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Ariadna Ojeda, regidora d’Igualtat

L
luitem per construir 
una societat on cap vi-
da humana valgui més 

que l’altra, on les neces-
sitats dels i de les menors 
tinguin el mateix valor i la 
mateixa prioritat que la dels 
adults; on les responsabili-
tats domèstiques i la cura 
de la família siguin compar-
tides i equitatives i, el pa-
per de les dones  no sigui 
relegat ni exclòs de la pre-
sa de decisions; on el sexe 
no determini l’oportunitat 
d’aconseguir una feina i de 
rebre la capacitació neces-
sària i el salari quan es fa la 
mateixa feina.

La existència de la desi-
gualtat no és qüestió d’opi-
nions. Totes les institucions 
i estudis posen de manifest 
la diferència d’oportunitats. 
No estem representades als 
llocs de lideratge i decisió, 
quasi no ho estem al mon 
de la ciència, de la cultura, a 
les empreses,  dediquem el 
doble d’hores a la criança i 

FARMÀCIES DE 

GUÀRDIA

De 9 a 20.30 h
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tasques domèstiques que els 
homes.

Les polítiques d’igualtat 
públiques i privades han 
anat evolucionant incorpo-
rant la perspectiva de gènere 
en les seves actuacions. En 
aquest sentit, l’Ajuntament 
de Montmeló encapçala un 
lideratge feminista de polí-
tiques igualitàries i treballa 
en el propòsit d’avançar i 
l’ambició de canviar menta-

litats i dinàmiques que per-
petuen rols i estereotips. Per 
això, es disposa d’una eina 
de recerca d’oportunitats i 
de correcció de pràctiques 
discriminatòries, el Pla In-
tern d’Igualtat de Tracte i 
Oportunitats (2020-2024) on 
es recullen objectius estra-
tègics i accions de millora 
dels actuals processos de 
gestió i, l’existència d’una 
comissió d’igualtat que serà 

la responsable de vetllar pel 
compliment del Pla i de valo-
rar el grau d’execució de les 
accions per l’assoliment dels 
resultats proposats anual-
ment.

També a casa nostra,  ens 
queda un llarg camí on se-
guir treballant per la defen-
sa dels drets humans de les 
dones i per l’erradicació de 
les violacions als drets per 
qüestions de gènere.

EDITORIAL | 8M

La lluita és els 365 dies!
Sí, cada dia és 8 de març! Les dones estem cansades d’haver de donar explicacions de 

perquè ens cal continuar, any rere any, reivindicant el nostre lloc a una societat desigual, 

on arreu es posa de manifest la bretxa de gènere.

IMANOL MARTÍN, 
NOU REGIDOR 

En el darrer ple de Montmeló, celebrat el 

passat dimarts 23 de febrer de 2021, el 

socialista Imanol Martín ha pres possessió 

com a regidor. Ho fa ocupant el lloc de Mar-

ta Ibáñez, que va deixar el càrrec el gener 

per motius personals.

Imanol Martín ja va ser regidor en l’an-

terior mandat quan va entrar a l’any 

2018 i forma part del PSC e Montme-

ló des de l’any 2011. A partir d’ara, es 

farà càrrec de les regidories de Medi 

Ambient, Cooperació i Solidaritat i Sa-

lut Pública, Infància i Joventut, entre 

d’altres.



obres i governació
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Redacció / Serveis tècnics 

D
urant un mes s’ha tre-
ballat per construir 
aquesta pista esportiva 

d’skate a la zona de l’Escor-
xador. De fet alguns aficio-
nats a aquest esport ja l’han 
provat. La instal·lació té una 
forma rectangular de gairebé 
56 metres de llarg per més 
de 8 d’amplada, amb una 
superfície total de 448,74 m2. 
Això permet fer múltiples se-
qüències de maniobres amb 
elements per a les persones 
aficionades a aquest esport. 
De fet gairebé tota la instal-
lació és de formigó.

El projecte inicial era d’uns 
35 metres de llargada amb un 
quarter de terra que finalment 

Redacció / Serveis tècnics 

J
a han finalitzat les obres 
per la renovació de la 
xarxa d’abastament d’ai-

gua potable a tot el tram que 
comprèn l’avinguda de Vilar-
debó que han permès elimi-
nar un gran tram de canonada 
de fibrociment del municipi.

La nova canonada ha estat 
connectada en set punts dife-

rents a la canonada ja existent. 
Amb aquestes noves conne-
xions es pot donar un millor 
servei i al mateix temps es 
possibilita el tall del subminis-
trament per trams totalment 
independents, en cas de man-
teniment o augment de futurs 
subministraments.

Amb la nova canonada es 
pretén evitar els constants tren-
caments de canonada i els con-

seqüents talls de subministra-
ment a les persones residents a 
la zona més propera i a tots els 
carrers que deriven i baixen des 
de l’Avinguda de Vilardebó.

Des de l’Ajuntament volem 
agrair la paciència de la ciu-
tadania de Montmeló per les 
interrupcions en el subminis-
trament d’aigua que han es-
tat necessàries durant l’exe-
cució de les obres. 

Redacció

D
ivendres 5 de març, 
tècnics de la Direcció 
General de Protecció 

Civil acompanyats del tècnic 
de la Xarxa Rescat, van lliurar 
els terminals de la xarxa Res-
cat per les comunicacions a 
l’Associació de Voluntaris de 
Protecció Civil de Montmeló. 
A l’acte hi van assistir l’alcal-
de acompanyat del regidor 
de Protecció Civil, el cap de 
la Policia Local i voluntaris de 
Protecció Civil. Un cop lliu-
rats, el voluntariat ha rebut 
la formació sobre el protocol 
d’ús de les emissores.

El Departament d’Interior 
va crear, mitjançant el Centre 
de Telecomunicacions i Tec-
nologies de la Informació de 
la Generalitat de Catalunya, 
la xarxa Rescat de radioco-
municacions d’emergències 

i seguretat a Catalunya (xar-
xa Rescat) per respondre a 
les necessitats dels diversos 
cossos de seguretat i emer-
gències de les administraci-
ons públiques catalanes. La 
finalitat d’aquest sistema és 
millorar el rendiment, l’eficà-
cia i l’operativa de tots els re-
cursos del país que treballen 
en aquest àmbit.

L’Ajuntament va subscriu-
re aquest conveni per tal de 
millorar la protecció de la 
població en situacions de 
greu risc col·lectiu. La xarxa 
Rescat es caracteritza per 
l’ús eficient de la banda de 
freqüències d’emergències 
i seguretat, la possibilitat 
de comunicacions xifrades, 
la bona cobertura urbana i 
rural i les comunicacions 
entre grups independents i 
amb possibilitats de coordi-
nació. 

OBRES | SKATEPARK

En funcionament la pista d’skate

La pista d’skate ha estat una demanda històrica del jovent de 

Montmeló. Finalment skaters i scooters ja tenen disponible aquest 

nou espai amb la nova zona skate construïda al costat de l’antic 

escorxador. La pista ja està totalment operativa i tan sols falta 

l’arranjament de les zones perimetrals a l’espai propi de formigó.

VIA PÚBLICA | MANTENIMENT

Finalitzades les obres de renovació de 
la xarxa d’aigua de Vilardebó

GOVERNACIÓ | PROTECCIÓ CIVIL

Es lliuren els 
terminals de la 
xarxa Rescat per les 
comunicacions de 
l’AV de Protecció Civil

s’ha decidit fer també en for-
migó. Aquesta remodelació 
ha millorat ostensiblement 
la qualitat final de la pista. El 
pressupost final de l’obra a 
estat de gairebé 50.000 €.

Aquesta pista d’skate ha es-
tat una de les demandes dels 
joves del municipi des de fa 5 
anys. Des de l’Estació ja estan 

preparant activitats que es fa-
ran en aquesta pista. Les pri-
meres persones usuàries han 
mostrat ja la seva satisfacció 
amb aquesta nova instal·lació 
L’Ajuntament, té previst arran-
jar pròximament les parts late-
rals adjacents per evitar que el 
fang sigui una molèstia per a 
la pràctica de l’skate. 



urbanisme i medi ambient
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URBANISME | PARCS I JARDINS

S’inicien els tràmits per a 
l’adequació i arranjament de la 
plaça Frederica Montseny

Després d’anys encallat, el projecte d’arranjament de la plaça Fre-

derica Montseny, es començarà a fer. El tràmit ha estat aprovat a 

la darrera sessió plenària. L’espai continuarà mantenint les places 

d’aparcament.

URBANISME | OBRES

Obres de millora de 
seguretat viària a la 
carretera BV5003, a 
l’alçada de Can Tabola

MEDI AMBIENT | OLORS

Conveni amb el Centre 
de Medi Ambient de la 
UPC per implantar un 
sistema que valori la 
qualitat de l’aire

L’objectiu final és obtenir els resultats d’un 

estudi exhaustiu que podrà donar solució 

als problemes d’olors molestos per a la 

ciutadania de Montmeló.

Redacció / Serveis Tècnics

A
mb motiu de les nom-
broses i reiterades 
queixes rebudes els 

últims anys de la ciutadania, 
a causa de les molèsties per 
olors al municipi, de les que 
existeix la deguda constàn-
cia als registres d’entrada i al 
formulari web, l’Ajuntament 
planteja la necessitat d’estu-
diar i valorar el seu impacte 
real, per detectar els focus 
d’emissió i les seves causes 
i característiques.

Vallès Visió / Redacció

A 
la futura plaça Frederi-
ca Montseny s’hi faran 
treballs de millora com 

la instal·lació d’il·luminació, 
jardineria i l’arranjament del 
paviment. Tot això, sense dei-
xar de ser una zona per apar-
car els vehicles. El projecte es 
trobava encallat des de feia 
uns anys. Ara amb el canvi de 
propietari de la zona i la co-
munitat de veïns, s’ha arribat 
a un acord amb l’Ajuntament. 
Els treballs aniran a càrrec de 
l’Ajuntament en un 50% i l’al-
tre meitat la propietat.

Esquerra Republicana i 
Fem Montmeló van votar a fa-
vor del projecte, considerant 

Redacció / Serveis Tècnics

L
’obra consisteix en pa-
cificar l’entorn d’entra-
da al municipi des de 

Granollers, construint unes 
bandes transversals d’alerta i 
un element reductor de velo-
citat o “esquena d’ase”. Per 
millorar la permeabilitat de 
la via i connectar les voreres 
d’ambdós marges, es plante-
ja un segon element reductor 
de velocitat en forma de pas 
elevat, a l’altura del carrer de 
Can Tabola.

També s’aprofitarà l’actua-
ció per implantar millores de 
senyalització a la zona i millo-
res en la il·luminació, amb la 
col·locació d’un nou punt de 
llum en la zona del pas elevat 
que es realitzarà. Durant les 
obres, en moments puntuals 
es regularà el trànsit donant 
pas alternatiu als vehicles 
que entrin i surtin del munici-
pi per aquesta via. Les obres 
han estat adjudicades a l’em-
presa Agustí i Masoliver i te-
nen una previsió aproximada 
de 3 setmanes. 

Vista la persistència de les 
queixes veïnals per episodis 
d’olors, sorgeix la necessi-
tat de realitzar un anàlisi ex-
haustiu, fomentant les noves 
tecnologies en l’àmbit de les 
olors i el control mediambien-
tal de l’aire, més enllà de l’àm-
bit del control ambiental nor-
matiu. Amb aquest propòsit 
es consensua la col·laboració 
entre l’Ajuntament de Mont-
meló i el Laboratori del Centre 
de Medi Ambient (LCMA) de 
la Universitat Politècnica de 
Catalunya (UPC).

El LCMA realitzarà l'estudi a 
través d’una xarxa de sensors 
i d'un control químic puntual 
per a la determinació qualita-
tiva i quantitativa de COVs en 
immissió. Es tracta d'una línia 
d’investigació experimental 
que es durà a terme per pri-
mera vegada en un municipi, 
sense que es pugui trobar 
aquest producte al mercat ni 
que cap empresa o altre cen-
tre de recerca pugui oferir. 
L'estudi tindrà un cost total de 
44.072 € durant els tres anys 
de vigència del conveni. 

que és important pel veïnat 
adequar aquest espai i per 
què és una zona amb man-
ca d’aparcament. Canviem 
Montmeló es van abstenir: 
tot i que consideren neces-
sari l’arranjament, lamen-
ten que no s’hagi tingut en 
compte fer un procés de par-
ticipació. Marcel Comas tam-

bé va aprofitar per fer visible 
la manca de carrers i places 
amb nom de dones cèlebres. 
Pere Rodríguez va parlar de 
la possibilitat de crear una 
Comissió de Nomenclàtor 
que revisi els noms dels car-
rers de Montmeló i que posi fi 
a aquesta desigualtat de gè-
nere existent. 
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patrimoni
MUSEU | REHABILITACIÓ

Rehabilitació i actualització del Museu 
Municipal de Montmeló
S’ ha iniciat la primera fase de la remodelació dels espais i de la part expositiva del Museu Municipal. L’objectiu és 

crear un equipament amb una alta polivalència on es puguin exposar objectes històrics i, al mateix temps, dur a terme 

activitats culturals i artístiques.

MUSEU | CUCURNY

L’exposició ‘Redescobrim l’antiga 
fàbrica Cucurny’ es podrà veure en 
el Museu Municipal

MONS OBSERVANS | REOBERTURA

Represa d’activitats 
al jaciment del Mons 
Observans
El proper diumenge dia 21 de març el 

jaciment, serà de nou visitable de 11h a 14 h.

Redacció / Museu 

E
l Museu Municipal de 
Montmeló ocupa una an-
tiga casa senyorial que, 

coneguda amb el nom de Can 
Caballé, fou construïda entorn 
de l’any 1920 per Cèsar Caba-
llé i Rahull. L’any 1984, l’edifici 
va passar a ser de propietat 
municipal, però no fou fins a 
l’any 1996 que es va aprovar 
el projecte de rehabilitació de 
la casa amb l’objectiu que es-
devingués la seu del futur Mu-
seu Municipal de Montmeló. 
Finalment l’equipament es va 
inaugurar el dia 2 de juliol de 
1998.

Molt ha plogut des de lla-
vors, i gràcies a totes les in-
tervencions arqueològiques 
que s’han promogut des de 
l’Ajuntament de Montmeló, el 
fons del Museu Municipal ha 
crescut exponencialment. A 
més les troballes de nous jaci-
ments arqueològics i els estu-
dis realitzats en tots aquests 
anys, han fet sortir a la llum 
una gran quantitat d’informa-
ció, que no quedava reflectida 
a les vitrines del Museu.

Els objectius del Museu Mu-
nicipal de Montmeló són, per 
una banda conservar i exhibir 
una col·lecció que permeti do-
nar a conèixer la història del 

municipi, i per altra banda pro-
moure i donar suport en la re-
cerca de la nostra història i es-
timular l’interès de la població 
per la història, l’art i l’arqueo-
logia. Per tant, per a continuar 
complint aquests objectius ca-
lia actualitzar les seves sales.

L’exposició Camins i Anys 
serà ubicada de forma peri-
metral a la sala de la primera 
planta del Museu, deixant un 
gran espai al centre de l’es-
tança on es podran albergar 
tota classe d’actes i activitats, 
d’organització pròpia o pro-
mogudes per altres entitats. 
Aquesta nova distribució de la 
part expositiva permetrà una 

millor circulació de persones, 
element clau en els temps 
que estem vivint actualment.

La primera activitat progra-
mada en aquesta nova eta-
pa del Museu Municipal de 

Montmeló ha estat una repre-
sentació teatral en motiu del 
Dia Internacional de la Dona, 
on l’actriu Elena Codó va pre-
sentar l’espectacle “A la re-
cerca de Lisístrata”. 

Redacció / Museu 

L
'activitat programada 
pel passat 10 d'octu-
bre de 2020, dins de les 

Jornades Europees del Pa-
trimoni, no es va poder cele-
brar a causa de les mesures 
sanitàries per la pandèmia de 
la Covid-19. Finalment veurà 
la llum a Museu Municipal de 
Montmeló.

Poques són les famílies de 
Montmeló que no tenen al-
gun vincle, laboral o emocio-
nal, amb aquella gran factoria 
de ceràmica refractaria i gres: 
la Cucurny. Per això, des de 
l'Ajuntament es va decidir 
posar en valor aquest record 
per tal que no es perdés en 
l'oblit i homenatjar a les per-
sones que hi van treballar. És 
així com en va iniciar des del 
Museu i l'Arxiu Municipal de 
Montmeló un projecte d'in-
vestigació que, gràcies a la 
col·laboració del Concello de 
Burela (Lugo) i al CEM (Cen-
tre d'Estudis de Montmeló), 
va fer sortir a la llum una gran 
quantitat de dades i anècdo-

tes sobre la fàbrica. També hi 
han col·laborat nombrosos 
ciutadans i ciutadanes de 
Montmeló aportant els ob-
jectes que es mostraran en 
aquesta exposició.

'Redescobrim l'antiga fà-
brica Cucurny' s’ha obert el 
12 de març a les 17 hores i es 
podrà visitar fins al 9 d'abril. 
L'horari d'obertura serà els 

divendres de 17 a 20 hores i 
els dissabtes de 10 a 13 ho-
res. L'activitat serà gratuïta 
i romandrà tancada els dies 
2 i 3 d'abril. Vine a redesco-
brir que era la Cucurny, que 
s'hi feia dins dels seus forns 
i sobretot quina importància 
històrica va tenir aquesta fà-
brica, no només pel municipi 
sinó per a tot Catalunya. 

Redacció / Museu 

A 
causa de l'estat d’alar-
ma sanitària de la Co-
vid-19, gran part de les 

activitats programades al ja-
ciment Mons Observans van 
ser suspeses amb la finalitat 
de respectar la normativa 
vigent en aquells moments 
d'excepcionalitat. La nova re-
solució de 5 de març, permet 
organitzar activitats en grup, 
com tallers educatius o visi-
tes guiades, sempre que no 
es superi el nombre màxim 
de sis persones, llevat que es 
tracti de convivents o s'adre-

cin a grups de convivència 
escolar i de col·lectius vulne-
rables.

Mons Observans obre de 
nou les portes, a partir del 
proper dia 21 de març La 
programació de les futures 
activitats es farà en funció del 
que permetin les normes sa-
nitàries: grups d’un màxim de 
6 persones i amb reserva prè-
via. Des de Mons Observans 
es considera molt important 
que l'activitat cultural no 
s'aturi, però mai en detriment 
de la salut. Ens veiem aviat!

Cal fer reserva prèvia a: 
museu@montmelo.cat 
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promoció econòmica
FORMACIÓ | OCUPACIÓ

La teva feina és aquí: primers 
passos per buscar feina amb 
l'ordinador

Un nombre considerable de persones usuàries del Servei Local 

d'Ocupació no tenen prou coneixements per a buscar feina per internet 

de forma òptima i autònoma. Per això, el departament de Promoció 

Econòmica organitza una formació bàsica en informàtica els dijous al 

matí, al Centre de Formació i Recursos G2M.

Redacció / Promoció Econòmica

A
questes sessions for-
matives estan totalment 
subvencionades i es 

divideixen en dos grups, se-
gons el nivell i coneixements 
de les persones demandants. 
Si bé hi ha places limitades, 
els grups seran dinàmics, és 
a dir, un cop es consideri que 
la persona usuària ha adqui-
rit els coneixements del taller, 
deixarà el grup. Aquests cur-
sets es realitzaran els dijous al 
matí en el Centre de Forma-
ció i Recursos G2M. Si voleu 

rebre informació o realitzar la 
inscripció en aquesta forma-
ció, podeu trucar al telèfon 
93 572 00 00 (ext. 142), o bé 
enviar un correu electrònic a: 
promoec@montmelo.cat

Aquesta nova formació com-
plementa la tasca d'assesso-
rament i orientació laboral que 
es fa a través de les tutories in-
dividuals i les sessions grupals 
a l'Espai de Recerca de Feina. 
Actualment, des del departa-
ment de Promoció Econòmica 
de la G2M es porta a terme 
diàriament la Gestió Exprés de 
tràmits laborals, entre d'altres, 

les sol·licituds de prestacions 
(SEPE, RGC, etc.), de 13 a 14 
hores. I tots els dimarts, de 10 
a 13 hores, les persones usuà-
ries interessades del Servei Lo-
cal d'Ocupació poden acudir 
a l'Espai de Recerca de Feina, 
un servei d'assessorament en 
la recerca de feina, elabora-
ció i adaptació del currículum 
i cartes de presentació, ins-
cripcions a ofertes, recerca de 
formació ocupacional, consulta 
d'empreses amb borsa de tre-
ball pròpia, selecció de recur-
sos per presentar candidatu-
res, etc.

Recordem que, en compli-
ment de les mesures de se-
guretat Covid-19, cal demanar 
cita per cadascú d'aquests 
serveis:

Més informació i inscripcions 
en el Departament de Promo-
ció Econòmica. 935720000 
ext.142. promoec@montmelo.
cat. 
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habitatge
INCASÒL | CONVENI

Ajuntament i Incasòl signen un 
conveni per desenvolupar sòl 
residencial per habitatge

Aquest acord permetrà urbanitzar en dues fases diferents espais buits 

al centre de la ciutat a l’entorn de les vies soterrades del ferrocarril, 

generar sòl residencial on construir 163 habitatges socials i lliures, així 

com zones verdes i espai per a equipaments. 

LLOGUER | AJUTS

S’obre la convocatòria de les subvencions del lloguer per a persones grans
Del 6 de març fins al 30 d’abril, les persones que tinguin 65 anys o més en risc d’exclusió residencial poden presentar les 

sol·licituds per aquesta subvenció.

Incasòl / Redacció

L
’alcalde de Montmeló, 
Pere Rodríguez, i el di-
rector de l’Institut Català 

del Sòl, Incasòl, Albert Civit, 
van signar el dia 23 de febrer 
un conveni per al desenvolu-
pament urbanístic del sector 
PMU-04 Carrer Llimona al mu-
nicipi de Montmeló.

El conveni estableix que 
l’Ajuntament de Montmeló 
redactarà, promourà i impul-
sarà, una Modificació puntual 
de POUM que ja s’ha aprovat 

inicialment, amb l’objectiu 
de desenvolupar urbanísti-
cament l’àmbit discontinu 
del PMU-04 Carrer Llimona. 
La modificació fixarà com 
a sistema d’actuació el de 
reparcel·lació per cooperació, 
i com a administració actuant, 
a l’Incasòl. Aquest organis-
me formularà i tramitarà els 
projectes de reparcel·lació i 
projecte d’urbanització unitari 
necessaris per al total desen-
volupament del PMU-4 Carrer 
Llimona, i serà receptora de 
l’aprofitament mig que legal-

ment correspongui d’acord 
amb el planejament a desen-
volupar.

El desenvolupament de tot 
aquest àmbit s’executarà en un 
mínim dues fases. La primera 
fase serà la corresponent a la 
finca situada entre el carrer Lluis 
Companys i el carrer Girona, al 
costat de l’antiga estació. Pre-
veu la reurbanització dels vials 
de l’entorn que envolten el nou 
edifici residencial previst, resolent 
la connexió entre el passeig de 
Miquel Biada i el carrer de Lluís 
Companys,. L’import d’aquestes 

obres es fixa en un màxim de 
180.000 €, IVA exclòs, que seran 
finançades per l’Incasòl, mentre 
que l’Ajuntament es farà càrrec 
del cost de totes les obres ad-
dicionals, corresponents a nova 
instal·lació, reposició o subs-
titució de qualsevol element 
o servei en el subsòl dels vials 
afectats. 

El desenvolupament d’aquesta 
primera fase permetrà disposar 
en un termini curt de temps d’un 
solar, per posar al mercat un pri-
mer l’edifici amb una superfície 
de sostre total de 2.358 m2 dels 

quals 1.988 són per a 23 ha-
bitatges i 370 per a comercial. 
Situat en una posició estratègi-
ca al centre urbà, al costat de 
l’estació de tren, la construcció 
d’aquest bloc vol dinamitzar el 
mercat immobiliari del municipi.

La segona fase engloba la 
resta d’urbanització de tot el 
polígon que podrà ser subdi-
vidia en subfases i s’execu-
tarà a partir del moment que 
s’hagi fet la venda de la par-
cel.la resultant de la primera 
fase i existeixi una demanda 
acreditada. 

Oficina Comarcal d’Habitatge/ 

Redacció

E
l 5 de març de 2021 es 
va publicar la resolu-
ció per la qual s’obre la 

convocatòria per a la conces-
sió de les subvencions per 
al pagament del lloguer per 
a persones grans correspo-
nent a l’any 2021. La finalitat 
d’aquests ajuts és facilitar 
l’accés i la permanència en un 
habitatge en règim de lloguer 
a persones de 65 anys o més 

en risc d’exclusió residencial, 
sempre que es compleixin els 
requisits establerts a les ba-
ses aprovades.

Aquestes subvencions es 
destinen a les persones que, 
a l'any natural de la convoca-
tòria, tinguin 65 anys o més 
i que, a més de complir els 
requisits establerts a la base 
4, siguin titulars d'un contrac-
te de lloguer de l'habitatge 
que constitueixi el seu do-
micili habitual i permanent a 
Catalunya. (nascudes fins el 

31/12/1956). 
La quantia mensual de la 

subvenció es determina per 
la diferència entre l’import del 
lloguer que paga la perso-
na arrendatària i l’import que 
hauria de pagar (lloguer just), 
i es tenen en compte el rebut 
de lloguer corresponent al 
mes anterior a la presentació 
de la sol·licitud.

L’import mensual de la sub-
venció serà d’un màxim de 
200 € i d’un mínim de 20 €, 
depenent del resultat dels càl-

culs abans exposats, i s’ator-
ga per a l’any de la convoca-
tòria. Si l’import de l’ajut és 
igual a l’import de la renda de 
lloguer, la quantia de la sub-
venció serà del 40 % de l’im-
port de la renda de lloguer.

S’atorga per a l’any de la 
convocatòria i per als contrac-
tes de lloguer signats entre l’1 
de gener de 2020 i la data en 
que s’acaba el termini de pre-
sentació de les sol·licituds. 
La subvenció serà per les 
mensualitats incloses entre 

el mes posterior a la data del 
contracte i el mes de desem-
bre de 2020, inclòs. Les sol-
licituds s’han de presentar en 
imprès normalitzat i signades 
per la persona sol·licitant de 
l’ajut, acompanyades de la 
documentació requerida. 

Les sol·licituds es poden 
presentar presencialment a 
l'Oficina Local d'Habitatge o 
a l'Oficina Comarcal d'Habi-
tatge que atendran amb cita 
prèvia o bé telemàticament a 
la web de l'Agència de l'Habi-
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participació

PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS | 2021

En marxa el procés per als 
Pressupostos Participatius 
2021
A partir del 22 de març s’obre el termini de presentació de 

propostes mitjançant la plataforma decidim-montmelo.diba.cat o bé 

presencialment a l’OAC.

Les propostes de la ciutadania hauran de 

complir les següents condicions bàsiques

Montmeló decideix, tu decideixes!

Participació

E
s posa en marxa el procés 
participatiu per decidir en 
quins projectes o actuaci-

ons invertir 100.000 € del pres-
supost del 2021. Aquest procés 
participatiu, impulsat pel plenari 
del Consell de Poble vol fomen-
tar la participació ciutadana i in-
volucrar-la en la inversió i actu-
acions del municipi.

En mans de la ciutadania 
de Montmeló major de 16 
anys, doncs, està la decisió 
d'un procés que té quatre 
fases i que s'acabarà amb 
l’execució de les propostes, 
entre finals del 2021 i inicis 
de l’any 2022. 

La filosofia dels pressu-
postos participatius d’aquest 
any és recollir propostes que 
ens permetin avançar amb 
l’agenda 2030 pel desenvolu-
pament sostenible. D’aques-
ta manera, incorporar les 

propostes ciutadanes en una 
estratègia conjunta de muni-
cipi, la de Montmeló 2030.

A partir del 22 de març 
s’obre el termini de presenta-
ció de propostes mitjançant la 
plataforma decidim-montme-
lo.diba.cat. Cada idea ha de 
constar d'una breu descripció 
explicant les necessitats a les 
que vol respondre, els desti-
nataris de la proposta i a quin 
objectiu de l’agenda 2030 va 
lligada la proposta. L’Ajunta-
ment farà les seves propostes 
i la ciutadania pot fer la seva.

Si es vol fer una proposta 
només cal entrar a la pàgina 
web decidim-montmelo.di-

ba.cat registrar-se posant les 
dades de correu electrònic 
i un nom d’usuari,  entrar a 
propostes i clicar nova pro-
posta. Les propostes tindran 
l’abast del poble, cercant el 
màxim impacte en el conjunt 
del territori municipal. Cada 

persona podrà fer 1 propos-
ta.

Es preveu l’execució de to-
tes les propostes que hagin 
superat les diferents etapes 
del procés participatiu i es 
puguin incloure dins la par-
tida pressupostaria del capí-
tol d’inversions dedicada als 
Pressupostos Participatius 
del Pressupost Municipal 
2021 que es de 100.000 €.

Les propostes es podran 
presentar fins al 18 d’abril a 
les 23.59 h. En el cas que una 
proposta pugui ser ofensiva 
i/o discriminatòria podrà ser 
denunciada per les persones 
usuàries de la plataforma, o 
pel propi Ajuntament que es 
reserva el dret de retirar-la.

Les fitxes formulari es 
podran presentar presen-
cialment a la OAC o per via 
telemàtica a través de la 
plataforma online decidim-

montmelo.diba.cat 

• Poden ser inversions, subvencions a col·lectius (no associacions o entitats) o programes  

socials que puguin entrar dins dels disset objectius de desenvolupament sostenible.

• Les inversions han de ser relacionades amb l’espai públic i/o la millora dels equipaments 

municipals, de competència municipal i sobre béns de propietat municipal, concretes i que 

donin resposta a una necessitat determinada que compleixin la normativa vigent.

• Les subvencions a col·lectius i els programes socials proposats, han d’estar relacionades 

amb un interès general (no respondre a interessos personals ni d’associacions i/o entitats 

concretes), perseguint algun dels objectius estratègics esmentats.

• Que siguin viables tècnicament.

• Que no comprometin el pressupost d’altres anys.

• Que no suposin un elevat cost de manteniment, un cop realitzades.

• Que no superin l’import aprovat pel Ple, en el cas d’inversions, en el cas de subvencions i en 

el cas de programes socials.

• S’hauran de presentar en el termini i forma establerta.

• No poden ser actuacions que ja s’estan portant a terme, ja previstes al pressupost municipal 

o que facin referència a subvencions que s’atorguen.

• No poden suposar accions contràries a les que s’han realitzat en els darrers anys per part del 

Consistori, ni a les previstes en el Pla de Mandat.

• Respectuoses amb els criteris d’inclusió social, Drets Humans, equitat, llibertat religiosa i 

sostenibilitat.

• No poden comprometre qui les executarà.
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INSTITUT | SOLIDARITAT

La solidaritat a les aules de 
l’Institut de Montmeló
Tres projectes solidaris adaptats a la normativa Covid es duen a 

terme des de les aules de l’Institut. Alumnat de secundària, dels cicles 

d’imatge i perruqueria i tota la comunitat educativa hi prenen part.

educació, solidaritat i cultura

INS Montmeló / Redacció

TALLA’T LA CUA PEL CÀNCER

Al curs 2018-2019, el Departament d’Imatge del 
cicle formatiu de  l’INS Montmeló vam decidir 
poder afrontar un projecte solidari, amb dota-
ció de diners de la Diputació de Barcelona per 
comprar material fungible per col•laborar amb 
alguna fundació.

La fundació escollida va ser Oncovallès i 
vam signar un acord al març del 2019. Al llarg 
d’aquell any vàrem fer diferents actes solida-
ris: recollir diners per la fundació mitjançant 
fent manicures solidàries al mercat setmanal 
de Montmeló (amb l'alumnat del cicle formatiu 
d'estètica i bellesa , i les del cicle formatiu de 
perruqueria i cosmètica capil•lar), també vam 
fer uns cartells amb l’eslògan "talla't la cua pel 
càncer", i vam recollir donacions de cabell de 
mínim 20cm de llargada.

Amb la pandèmia, no es poden seguir realit-
zant les accions al carrer però seguim recollint 
cabell de forma voluntària. Dins el mòdul de 
formació en empresa que realitzen les alum-
nes de segon curs fan arribar la informació de 
la campanya i així aconseguim donacions. La 
publicació a les xarxes socials d’aquesta ini-
ciativa ens dona ressò i serveix de difusió per 
aconseguir  noves col•laboracions.

S’han aconseguit 45 cues de cabell. La cam-
panya està sempre oberta, per tant, si algú vol 
participar-hi només cal portar el cabell a l'institut, 
o bé poder fer de model de les nostres alum-
nes de segon de perruqueria al nostre taller que 
aquest curs està instal•lat a la G2M. 

TOTS UNITS, TOTS VESTITS

El projecte de recollida de roba encapçalat pel 
lema Tots units, tots vestits és un projecte soli-
dari que ha fet l’alumnat de 1r d'ESO del centre. 
El projecte va néixer de l'assignatura de Cultura 
i valors que cursen la gran majoria d'alumnes 
del nivell, però encaixa amb la línia de treball del 
centre, reformulat per la situació de la pandèmia. 
Altres cursos havíem fet el mercat Solidari i les 
cantades de Nadal, però en aquesta ocasió no 
el vam poder dur a terme. Des de Cultura i valors 
hem estat treballant els drets humans i vam de-
cidir buscar alguna cosa que poguéssim realitzar 

i que ajudés a les famílies que ho estan passant 
malament per la Covid. 

L'alumnat va crear de zero el projecte amb 
l'assessorament dels professorat de Cultura 
i valors.  Els va tocar arremangar-se, pensar i 
crear l'eslògan, elaborar la campanya, posar-
se en contacte amb Càritas,  crear els cartells i 
encartellar Montmeló, entre d'altres. Un cop re-
buda la roba, aquesta passava una quarantena i 
aleshores era seleccionada i embossada de nou 
plegada i agrupada en temàtiques i per franges 
d'edat.

El projecte va arrencar el dia 16 de febrer i 
va acabar el 5 de març, però ha estat tanta la 
roba rebuda que encara ara hi estem treballant. 
Hem tingut un èxit que no prevèiem i del qual 
ens sentim molt orgulloses, fins i tot, hem ha-
gut d'allargar la campanya una setmana. De 
moment hem recollit unes 80 bosses o més de 
roba, que inclouen roba de la llar, samarretes, 
pantalons, abrics, jaquetes, roba esportiva i, 
àdhuc, sabates (una de les necessitats que ens 
van fer saber des de Càritas).

Per portar a terme el projecte s'han tingut en 
compte totes les mesures de seguretat relaciona-
des amb la Covid: la roba passava un procés de 
quarantena i l'alumnat i el professorat utilitzàvem 
guants, mascareta, manteníem distància de segu-
retat i, a més, ho fèiem a l'aire lliure.  Realment ha 
estat tot un èxit i voldríem aprofitar per donar les 
gràcies al centre, al professorat, al pas, a l'alumnat 
que s'hi ha implicat de valent i a totes les famílies 
que hi han participat. Gràcies a totes i totes ha es-
tat possible. Són temps difícils, però campanyes 
com aquesta demostren que voler és poder. 

POSA EL TEU GRA D’ARRÒS

Aquest mes de març i al conèixer, a través 
d’un programa de ràdio, la Fundació “Toche-
te. We cook 4U” que demanava solidaritat, 
l’Institut es va posar en contacte amb l’entitat 
per saber com podríem col•laborar-hi.

We cook 4U cuina 1000 menús diaris per 
a persones vulnerables. L’objectiu establert 
és recollir 300 Kg d’arròs i han posat com a 
data límit el 15 de març. En aquest projecte 
hi participa tot el personal del centre, tant el 
professorat, com l’alumnat, com el personal 
administratiu i de servei.

AGENDA D’ACTIVITATS | MARÇ ABRIL

Del 12 març al 9 abril / Museu Municipal

REDESCOBRIM L’ANTIGA FÀBRICA 
CUCURNY
Exposició: Vine a redescobrir que era la Cucurny, que s’hi 
feia dins dels seus forns

Divendres de 17 a 20 h i dissabtes de 10 a 13 h. Tancada els 
dies 2 i 3 d’abril

Dissabte 20 març / 16.30 h i 19.00 h / Sala Polivalent

UNA NIT AMB EL MAG LARI
El Mag Lari torna de nou a casa. Màgia i humor a dojo!
Entrades: 12€ general, 9€ carnet jove i biblio i 7€ jubilats i 
menors / www.entrapolis.com

Diumenge 21 març / 12.00 h / Sala Polivalent

L’AVENTURA D’AVORRIR-SE
Espectacle familiar de titelles / Cia. L’Estaquirot

Entrades: 4€ infants i 7€ adults / www.entrapolis.com / Org. 
La Xarxa Montmeló

Diumenge 21 març / 18.00 h / Jardins Torreta

POESIA AMB VEU DE DONA
Recital de poesia amb música per a tots els públics / Lali 
Barenys i Carles Beltran

Entrada gratuïta prèvia reserva: www.entrapolis.com

Dimecres 24 i dijous 25 març / 17 a 19 h / La Fireta

JORNADES DE PORTES OBERTES A LA 
FIRETA
Visita les instal•lacions de l’Escola Bressol.

Truqueu per reservar torn: 93 572 49 53

Divendres 26 març / 18.00 h / Sala Polivalent

THE GRIM BLUES BROTHERS
Espectacle familiar de contes i música / Santi Robira
Entrada gratuïta prèvia reserva: www.entrapolis.com

Divendres 9 abril / Sala Polivalent

LLIGA DE RAP

Dissabte 17 abril / 19.00 h / Sala Polivalent

ENCHANTÉ
Espectacle musical de cabaret burlesques / Cia. Divinas

Entrades: 12€ general, 9€ carnet jove i biblio i 7€ jubilats i 
menors / www.entrapolis.com

Divendres 23 abril

DIADA DE SANT JORDI

Dissabte 24 abril

25 ANIVERSARI BIBLIOTECA LA GRUA

CATALÀ | CONCURS

Qui no s’arrisca, no pisca!

Què volem dir amb l’expressió:
Qui no té feina, el gat pentina. 

1. Que ens agraden molt els gats.
2. Que quan algú està desocupat i fastiguejat fa qualsevol 

cosa sols per entretenir-se.
3. Que quan necessites relaxar-te, el gat pot ajudar. 

• Esperem les vostres respostes a: montmelo@cpnl.cat

• També port participar omplint el formulari del concurs a: 
www.montmelo.cat
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opinió
Un Montmeló amb millors 

instal·lacions i més accessible

Aquests dies són visibles, en 
diversos punts de Montmeló, 
tanques i talls de carrers o sub-
ministraments per motiu d’obres 
diverses. 

La pavimentació de las vies 
públiques urbanes i l’ordenació 
del trànsit de vehicles i perso-
nes a les vies urbanes són dues 
de les competències pròpies de 
totes les corporacions locals del 
nostre país. 

Qualsevol intervenció a la via 
pública comporta molèsties i, fins 

i tot, canvis d’hàbits. 
Les obres de la llosa, primer, 

i les de remodelació del centre 
de la vila i de la zona de l’esglé-
sia van ser ocasions en que els 
habitants de Montmeló vam ser 
posats a prova.

En els darrers dies a Montme-
ló han coincidit les obres de su-
pressió del semàfor i construcció 
d’un remuntable en la cruïlla dels 
carrers Vic i Doctor Robert , amb 
les obres de millora de la xarxa 
de subministrament d’aigua, una 
altra competència pròpia dels 
ajuntaments i que a casa nostra 
és de gestió íntegrament munici-

pal, que afecta l’Avinguda Vilar-
debó i carrers perpendiculars i/o 
paral·lels .

Són obres curtes en la dura-
da però que també distorsionen 
el nostre dia a dia, en funció de 
quins siguin els recorreguts que 
habitualment fem.

En tot cas els equips tècnics 
municipals sempre vetllen per-
què la durada sigui la prevista 
i no es donin demores i que la 
seguretat de les persones no es 
posi mai en perill.

Enguany l’equip de govern 
dedicarà una part important del 
capítol d’inversions al manteni-

ment de carrers, voreres, edificis, 
jardins, parcs i llocs de pública 
concurrència i és previsible que 
en més d’una ocasió haurem de 
patir les molèsties que aquestes 
actuacions comportin. Per això, 
com a grup polític responsable 
del govern municipal, us dema-
nem comprensió i disculpes pels 
entrebancs que us podeu trobar.

Totes les actuacions aniran 
encaminades, com sempre, a 
fer un poble per a les persones, 
accessible , sostenible i que ens 
faci sentir-nos orgullosos de viu-
re en ell.

Passos zebra per anar a la 

benzinera?

Canviem Montmeló sempre hem 
fet d’altaveu de les demandes 
ciutadanes per millorar l’acces-
sibilitat dels carrers. Estem per 
ampliar la peatonalització del 
centre i per una profunda refor-
ma i ampliació de voreres, elimi-
nant progressivament les barre-
res arquitectòniques que tenim 
al poble. També hem reclamat, 
des de fa molt de temps, l’ade-
quació d’una anella verda, on 
poder passejar, desplaçar-se i 
fer esport sense trepitjar asfalt; 
uns camins escolars adequats 
per anar a les escoles sense cot-
xe; o algun carril per bicicletes 

i patinets, que connectin amb 
aparcaments segurs a les esta-
cions de tren i autobús. 

En aquest sentit seguim recor-
dant periòdicament a l’equip de 
govern de l’Ajuntament que ca-
len canvis per tendir cap a una 
mobilitat més sostenible, salu-
dable i segura al nostre poble. 
I hem de dir que ens n’alegrem 
quan sembla que escolten i es fa 
alguna passa en aquest sentit, 
però també hem de manifestar el 
nostre desacord quan les actua-
cions són al nostre entendre poc 
efectives i contradictòries. 

Mostra d’aquesta acció de go-
vern contradictòria és la de voler 
treure els semàfors del centre 
del poble, perquè “pel poc tràn-

sit que hi ha no calen”, però en 
canvi mantenir-hi les benzineres. 
Així, encara que es facin obres 
a l’encreuament dels carrers Vic 
i Doctor Robert, eliminant bar-
reres arquitectòniques, pintant 
nous passos zebra o ampliant 
voreres, els vianants continua-
ran creuant i passejant per l’en-
trada i sortida d’una gasolinera. 
O encara que s’hagi modificat 
el POUM, per tal d’acollir més 
equipaments, indústria neta, 
comerços i usos residencials, 
seguirem tenint com una excep-
ció la indústria petroliera, just al 
costat d’habitatges de vella i no-
va construcció. 

Des de Canviem Montmeló ho 
venim dient de fa temps i segui-

rem reclamant-ho: les benzine-
res han de canviar d’ubicació i 
han de sortir del nucli urbà. Per-
què tot no pot ser: o es prioritza 
els veïns i vianants o es manté 
l’anomalia peculiar del nostre 
poble de permetre gasolineres al 
centre. 

No atrevir-se a canviar i que-
dar-se a mitges tintes, ens pot 
portar a l’equívoc absurd i sur-
realista de pintar passos zebra 
per anar, xino-xano, a omplir el 
dipòsit.  

Per a més informació, comen-
taris, crítiques... pots contactar 
amb nosaltres a l’adreça: info@
canviemmontmelo.cat

Dones i homes corresponsables

El passat 8 de març es va com-
memorar el dia internacional 
de la dona. Per a la celebració 
d’aquest dia s’acostumen a pro-
gramar diferents activitats a nivell 
municipal, com ara la lectura del 
manifest institucional. Cada any 
la regidoria d’Igualtat o l’equip de 
govern contacta amb nosaltres 
per la lectura d’una part d’aquest 
manifest. Aquest contacte acos-
tuma a ser precipitat i gens pro-
gramat, és a dir, el mateix dia 
que assisteixes a l’acte t’ho fan 
arribar, sense saber si hi serem 

o no a l’acte. Aquest últim any la 
pandèmia ha modificat el proce-
diment i hi ha actes com aquest 
que es fan online. 

Des de FEM hem manifestat en 
varies ocasions que la nostra for-
mació considera que aquest acte 
ha de ser representat per dones i 
homes de manera igualitària. I ai-
xí ho hem manifestat. La resposta 
obtinguda per part de l’Ajuntament 
és que aquest manifest sempre ha 
estat llegit per una dona regidora i 
que no es plantegen cap opció al-
ternativa que pugui ser atesa.

Tenint en compte la resposta, 
FEM ha decidit no participar en la 

lectura del manifest del 8 de març 
2021. Aquesta forma no ens re-
presenta. Hem de caminar cap 
a una societat igualitària i justa, i 
això només s’aconsegueix junts, 
dones i homes. Es evident que 
no hem evolucionat. Nosaltres 
pensàvem que el discurs de “les 
nenes amb les nenes i els nens 
amb els nens” era una forma del 
passat. Res més lluny de la rea-
litat, aquest discurs s’acaba im-
posant. 

Creieu que els homes han 
d’estar exclosos en la lluita per la 
igualtat entre dona i home? Hem 
de vetar als homes que volen 

una societat més igualitària en-
tre dones i homes? Necessitem 
avançar per poder canviar una 
societat basada en el patriarcat. 
Les dones no ens podem quedar 
com a protagonistes de dos dies 
a l’any com són el 8 de març i el 
25 de novembre. 

Definitivament, FEM no en-
tén aquesta postura. No existeix 
igualtat si seguim en un món amb 
desigualtats.

“Una persona feminista es 
aquella que reconeix la igualtat i 
la plena humanitat en dones i ho-
mes (Gloria Esteinen)”.

Gràcies per la vostra confiança

Les últimes eleccions al Parla-
ment de Catalunya realitzades el 
passat 14 de febrer, ens han re-
fermat com a segona força polí-
tica a Catalunya. A Montmeló, un 
total de 624 vots, han fet d’ERC 
la segona formació política al 
municipi. 

Des d’aquí, volem agrair la 
confiança que heu posat en el 
projecte de país que presentem, 
un projecte inclusiu, social i de 
futur, per a assolir una república 
lliure, amb igualtat d’oportuni-
tats i sense dependre de ningú 
més que dels nostres ciutadans. 

Reivindiquem també amb for-
ça la lluita per assolir la plena 
igualtat de drets entre homes i 
dones, una lluita que ha de ser 
compartida i que no només cal 
fer visible el 8 de març, tots els 
dies cal defensar els drets i les 
llibertats!

Són temps complicats, i quan 
fa poc que ha començat la cam-
panya de vacunació i comen-
cem a veure la llum al final del 
túnel pel problema de salut, hem 
d’afrontar també amb decisió 
el gran repte de la recuperació 
econòmica. Aquest darrer, igual 
que la lluita contra el virus, tam-
bé està en mans de totes i tots 

nosaltres; l’aconseguirem ple-
gats, o no l’aconseguirem. Fem 
confiança a les nostres empre-
ses i comerços, evitem el frau 
fiscal, treballem de veritat per 
tirar endavant, i ens en sortirem. 

Igual que al Parlament de 
Catalunya, també a Montmeló 
ERC és decisiva, treballem per 
a vosaltres amb total indepen-
dència i voluntat de servei des 
del primer dia. Des de la Regi-
doria de Promoció Econòmica 
que encapçalo donem suport 
als usuaris del Servei Local 
d’Ocupació, així com a les em-
preses i als comerços; oferim 
una atenció i orientació perso-

nal individualitzada i de qualitat, 
proposem formació subvencio-
nada per a diversos col·lectius, 
plantegem diverses iniciatives 
de foment de l’ocupació i ajuts 
a les empreses.. tot plegat amb 
la voluntat d’ajudar a articular 
voluntats i projectes pel bé co-
mú del nostre municipi. Partint 
de la base que compartim la 
millor intenció i l’esforç de tirar 
endavant, us encoratjo a seguir 
treballant amb generositat i de-
dicació pel bé de Montmeló i del 
país.

amonserrat@montmelo.cat 



Des de l’Ajuntament i des de diferents equi-
paments i entitats de Montmeló, el 8M ha tin-
gut una presència molt activa. Virtualment o 
presencialment el 8 de Març ha estat reivin-
dicat a Montmeló amb 9 activitats que s’han 
dut a terme al llarg de tota la setmana passa-
da, del 6 al 13 de març.

Lectura virtual del manifest
La pandèmia del Covid-19 ha posat de relleu 

un cop més i de forma especialment punyent 
les greus discriminacions que la societat encara 
exerceix sistemàticament sobre les dones.

La volta en món en 80 ties
A la Polivalent es va veure aquest monòleg 

que repassava l’aportació essencial de 80 dones 
intrèpides, innovadores i irrepetibles però moltes 
vegades desconegudes i sovint silenciades.

A la recerca de Lisístrata
Espectacle teatral que, amb un toc d’humor, 

va presentar el paper que tenia la dona fa més 
de dos mil quatre-cents anys a l’antiga Grècia 
per plantejar una pregunta: ha canviat alguna 
cosa en tots aquests anys?

Abracem la igualtat 
Les dones d’ADMI, han vestit de lila els ar-

bres del centre amb samarretes que duien es-
crits missatges i eslògans feministes.

La primera dona
A l’Estació Jove es va fer un mural amb 

exemples de dones pioneres en el seu terreny. 
El jovent va comprovar que les dones han estat 
silenciades al llarg de la història.

Igualtat: el repte de passar de la 
teoria a la pràctica

Catorze banderoles als fanals de la Llosa 
han mostrat la invisibilitat de la dona durant la 
història i la desigualtat social encara existent.

Balla pel 8M 
Des del servei d’esports l’Eva, monitora del 

Pavelló Municipal de Montmeló, ens va proposar 

Música de dones interpretada  
per dones
Les professores i alumnes de l’Escola de Músi-
ca han interpretat versions de temes compostos 
per dones. Els vídeos els podeu veure al canal 
de youtube de l’Escola de Música.

Grans dones
És una exposició que mostra 64 dones grans 

de Montmeló amb missatges reivindicatius i de 
sororitat cap a les dones joves. Aquesta exposi-
ció es pot veure a través del canal de youtube 
de l’Ajuntament, però hem volgut retre un petit 
homenatge a les “grans dones” que han partici-
pat en aquest taller del Casal de la Gent Gran en 
aquesta pàgina central.

Amb aquesta exposició,  dones grans de 
Montmeló prenen també la paraula, per reivin-
dicar un major reconeixement de la contribució 
social de les dones grans i per empoderar les 
noves generacions de dones joves perquè lluitin 
i siguin independents.

Aquests 64 missatges representen molts 

postguerra i del franquisme, no han pogut viure, 
en moltes ocasions a causa de la doble discrimi-
nació que han patit al llarg de la seva vida, pel 
mateix fet de ser dona i per la condició de perso-
na gran. Aquest vídeo és de nou una aportació 
activa al món social de Montmeló i una demos-
tració que feminisme i gent gran van de la mà.
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