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EMOCIONA’T 
Montmeló

El Nadal de l’any de la Covid

E
ntrats al mes de de-
sembre i a punt per re-
bre les festes de Nadal, 

l’Ajuntament ha preparat 
una campanya de dinamit-
zació del comerç local que 
sota el nom d’EMOCIONA’T 
vol fer arribar la màgia del 
Nadal a totes les cases de 
Montmeló.

Entre les accions previs-
tes, hi ha la botiga Emocio-
na’t. Des de divendres 18 
de desembre, l’Ajuntament 
ha obert l’establiment situat 
a l’avinguda Pompeu Fabra, 
2, on la ciutadania podrà 
anar a embolicar els regals 
comprats al comerç local.

En aquesta botiga, podràs 

trobar paquets de regal que 
les nostres botigues han 
preparat expressament per 
als montmelonins i mont-
melonines i regalar Caixes 
Emociona’t.

Emociona’t és també soli-
daritat. Amb la compra dels 
imants de la campanya con-
tribueixes a la campanya 
Cap Infant sense Regal que 
permet que tots els infants 
del municipi puguin gaudir 
del Nadal.

L’horari de la botiga és de 
10 a 20.30 h, de dilluns a 
diumenge, des del dia 18 de 
desembre fins el 5 de gener. 
Només tanca els dies 25, 26 
de desembre i 1 de gener. 

S
ovint comentem amb 
companys i amics que 
l’any passat, per aques-

tes dates, no ens podíem ni 
imaginar que l’any 2020 se-
ria com ha estat. Amb el raïm 
de la nit del 31, qui més qui 
menys, tots els montmelo-
nins i montmelonines feien 
els seus plans i promeses per 
un any millor i més pròsper. I 
el mes de març, encara amb 
algunes restes de torró a la 
nevera, ens va copsar de ple 
la crua realitat de les con-
seqüències d’una pandèmia 
global amb repercussions ben 
locals que ens va tenir confi-
nats durant moltes setmanes 
i que encara patim pels seus 
efectes i restriccions. 

Tots els països i regions 
s’han vist forçats a prendre 
mesures dràstiques i desco-
negudes durant dècades per 
intentar pal·liar la crisi sani-
tària. Alguns, que semblava 
que tenien la fórmula màgica 
per evitar contagis i mantenir 
l’activitat, s’han acabat veient 

arrossegats per la crua reali-
tat de l’augment descontrolat 
de contagis i defuncions, i a 
l’espera de vacunes, el mon 
sencer s’ha vist abocat a li-
mitar el contacte social amb 
greus conseqüències en el 
desenvolupament de l’activi-
tat econòmica. 

Aquest any 2020 ha tret el 
millor de molts de nosaltres. 
Són molts els col·lectius i pro-
fessionals que s’han hagut de 
posar de valent a lluitar con-
tra el virus. Un esforç i una 
feina, sovint amb precarietat 
de mitjans i amb gran desco-
neixement del perill i dels ris-
cos als què ens enfrontàvem. 

Ara, que encarem el final 
d’aquest estrany 2020, és 
moment de fer balanç.

Voldria que ens quedéssim 
amb els aprenentatges po-
sitius. Amb aquelles lliçons 
d’esforç i superació que hem 
vist i viscut a nivell personal i 
col·lectiu. 

Voldria que tinguéssim un 
record per a aquelles per-
sones que més directament 
han patit les conseqüències 
d’aquesta crisi, bé perquè 
han patit directament la ma-
laltia o bé perquè han perdut 
algun familiar o persona esti-
mada, bé perquè han perdut 

la feina o han hagut de tancar 
un negoci que era el seu pro-
jecte vital. 

Voldria que reflexionéssim 
sobre la necessitat de pren-
dre una major consciència 
de la nostra força i capacitat 
col·lec tiva per a superar els 
problemes com a societat. 
Quan una societat, liderada 
per les seves institucions i 
la seva societat civil es posa 
a treballar en la solució d’un 
problema col·lectivament 
identificat, som més forts i 
estem més capacitats per re-
soldre’l.

I voldria, finalment, posar 
l’Ajuntament, com sempre, al 
servei dels seus ciutadans i 
ciutadanes. Continuarem es-
tant al vostre costat, malgrat 
les dificultats i els problemes 
amb els què, de ben segur, 
ens trobarem. 

Tot el conjunt de profes-
sionals de l’Ajuntament, des 
de l’últim operari de serveis 
fins a mi mateix, ens posem 
a la vostra disposició per fer 
d’aquest 2021 que està a 
punt de començar un any mi-
llor i més pròsper. 

Us desitjo a tots un molt bon 
Nadal i un millor 2021. 

Cuideu-vos. Cuidem-nos.  
Pere Rodríguez, Alcalde
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URBANISME

MOBILITAT

La nova residència per 
a la Gent Gran es farà al 
costat de la Fireta

Noves mesures de seguretat viària

Montmeló aprova la 
modificació Puntual 
del POUM a l’àmbit del 
Polígon Sota el Molí 

La pandèmia ha fixat unes noves exigències com 
ara més amplitud en els espais tant interiors com 
exteriors de les residències que han obligat a fer 
un replantejament de la seva ubicació

L
a Junta de Govern 
Local va aprovar les 
bases del procés per 

a la construcció d’una 
nova Residència assisti-
da i Centre de dia per a 
la gent gran a Montmeló i 
el seu entorn urbà, situa-
da al carrer de Joan Ma-
ragall 29, a l’actual zona 
d’aparcament al costat de 
l’escola bressol La Fireta.

El projecte ha de preveu-
re una capacitat màxima 
per a 36 persones usuàri-
es de la Residència i per 
al servei de Centre de dia 
per a 45 persones i hau-
rà de preveure una futura 
amplia ció per a 18 resi-
dents més i 15 usuaris més 
del centre de dia. Les sales 
de convivència es dimensio-
naran per a 54 residents i 60 

usuaris del centre de dia.
Finalitzat el termini 

d’informació pública, es 
rebran les ofertes per a 
la redacció del projecte. 
El cost estimat del pro-
jecte serà superior als 
2,5 milions d’euros i cal-
drà buscar suport econò-
mic de la Generalitat i la 
Diputació per poder fer 
front. 

A
questa aprovació té 
l'objectiu de possibilitar 
el desenvolupament del 

sector amb la construcció de 
nous habitatges i obtenir un 
espai destinat a equipament 
amb la possible rehabilita-
ció de l'edificació catalogada 
existent com a centre docent.

El projecte del futur Centre 
de Formació Professional de 
Química de Montmeló avan-
ça a bon ritme. També avan-
cen els projectes d’habitat-
ges i del sector comercial 
que es volen desenvolupar 

en aquest polígon Sota El 
Molí. El ple del mes de no-
vembre va aprovar per una-
nimitat el projecte per ade-
quar l’espai.

El pla inclou vuit blocs d’ha-
bitatges, activitat comercial i 
el centre de formació profes-
sional de química. Tots els 
grups municipals de Mont-
meló consideren que aquest 
és un projecte important pel 
municipi. A més, aquest es-
pai del polígon Sota El Moli 
també podria acollir altres 
equipaments. 

S’han instal·lat dos radars aforadors informatius i s’ha prohibit l’accés a vehicles 
d’autoescola en alguns carrers del centre del municipi

L
’Ajuntament de Montme-
ló ha instal·lat dos radars 
aforadors informatius 

com a mesura dissuasiva per 
a millorar la seguretat dels 
via nants que travessen aquest 
tram de via en què la velocitat 
està limitada a 20 km/h.

Els aparells  indiquen  als ve-
hicles la velocitat real a la  qual 
circulen  reforçant el missatge 
amb  una emoticona d’una ca-
ra somrient o enutjada i eme-
tent un senyal lluminós en cas 
de superar el límit de velocitat. 
El programari dels aparells 
permet determinar els fluxos 

de trànsit per franges horàries 
de forma telemàtica.

D'altra banda, està previst 
que a principis de l'any 2021 
s'eliminaran els semàfors de 
la cruïlla entre el carrer Vic 
i el carrer Dr. Robert, única 
zona del municipi que està 
regulada per semàfors. Do-
nada l'evolució de la mobilitat 
al municipi i la reducció de el 
pas de vehicles a través del 
carrer Vic, se suprimiran els 
semàfors i es transformarà 
l'encreuament en un pas re-
muntable amb senyalització 
vertical i horitzontal. 
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MEDI AMBIENT

Resultats dels estudis de la 
qualitat de l’aire a Montmeló

Instal·lades noves trampes pel 
control de la vespa asiàtica

A petició de l’Ajuntament, a finals del 2019, el Departament de 
Territori i Sostenibilitat de la Generalitat va dur a terme una 
campanya de mesuraments a Montmeló, amb l’objectiu d’avaluar 
la qualitat de l’aire al municipi de Montmeló

Durant el mes de novembre es van instal·lar 30 trampes pel 
control de la vespa asiàtica en diferents indrets del municipi. 
Aquesta actuació es porta fent des del 2018 amb l’alumnat de 
l’aula oberta de l’Institut

L
a unitat mòbil va estar 
situada davant l’Ajun-
tament, al xamfrà del 

carrer del Timbaler del Bruc 
amb el carrer de Vic, per 
avaluar els contaminants 
atmosfèrics diòxid de so-
fre (SO2), sulfur d’hidrogen 
(H2S), diòxid de nitrogen 
(NO2), monòxid de carbo-
ni (CO), ozó (O3), benzè i 
partícules en suspensió de 
diàmetre inferior a 10 μm 
(PM10). L’estudi defineix 

A
quest any s’amplia 
aquesta actuació a tot 
el municipi i realitzat per 

una empresa especialitzada 
en captura de vespa asiàtica 
SERPA (Serveis Privats Anti 
Velutina). 

L’objectiu de la instal·lació 
de les trampes és detectar 
la presència de la vespa en 
qüestió i, si és el cas, cap-
turar-ne el màxim nombre 
d’exemplars possible per llui-
tar contra el que ja s’ha defi-
nit com una plaga. Aquestes 
s’instal·len en dues èpoques 
a la tardor i a la primavera.

cadascun dels contaminants, 
la seva procedència i la seva 
afectació a la salut.

Es van realitzar mesura-
ments d’immissió en continu 
i durant 24h dels contami-
nants atmosfèrics esmentats. 
Aquests mesuraments es van 
efectuar mitjançant analitza-
dors automàtics, els quals a 
partir d’una mostra d’aire de-
terminen la concentració dels 
contaminants. Tot i que s’obté 
una dada cada minut, només 

s’emmagatzemen els valors 
mitjans cada 10 minuts.

Els nivells de diòxid de so-
fre (SO2), sulfur d’hidrogen 
(H2S), diòxid de nitrogen 
(NO2), monòxid de carboni 
(CO), ozó troposfèric (O3), 
partícules en suspensió de 
diàmetre inferior a 10 micres 
(PM10) i benzè mesurats du-
rant el període de la campa-
nya no han superat els valors 
de referència legislats.

S’ha rebut també els resul-

tats dels estudis encarregats 
al Servei de Medi Ambient de 
la Diputació de Barcelona so-
bre qualitat de l’aire que són 
l’Estudi puntual comparatiu 

dels nivells de partícules 
(PM10 i PM 2,5) i l’Estudi 
i anàlisi del diòxid de nitro-
gen a diversos punts del 
municipi. 

Aquest curs han participat 6 
alumnes de l’Aula Oberta que 
a principis del mes de desem-
bre van anar a recollir les 15 
trampes de vespes velutines 

que havien posat 3 setmanes 
abans. Aquestes trampes es-
tan col·locades al voltant de 
l’Institut. En total es varen 
capturar 34 vespes. 
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PROMOCIÓ ECONÒMICATURISME

S’aproven 80.000 € per donar 
suport al comerç local

Adequació d’un espai 
d’estada i pernoctació 
d’autocaravanes a la 
zona de l’escorxador

El Ple del mes de novembre va aprovar una 
modificació pressupostària amb la inclusió 
d’una partida de 80.000 € per donar suport al 
comerç local

La Brigada municipal d’obres i serveis 
està treballant en l’adequació d’un espai 
de la zona de l’escorxador per a l’estada i 
pernoctació d’autocaravanes

A
questa partida econò-
mica ha servit per fer 
front a les dues con-

vocatòries d’ajuts especial-
ment dedicats als sectors 
d’activitat més afectats per 
la Covid-19, per un import 
de 60.000 € i els 20.000 € 
restants per la campanya 
de comerç d’aquest Nadal 
“Emociona’t”.

Amb aquesta campanya 
l’ajuntament donarà un val 
de compra de 20 € a cada 
persona que acrediti haver-
se gastat 100 € en compres 
a 5 establiments diferents 
del municipi. S'han repartit 
unes butlletes especials per 
demostrar que s'ha comprat 
a Montmeló. No hi ha import 
mínim ni màxim de compra, 
però sí que es computarà un 
màxim de 50 € per establi-
ment. El client haurà d'en-
tregar la butlleta emplenada 
amb els 5 segells a l'Ajunta-
ment i ensenyar els tiquets 
de les 5 compres; si tot és 
correcte, es canviarà la but-
lleta pel val de 20 €, i a més 
entrarà també en el sorteig 
de Nadal de la Unió de Bo-
tiguers.

Aquesta promoció serà và-
lida durant totes les festes 
i fins al dia 5 de gener de 
2021. Els vals de 20 € se-
ran vàlids a qualsevol esta-
bliment del municipi que els 
accepti. 

É
s voluntat de l'Ajunta-
ment de Montmeló posar 
en marxa un espai d’es-

tada i pernoctació d’autocara-
vanes, dotat amb serveis, per 
facilitar l’arribada i estada al 
municipi de caravanistes. En 
aquesta zona, de caràcter no 
vigilat, només podran estacio-
nar els vehicles reconeguts 
com a autocaravanes, o els 
vehicles homologats com a 
vehicles-habitatge, que no 
estan censats a la comarca 
del Vallès Oriental. 

L’ús d’aquest espai estarà 

regulat a l’Ordenança d’es-
pais públics i civisme que ha 
estat modificada amb la in-
troducció d’un nou article. El 
projecte consisteix en con-
dicionar una part del terreny 
proper a l’antic escorxador 
per situar un aparcament 
d’autocaravanes turístiques 
i les futures pistes d’Skate. 
Es contempla el condicio-
nament del paviment a més 
dels serveis necessaris per 
les dues activitats comple-
mentades amb jardineria o 
mobiliari urbà. 
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PARTICIPACIÓ

El Pla d’Actuació de Mandat 2020-
2023 ha estat presentat amb un 
acte públic i en format telemàtic

D
ijous 10 de desembre, 
es va fer la presentació 
definitiva pública del 

PAM 2020-2023 de Montme-
ló. Tenint en compte les res-
triccions de la Covid-19, l’ac-
te es va fer de manera virtual 
a través del canal de Youtu-
be de l’Ajuntament. L’alcalde 
acompanyat d’alguns regi-
dors de l’equip de govern i de 
la vicepresidenta del Consell 
de Poble han estat els encar-
regats d’explicar cadascun 
dels blocs en què es divideix 
el PAM.

En el cas de la represen-
tant del Consell de Poble va 
explicar la priorització de les 
principals línies d’interven-
ció que van dur a terme els 
membres del Plenari respo-
nent el qüestionari que va 
constar de la valoració de 
tres dimensions: la impor-
tància, entesa com el fet 

que la seva realització és 
primordial com a acció de 
govern, la urgència, entesa 
com el grau de necessitat de 
posar en marxa l’actuació 
en funció d’un calendari de 
cadascun dels blocs i la via-
bilitat entesa com la dispo-
nibilitat de recursos que són 
accessibles per portar aque-
lles actuacions a terme. 

En els àmbits estratègics 1 
i 2, un Montmeló per viure mi-
llor i un Montmeló per treballar 
millor, es prioritzen aquelles 
mesures contra l’impacte de 

la Covid-19. Garantir l’acces-
sibilitat de les persones amb 
capacitats diverses ha estat 
la priorització en l’àmbit d’un 
Montmeló per gaudir més i el 
darrer bloc, un Montmeló per 
avançar amb tothom, s’ha 
considerat prioritari la reduc-
ció de la contaminació acús-
tica i ambiental.

Per tal de garantir el com-
pliment del PAM, l’ajuntament 
posarà a disposició de la ciu-
tadania uns indicadors del ni-
vell de compliment d’aques-
tes actuacions. 
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CULTURA

La Sala Polivalent ha reobert aquest 
desembre plena de màgia i Nadal

Primera entrega de 
premis del concurs “Qui no 
s’arrisca, no pisca”

La cultura t’emociona. La cultura és coneixement i et fa lliure. Et transporta, et fa 
vibrar. La cultura és essencial, i és segura. L’Ajuntament de Montmeló juntament 
amb la Diputació de Barcelona donen suport a la cultura del territori. 

Què significa qui no arrisca, no pisca? A què ens referim 
quan diem que el més calent és a l’aigüera? Quan fem 
salat? O fer el préssec? O pesem figues? La cultura popular 
és plena de frases fetes i cadascuna d’elles la utilitzem 
segons les nostres intencions.

E
ls espais culturals són 
espais segurs i així ens 
ho demostra la nostra 

Sala Polivalent. Divendres 11, 
els infants van poder gaudir 
de l'espectacle de narració 
oral per a nenes i nens majors 
de 3 anys, “Qui vola en aques-
ta escombra?” amb Sandra 
Rossi. Divendres 18, l’espec-
tacle de Jomeloguisjomelo.
com amb contes i nadales va 

explicar que és el Nadal a les 
famílies de Montmeló.

Dissabte 19, va ser el torn 
de la companyia montmelo-
nina El Replà, què van fer 
passar una molt bona esto-
na amb l’espectacle Caga Tió 
... d’una vegada. Petits i no 
tan petits van poder viure les 
aventures d’en Narcís en de-
fensa de les tradicions nada-
lenques catalanes.

A
mb aquestes pregun-
tes va començar el 
concurs de frases fetes 

que s'organitzà des de l'àrea 
de Cultura de l'Ajuntament 
amb el suport de l'Oficina 
de Català per engrescar els 
montmelonins i montmelo-
nines a conèixer la cultura 
popular. La idea és recu-
perar les frases fetes que 
s'han anat fent al llarg de la 
història i que serveixen, no 
només per enriquir el nostre 
vocabulari, sinó també per 
mostrar la nostra alegria, re-
buig, dubte, crítica o felicita-
ció vers als altres.

Durant aquest darrer tri-

mestre s'ha penjat mensual-
ment una frase feta a la pà-
gina web de l'Ajuntament i al 
Crònica i els usuaris havien 
de respondre quin era el seu 
significat, enviant la respos-
ta directament al web o bé 
enviant un correu a l'Oficina 
de Català. Un cop acabat el 
trimestre, s'ha fet un sorteig 
entre totes les respostes re-
budes que fossin correctes 
per tal d'escollir dos guanya-
dors i felicitar-los amb un lot 
de cultura.

Les persones guanyadores 
són Ana M.Ferrer Marquina 
i Roxana Ibáñez, que van 
rebre de mans de l'Ariad na 

Ojeda, regidora de Cultu-
ra, una bossa amb el lema 
Qui no s'arrisca, no pisca, la 
darrera novel·la de la mont-
melonina Anna Ballbona “No 
soc aquí” i una entrada do-
ble per a la Sala Polivalent.

Comença un nou trimestre 
i l'Oficina de Català propo-
sa noves frases fetes com 
a repte per participar-hi al 
concurs de Qui no s'arrisca, 
no pisca. Només cal llegir la 
frase i marcar quina de les 
opcions que es proposen 
és la correcta, enviar la res-
posta a montmelo@cpnl.cat 
i concursar. Endavant les 
atxes!  

I per tancar el mes i desit-
jar Bones Festes a tot el pú-
blic de la Polivalent , diumen-
ge 20, el grup ebrenc Quico 
el Cèlio, el Noi i el Mut de 
Ferreries, ens ha fet gaudir 

amb l’espectacle Lo Misteri 
de Nadal. Un muntatge creat 
amb la idea de reinventar Els 
Pastorets i viure la tradició 
nadalenca des del respecte 
a totes les cultures. Una re-

visió divertida i entranyable 
al nostre Nadal a partir del 
cançoner català i també uni-
versal.

Sala Polivalent de Mont-
meló #CulturaSegura 
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ACCIÓ COMUNITÀRIA I BENESTAR

GESTIÓ MUNICIPAL

I Setmana de les Capacitats 
Diverses a Montmeló

Maria del Mar Hernández, nova 
consellera del Consell Comarcal

Des de la regidoria de Capacitats diverses es va organitzar una 
campanya de conscienciació a través de les xarxes.

A 
principis del mes de 
desembre coincidint 
amb el Dia Mundial 

de les persones amb disca-
pacitat es va organitzar la I 
Setmana de les Capacitats 
Diverses. Donades les res-
triccions de contenció de 
la pandèmia, les activitats 
previstes es van haver de 
repensar de nou i es va fer 
una campanya de conscien-
ciació a través de les xarxes 
amb la publicació, al llarg 

de la setmana, de vídeos de 
persones del municipi refle-
xionant sobre la vida amb 
capacitats diverses.

El mateix dia 3, juntament 
amb estudiants de la Univer-
sitat Politècnica de Catalunya 
d’Arquitectura, es va fer un 
recorregut pel municipi per 
marcar quins llocs no són 
accessibles per a persones 
amb mobilitat reduïda. Aquest 
recorregut el van fer acom-
panyats de les persones que 

més ho pateixen.
Per localitzar aquests 

punts, els estudiants han re-
corregut diferents zones del 
poble i els han registrat utilit-
zant una aplicació de mòbil. 
Un cop s’acabi aquest treball 
de mapeig, passaran un infor-
me al consistori montmeloní. 
Aquesta iniciativa, que rep el 
nom de Mapathon, s’ha de-
senvolupat simultàniament a 
diversos municipis de Catalu-
nya. 

L
a regidora de Montme-
ló, Maria del Mar Her-
nández Sánchez, s’ha 

incorporat com a nova con-
sellera del Consell Comarcal 
pel grup Coalició Candidatu-
ra de Progrés. La nova con-
sellera va prendre possessió 
en el darrer Ple del Consell 
Comarcal, i ha entrat després 
de la renúncia de Carles Fer-
nández.

Hernández, forma part de 
l’equip de govern de l’ajunta-
ment de Montmeló des de les 
darreres Eleccions Municipals 
celebrades al 2019 i té dele-
gades les regidories de Ca-
pacitats Diverses, Gent Gran, 
Mobilitat i transport, Nova ciu-

tadania i Serveis Socials.
El regidor de Montmeló, 

Jordi Manils, també forma 
part del Consell Comarcal, 

del que n’és vicepresident 
segon i és conseller delegat 
de l’àrea de Promoció Eco-
nòmica i Estudis. 
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NADAL 2020

Lliurats els premis del 
concurs de dibuix de la Postal 
de Nadal i del vídeo felicitació

La Gent Gran de Montmeló mostra 
la seva solidaritat amb les famílies 
més vulnerables

M
és de 80 dibuixos han 
participat al concurs 
escolar de dibuix de 

la postal de Nadal que l’Ajun-
tament farà arribar a totes les 
llars aquest Nadal. El concurs 
dividit en dues categories, de 
1r a 3r i de 4t a 6è, ha tingut 
dues guanyadores que han re-
flexat el Nadal i el Covid-19 en 
els seus treballs.

Núria García ha estat la gua-
nyadora del premi de la cate-
goria de 1r a 3r i Alejandra Bar-
dina la de la categoria 4t a 6è. 
El Jurat format per represen-
tants de les dues escoles i de 
les associacions de famílies de 
les dues escoles i el professor 

de dibuix de centre cultural La 
Torreta, han tingut feina per es-
collir els millors treballs.

El vídeo guanyador és obra 
de Laia Feijoó que ens recorda 
que cal cuidar-nos i que si ens 
protegim nosaltres protegim a la 
resta. El vídeo el podeu trobar a 
la web i a les xarxes so cials de 
l’Ajuntament. En aquest cas el 
Jurat estava format per personal 
de l’Institut i de l’associació de 
famílies, per un representant de 
l’Estació Jove i d’un montmeloní 
vinculat al món del teatre.

Aprofitem per agrair la parti-
cipació de tots els artistes i la 
col·laboració dels membres del 
Jurat.  

L
a pandèmia no ha permès 
fer les activitats habituals 
que organitza el casal de la 

Gent Gran de Montmeló. Però 
des de la junta han volgut inver-
tir part dels diners que no han 
pogut utilitzar en aquests actes 
en una iniciativa solidària.

Han preparat una quinzena 
de lots d’alimentació i productes 
higiènics que han estat repartits 
amb la col·laboració de l’Asso-
ciació de Voluntaris de Protec-

ció Civil. Les persones desti-
natàries han estat escollides a 
través dels serveis socials de 
l’ajuntament de Montmeló.

A més, el Casal de la Gent 
Gran de Montmeló també ha 
volgut col·laborar amb el pro-
jecte del servei socio-educatiu 
del municipi adreçat a infants 
i nens del poble i han preparat 
lots de material escolar per a 
les persones usuàries del ser-
vei.  

Mercat setmanal al Nadal
Els dos darrers mercats setmanals de l’any 2020 es faran els dijous 
24 i 31 de desembre 
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FESTES I TRADICIONS

La Fàbrica dels Reis d’Orient obre les seves 
portes per a tots els infants de Montmeló 

Els Reis d’Orient faran una Passejada Reial 
pels carrers de Montmeló

Durant tres dies i amb cita prèvia els infants de Montmeló veuran com es preparen 
els regals que els Reis porten per tot el món a la Fàbrica dels Reis d’Orient. 

Els infants de Montmeló podran saludar als Reis d’Orient, tot i que aquest any, ho 
hauran de fer des de casa.

A
quest any els Reis d’Ori-
ent no podran venir en 
persona a recollir les 

cartes dels infants de Mont-
meló. Per aquest motiu, i fent 
una excepció, les recolliran 
a la mateixa fàbrica  els dies 
2, 3 i 4 de gener, on es podrà 
veure com preparen els pa-
quets que repartiran el dia 5 
de gener arreu del món. 

Per garantir la seguretat de la 
visita és imprescindible que es 
faci la reserva prèvia i accedir a 
les instal·lacions amb la Invita-
ció Reial que arriba a casa dels 
infants menors d’11 anys grà-
cies a la col·laboració del CIJ 
Esplaia’t.. Heu de reservar hora 
a través de la pàgina web de 
l’Ajuntament, www.montmelo.
cat, del dia 24 de desembre a 
les 00 hores fins al 30 de de-
sembre a les 20 hores. 

Quan demaneu l’hora és molt 
important que indiqueu el nom 
i cognoms de l’infant que porta 
la Invitació Reial, i en cas que 
no s’hi pugui assistir anul·lar la 
reserva corresponent.  Cada in-

S
es Majestats els Reis 
d’Orient, aquest any 
ens visitaran i voltaran 

per tot el poble. Per tal de 
fer una visita, adaptada a 
les mesures de seguretat i el 
distanciament físic correspo-
nent, passejaran a partir de 
les 18 hores pels carrers de 
la nostra vila per tal de do-
nar la bona nit als nostres 
infants.

L’avís de la seva arriba-
da serà la foscor: els llums 
del poble s’apagaran i amb 
aquest senyal haureu de sor-
tir al vostre balcó, finestra o al 
portal per il·luminar-los el ca-
mí. Podreu fer llum amb els 
mòbils o construir un fanalet. 
Les llumetes saludant els ser-

vitació autoritzarà a accedir a la 
fàbrica a un màxim de 6 perso-
nes. Aquest grup bombolla pot 
estar format per més d’un infant 
de la mateixa família, però si és 
així només caldrà formalitzar 
una reserva.  

Un cop feta la reserva, re-
breu la confirmació per correu 
electrònic amb l’hora i el punt 
de trobada des d’on us tras-
lladarem a la fàbrica. Cal que 
assistiu a la cita amb un mà-
xim de 15 minuts d’antelació 
de l’hora prevista.

Es demana a la ciutadania 
que es respecti en tot moment 
la normativa prevista pel de-
senvolupament de l’activitat: 
seguir les directrius de l’or-
ganització, portar mascareta 
i mantenir la distància física 
en tot moment. Recordeu dur 
la carta, el desig i la Invitació 
reial.   

Necessitem la vostra col-
laboració perquè l’activitat es 
pugui realitzar de forma segu-
ra. Us esperem a la Fàbrica 
dels Reis d’Orient.   

viran per tirar aquell petó que 
enguany no poden fer perso-
nalment.

És molt important que es 
respecti el seu pas i que no se 

segueixi a la comitiva reial, ja 
que la seva visita serà fugaç 
però molt intensa. Seguir les 
recomanacions és bàsic per 
poder executar l’activitat. 

La celebració d’ambdues activitats està supeditada a 
les indicacions i restriccions emeses des del departa-
ment de Salut i d’Interior de la Generalitat de Catalunya.
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