Podeu contactar amb nosaltres a 

través de xarxes o a: amonserrat@
montmelo.cat

així com per mirar de trobar la millor 
solució i donar resposta als neguits 
que segur produirà aquesta nova si-
tuació. Us podeu adreçar a nosaltres 
pels formularis que tenim disponibles 
a www.femmontmelo.cat o per email 
a info@femmontmelo.cat i estarem 
encantats d’escoltar-vos i oferir-vos 
el nostre suport per dur a terme la 
vostra activitat amb la seguretat més 
gran possible. 

Aprofitant que el setembre també es 
celebra el dia mundial sense cotxes a 
favor de la sostenibilitat volem fer me-
mòria i recordar com durant els mesos 
de confinament els nivells de conta-

departaments de promoció econòmica 
i comerç tindran un paper clau els prò-
xims mesos, tant per ajudar als usuaris 
de la borsa de treball, a qui hagi de fer 
tràmits amb l’administració per temes 
d’atur o ERTOs, com a les empreses 
que tinguin dubtes o problemes a l’hora 
d’afrontar aquesta etapa.

La col·laboració amb serveis soci-
als serà important per a poder actuar 
i fer front (a més dels usuaris que ja 
hi ha) a tots aquells nous afectats per 
la COVID-19.

Els usuaris del Casal de la gent gran, 
tenen ara a la seva disposició els espais 
de la G2M per poder continuar amb els 

minació van baixar notablement, la 
natura va recuperar terreny i els ca-
mins estaven més nets de l’habitu-
al. Per això, ara que reprenem gran 
part de l’activitat hem de prendre 
consciència i tenir cura dels nos-
tres espais verds i naturals, ja que 
ens donen l’oportunitat de passejar 
per ells.

Des de FEM Montmeló també ar-
renquem un nou curs on els nostres 
grups de treball continuaran tre-
ballant de valent per aportar pro-
postes i solucions per un Montmeló 
millor, més sostenible, proper a les 
persones i conviure sigui tot un plaer. 
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Havaneres: Les Anxovetes Rom cremat

Passejada dels Gegants de Montmeló Ballada dels Gegants de Montmeló

Les Balkan Paradise Orchestra Les Balkan Paradise Orchestra

Audició de sardanes amb la Principal del Llobregat Audició de sardanes amb la Principal del Llobregat

Espectacle a la Fresca, a la nova plaça de la ConstitucióEspectacle a la Fresca, a la nova plaça de la Constitució Espectacle Somnis de sorra

Festa de la 
Patrona 2020
El 14, 15 i 16 d’agost la 
ciutadania va poder 
gaudir de la festivitat, 
tot i que adaptant les 
activitats a la “nova 
realitat” de la pandèmia.

E
nguany s’ha celebrat la festivitat de la Patro-
na, amb variacions per garantir la seguretat 
de la ciutadania. L’Ajuntament va treballar 

en un model nou que s’adaptés a les mesures 
de seguretat i permetés a la ciutadania gaudir 
d’activitats culturals en un entorn segur. 

Un dels canvis més significatius d’enguany ha 
estat l’espai, ja que es van centralitzar les acti-
vitats als Jardins de la Torreta amb l’objectiu de 
tenir control de l’aforament i garantir la distància 
interpersonal. La presa de temperatura, les mas-
caretes, el gel hidroalcohòlic i la neteja contínua 
de superfícies ens han acompanyat a tots els 
actes programats. Aquests canvis van permetre 
gaudir d’una programació variada i de qualitat 
que va ser molt ben rebuda per la ciutadania.

Divendres 14, els actes van començar amb 
el rom cremat amb les Anxovetes i les Balkan 
Paradise Orchestra, van ser els concerts amb 
més afluència de públic. La regidoria de Cultura, 
Festes i Tradicions va apostar per una progra-
mació de grups liderats per dones i les seves 
actuacions van aixecar al públic de les cadires 
per brindar forts aplaudiments.

La tradicional Missa Solemne va donar el tret 
de sortida als gegants, que van acompanyar la 
festa amb un important esforç de la Colla, que va 
fer la rua sense canviar de portadors com a me-
sura de seguretat. La Montserrat, en Malús i en 
Jordi van presidir l’escenari de la Cobla La Prin-
cipal del Llobregat que va oferir una audició de 
sardanes, amb l’estrena de la sardana que duu 
el nom de dos sardanistes del municipi, “La Pepi-
ta i en Bernat”. Els boleros d’Héctor i Esmeralda 
van amenitzar la nit de dissabte, que aquest any 
no va tenir ball.

Diumenge va ser el torn de l’espectacle a la 
plaça de la Cucurny, que va portar el toc d’humor 
a la festa fent riure a grans i petits. La festa va 
acabar amb l’espectacle Somnis de Sorra, que 
va omplir la Sala Polivalent emmudint el públic 
i transportant-lo a diferents llocs del món i per 
diverses històries.
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Sardanes amb la Cobla Sùria Presentació de l’acte de la Diada

Ofrena floral del representants polítics de l’Ajuntament de Montmeló

Ball d’Homenatge Parlament del president de la Penya Blaugrana

Ballada de sardanes

Concentració a la LlosaConcentració a la Llosa Concentració a la Llosa

La Diada a 
Montmeló
La Diada Nacional de 
Catalunya a Montmeló 
es va fer respectant les 
mesures que proposen 
les autoritats sanitàries. 
L’acte es va dur a terme a 
la Plaça Rafael Casanova.

L’ANC de Montmeló 
realitza una concentració 
a La Llosa per la Diada

E
ls actes de la Diada que organitza la Penya 
Blaugrana Montmeló i que enguany arriba 
a la seva majoria d’edat, amb 18 edicions 

organitzades, va tenir un guió semblant als ac-
tes d’any anterior, però sempre tenint en comp-
te les mesures de seguretat de la Covid-19.

No va faltar el ball de l’Homenatge a càrrec 
del Ball de Gitanes. Un cop llegit el manifest 
de la Diada, tots els partits polítics amb repre-
sentació al consistori van participar en l’ofrena 
conjunta que fa l’Ajuntament. I tots van coincidir 
que la lluita contra la Covid-19 ha de ser unitària 
i sense diferències polítiques. L’ofrena floral va 
seguir un protocol molt definit, entrant per un 
costat i sortint per l’altre per evitar coincidir.

Tampoc va faltar la ballada de sardanes. 
Enguany, per evitar el contacte directe de les 
mans, els balladors i balladores subjectaven 
una senyera. D’aquesta manera, i després de 
molts mesos, els amants d’aquesta dansa van 
tornar a ballar al ritme de la cobla Súria.

A la tarda, prop de 150 persones es van con-
centrar a La Llosa, reunint gent de Montornès, 
Vilanova, Vallromanes i Montmeló en l’acte con-
vocat per l’ANC per reivindicar la independència 
de Catalunya.

L’acte va començar amb una versió de la co-
neguda Bella Ciao i tot seguit es va procedir a la 
hissada de l’estelada amb el cant de la senyera. 
La poesia també va estar present en aquesta ce-
lebració. Per cloure l’acte es va llegir una carta 
del president d’Òmnium Cultural Jordi Cuixart.


