Farmàcies de guàrdia
Novembre 2020
Horari: de 09.00 a 20.30 h
Dia • Farmàcia

Dia • Farmàcia

1 • Margarita Colls
2 • Fajas
3 • Mil·lenari
4 • Coll Casulleras
5 • Margarita Colls
6 • Fajas
7 • Fajas
8 • Fajas
9 • Mil·lenari
10 • Coll Casulleras
11 • Margarita Colls
12 • Fajas
13 • Mil·lenari
14 • Mil·lenari
15 • Mil·lenari

16 • Coll Casulleras
17 • Margarita Colls
18 • Fajas
19 • Mil·lenari
20 • Coll Casulleras
21 • Coll Casulleras
22 • Coll Casulleras
23 • Margarita Colls
24 • Fajas
25 • Mil·lenari
26 • Coll Casulleras
27 • Margarita Colls
28 • Margarita Colls
29 • Margarita Colls
30 • Fajas

• Coll Casulleras
• Fajas		
• Margarita Colls
• Mil·lenari

C. Diputació 17
Av. Pompeu Fabra10
Pg. Corts Catalanes10
Av. Mil·lenari 7

935681718
935680288
931305542
935722817

• Emergècies
• Urgències Salut
• Policia Local

Catsalut Respon

112
061
935720300

Tardor de regals		
Rasca i guanya

Montmeló contra la
violència de gènere

De l’1 al 30 de novembre

Del 16 al 30 de novembre

La UBCM organitza durant tot el mes de novembre una nova edició de la campanya de
Tardor de Regals.
Compra en els establiments de la UBCM i optaràs a més de 2.400 premis i descomptes i a
20 premis de 20€ en vals de compra.
Si compres a Montmeló, guanya Montmeló!
• Org. UBCM
• Col. Generalitat Catalunya
Diputació Barcelona

El Gran Recapte
El Gran Recapte és una campanya clau per
als Bancs dels Aliments. Amb 5 milions d’aliments recaptats, a Catalunya es pot proveir a
les entitats d’aliments bàsics per un període
aproximat de 3 mesos.

El dia 25 de novembre es commemora el Dia
Internacional per a l’eliminació de la violència
contra les dones.
Degut a les mesures anti Covid, enguany les
activitats passaran a ser virtuals, a travès del
web municipal i de les diferents xarxes socials.
Seran 15 dies amb propostes d’activitats
pròpies, de recomanacions i també us convidarem a participar des de casa.
• Info. www.montmelo.cat
• Col. ADMI

Propera renovació del DNI

Setmana europea de la
prevenció de residus
Del 21 al 29 de novembre
19 novembre Es donarà número
26 novembre Presentació documentació
2 desembre Recollida DNI

Mesures de seguretat Covid-19
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Dies 20 i 21 de novembre
La 12a edició del Gran Recapte d’Aliments se
celebrarà del 16 al 21 de novembre als establiments habituals.
Enguany hi haurà una sèrie de comerços que
oferiran la compra d’un tiquet per valor de 3€
que anirà destinat a ajudar el rebost de Càritas
Montmeló. Cada establiment canviarà el valor
total del vals recollits per menjar bàsic
• Org. Banc dels Aliments
• Col. Càritas Parroquial Montmeló

Una Setmana Europea per donar a conèixer
estratègies, fomentar accions sostenibles i
canviar el comportament quotidià sobre els
residus
Per això, des de l’Ajuntament s’organitzarà tot
un seguit d’activitats i accions de sensibilització sobre la prevenció de residus.

Dimecres 4

Dimecres 18

Diumenge 22

Dimecres 25

09.30 a 12.30 h • Centre G2M

09.30 a 12.30 h • Centre G2M

11.00 h • Mons Observans

09.30 a 12.30 h • Centre G2M

EMPRESES DE TREBALL
TEMPORAL

PORTALS PER A LA RECERCA
DE FEINA

VISITA TEATRALITZADA

ENTRENAMENT PER SUPERAR
ENTREVISTES DE FEINA

Taller de Recerca Activa de Feina.
Com identificar ETT, conèixer les condicions
laborals que ofereixen i accedir a les ofertes de
feina que publiquen.
• Espai amb mesures de seguretat Covid
• Inscripció prèvia tel/wat; 663213954 (Erika)
• Info. promoec@montmelo.cat

Dimecres 11

Visita guiada al jaciment.

Taller de Recerca Activa de Feina.
Com milorar la nostra comunicació per superar processos de selecció.

Taller de Recerca Activa de Feina.
Accedir a formació on-line, millorar habilitats
personals per superar entrevistes de feina i
accedir a borses de treball.

• Espai amb mesures de seguretat Covid
• Inscripció prèvia tel/wat; 663213954 (Erika)
• Info. promoec@montmelo.cat

• Espai amb mesures de seguretat Covid
• Inscripció prèvia tel/wat; 663213954 (Erika)
• Info. promoec@montmelo.cat

09.30 a 12.30 h • Centre G2M

Dissabte 21

COL·LECTIUS AMB
DIFICULTATS D’INSERCIÓ

20.00 h • Sala Polivalent

RAMON

Taller de Recerca Activa de Feina.
Presentació de recursos i canals per a persones
amb dificultats per inserir-se al mercat laboral:
persones majors de 45 anys, aturats i aturades
de llarga durada, famílies monoparentals, etc.

Espectacle teatral per a joves i adults,		
de M.Monegal i F. Ferrer i la Cia. Eòlia

Una antiga resident de l’assentament romà
ens explicarà molts dels secrets que amaguen
les seves pedres des de fa més de 2000 anys.
• Reserva anticipada: entrapolis.com
• Aforament limitat
• Espai amb mesures de seguretat Covid
• Org. Mons Observans

12.00 h • Sala Polivalent

EL VESTIT POP DE		
L’EMPERADOR

• Espai amb mesures de seguretat Covid
• Inscripció prèvia tel/wat; 663213954 (Erika)
• Info. promoec@montmelo.cat

Espectacle familiar de teatre musical.

• Reserva anticipada: entrapolis.com
• Aforament limitat
• Espai amb mesures de seguretat Covid
• Org. Mons Observans

3R CRITÈRIUM CLÀSSIC
MONTMELÓ
Rally de vehicles clàssics i mítics.
Prova de regularitat no competitiva, puntuable
per la Copa Gironina de Regularitat.
• Espai amb mesures de seguretat Covid
• Inscripcions a www.classiculbmontmelo.com
• Org. Clàssic Club Montmeló

BIBLIOLAB. CREA, INNOVA,
EXPERIMENTA

11.00 h • Mons Observans

Tingues una primera presa de contacte
amb la gastronomia romana!!.
L’experiència d’aquest taller serà totalment
pràctic, acompanyant la part manipulativa amb
unes explicacions breus però documentades.

11.00 h • Plaça de la Quintana

11.00 h • Sala Polivalent

Diumenge 15
TALLER DE CUINA ROMANA

Dissabte 28

Taller a càrrec de la Fundació Pere Tarrés.
Tragicomèdia generacional que reflexiona
sobre la por al compromís i la sensació
d’eterna joventut amb la que viu gran part de
la generació dels 80.
Sinopsi: El Ramon ha trencat amb la seva
parella perquè no vol tenir fills ni haver de cuidar
ningú però, quan torna a casa dels pares i
s’instal·la a la seva habitació d’adolescent,
es troba que la seva mare està perdent la
memòria i necessita que la cuidin.
• Venda entrades: www. entrapolis.com
• Preus: Entrada general 12€ - Carnet Jove i
Carnet Biblioteca 9€ - Menors 7€ - Carnet
de la Gent Gran 2€
• Aforament limitat
• Espai amb mesures de seguretat Covid
• Org. La Xarxa Montmeló

Sa Majestat l’Emperador Presumit té per costum estrenar quatre vestits cada dia. Però per
més vestits que acumula, cap el satisfà. Necessita el millor, el més sublim!
• Reserva anticipada: entrapolis.com
• Aforament limitat
• Espai amb mesures de seguretat Covid
• Org. Mons Observans

Dimarts 24
20.00 h • Canal Youtube Ajuntament

PLE ORDINARI
Sessió ordinària del ple del mes de novembre

Construirem un robot amb material reciclat
i farem que pinti sol, dibuixant o no patrons.
Els participants hauran de portar algun envàs
tipus got de plàstic, paper o tetrabric.
• Activitats per a infants de 6 a 8 anys
• Activitat familiar 1 infant i 1 adult.
• Places limitades
• Inscripció gratuïta prèvia a la biblioteca
• Fins al 25 de novembre.
• Org. Biblioteca Municipal La Grua

