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Imanol Martín 

Regidor d’Infància i Joventut

S
’apropa juny i amb això 
el final del curs esco-
lars. Els infants i joves 

de Montmeló espereu amb 
desig el final del les classes 
i els exàmens de l’escola, la 
universitat o dels cicles de 
formació professional. A al-
guns i algunes de vosaltres 
encara us queda un dels mo-
ments en els que es passen 
més nervis dintre de l’etapa 
educativa, les proves d’ac-
cés a la universitat. A aquells 
i aquelles que feu les PAU 
aquest any des de l’ajunta-
ment de Montmeló us volem 
desitjar molta sort!  

Durant el que portem de 
pandèmia de la Covid-19, ha 
quedat palès que els i les in-
fants i joves del municipi de 
Montmeló heu sigut exemple 
de bona conducta en la im-
mensa majoria dels casos. 
Heu ajudat a casa durant el 
confinament, heu format part 
dels grups de voluntaris i vo-
luntàries i també heu tingut 
una conducta exemplar pel 
que fa al civisme i al respecte 
de les normes.  Encara se-
guim en pandèmia, es per ai-
xò que us tornem a demanar 
un últim esforç. Cada vacuna 

Dades de l’Àrea Bàsica de Salut de Montmeló, 

Montornès, Vilanova i Vallromanes (12/05/2021)

Persones de 50 a 59 anys   4.692

• Cobertura 1a dosi     4,16%
• Pauta complerta     1,66%

Persones de 60 a 65 anys   2.218

• Cobertura 1a dosi    74,50%
• Pauta complerta     5,61%

Persones de 66 a 69 anys   1.250

• Cobertura 1a dosi    78,72%
• Pauta complerta     4,64%

Persones de 70 a 79 anys   2.387

• Cobertura 1a dosi    87,73%
• Pauta complerta    41,49%

Persones de 80 anys o més   1.457

• Cobertura 1a dosi    93,93%
• Pauta complerta    92,34%

Total persones de 50 o més anys   12.004

• Cobertura 1a dosi    52,37%
• Pauta complerta    21,65%

EDITORIAL | INFÀNCIA I JOVENTUT

S’acosta l’estiu i és mes 
de lleure
Un cop finalitzat el curs serà l’hora de que els i les infants i joves 

del municipi sortiu al carrer a gaudir de l’estiu. Que empleneu 

places i carrers. Es per això que des de la regidoria d’infància i 

joventut estem treballant i preparant un final de juny i un mes de 

juliol ple d’activitats.

subministrada ens fa estar 
més a prop de la normalitat, 
seguiu donant exemple.   

Però mentre arriba aquest 
moment, des de la regido-
ria d’infància i joventut, no 
ens volem quedar quiets. 
És per això que aquest any 
tornem a organitzar el casal 
d’estiu i el casal jove. Des 
del passat 10 de maig fins 
al proper 28 del mateix mes 
us podeu apuntar. Com ja va 
passar l’any passat, durant 
el casal es seguiran totes les 
mesures que ens marquen 
des del PROCICAT, això no 
significa que els infants i jo-
ves no podreu gaudir d’un 
munt d’activitats organitza-
des pels monitors i monito-
res. Podreu tornar a gaudir 
de les piscines municipals, 
d’activitats repartides per 

les places i equipaments del 
municipi i d’un munt de sor-
preses que us anireu trobant.

De la mateixa manera, des 
d’aquesta regidoria estem tre-
ballant per oferir un munt d’ac-
tivitats les tardes del mes de ju-
liol. Des de l’estació jove estem 
organitzant un juliol hiperactiu. 
Algunes activitats que es duran 
a terme, han estat demanades 
per tots i totes vosaltres i d’al-
tres estem segurs que us agra-
daran. Aprofitarem tot el nostre 
municipi per oferir un ventall 
d’activitats molt diverses, en 
diferents emplaçaments de-
pendent del dia i de l’activitat i 
sobretot activitats que us faran 
gaudir als i a les joves d’aquest 
estiu.

Infants i joves de Montme-
ló prepareu-vos per gaudir de 
l’estiu! 

Redacció

A
quest servei s’ofereix de 
forma totalment gratuïta. 
L’Ajuntament, conscient 

de la bretxa digital existent, 
especialment entre persones 
d’edat avançada, vol facilitar 
la feina de demanar hora  per 
rebre la vacuna de la Covid a 
totes aquelles persones que 
tenen dubtes per gestionar la 
cita prèvia.

Totes aquelles persones que 
es trobin dins la franja de va-
cunació marcada pel departa-

ment de Salut -hagin rebut o 
no el missatge confirmant que 
ja poden demanar hora per la 
vacunació- i no sàpiguen com 
fer-ho, poden trucar al  telèfon 
93 582 93 65, de dilluns a di-
vendres de 9 a 14 h, on per-
sonal municipal l’atendrà i sol-
licitarà la cita.

Cal que en el moment de la 
trucada es tingui la targeta sa-
nitària per poder indicar la nu-
meració. Un cop confirmada la 
visita, caldrà passar per la con-
sergeria de l’Ajuntament a reco-
llir el comprovant de la cita. 

COVID | VACUNACIÓ

T’has de vacunar i 
no saps com fer-ho? 
Truca al 93 582 93 65

L’Ajuntament posa a disposició de la ciutadania un 

nou telèfon per donar suport a les persones que han 

de sol·licitar cita prèvia per la vacunació.



lleure
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Redacció | Estació Jove

E
n primer lloc, i de forma 
conjunta amb el CIJ Es-
paia't, s'ha organitzat 

una gimcana per cercar les 
Boles de Drac al llarg de tot 
el mes. Si voleu viure una 
aventura com la d'en Son 

Goku, aquesta és l'oportu-
nitat! Pel públic amant de 
la cultura coreana, l'Esta-
ció Jove ofereix també du-
es sessions de K-Pop per-
què pugueu gaudir del ball 
de moda al ritme del vostre 
grup de música preferit.

En l'àmbit esportiu, du-

rant aquest mes de maig 
es realitzaran activitats com 
handbol, bàsquet, pitxi o la 
gimcana ambiental durant 
els caps de setmana. A més, 
romandrà oberta la convo-
catòria per participar en la 
segona edició del concurs 
de skate i scooter i demos-
trar els trucs que saps fer 
sobre rodes

El públic més creatiu i ar-
tístic tindrà la seva oportuni-
tat en el concurs de fotogra-
fia primaveral. Posa a punt la 
teva càmera per fer gala de 
la teva creativitat.

Finalment, el mes de maig 
es tancarà amb l'assemblea 
jove, l'ocasió perfecta per 
dir la teva i proposar aque-
lles activitats que t'agradaria 
que féssim a l'Estació Jove. 
Engresca't perquè arriba el 
mes de juny! 

Redacció / Infància i Joventut

L
’horari serà el mateix 
d’altres edicions: l’activi-
tat principal serà de 9 a 

13 h, tenint servei d’acollida a 
partir de les 7.45 h i servei de 
menjador fins a les 15.30 h.

Per tal de respectar les nor-
mes sanitàries i de seguretat, 
el Casal tindrà un funciona-
ment semblant a l’edició de 
l’any 2020: Els infants s’agru-
paran en grups bombolla es-
tables i les entrades i sortides 
seran controlades.

Les inscripcions telemà-
tiques ja s’han realitzat i del 
17 al 28 de maig s’estan 
realitzant les inscripcions 
presencials al vestíbul de 

INFÀNCIA | ESTIU

Obertes les inscripcions al 
Casal d’Estiu 2021
L’Àrea de Joventut i infància ja està preparant una nova edició del 

Casal d’Estiu, que enguany començarà el dia 28 de juny, adreçat a 

infants de P3 a 6è i un Casal Jove per a joves de 1r a 4t de l’ESO.

ESPORTS | PISCINES

En marxa la 
nova temporada 
de piscines
Des de la regidoria d’esports s’està 

preparant la nova temporada de piscines 

que començarà el 21 de juny. Les 

instal·lacions s’adaptaran de nou a les 

mesures de seguretat Covid actuals. A 

partir del dia 19 de maig ja es poden fer 

els abonaments de la temporada. 

JOVENTUT | ESTACIÓ JOVE

L’Estació Jove presenta 
“Al maig, cada dia vaig”

Amb l’arribada del mes de maig, l’oferta socioeducativa de l’Estació 

Jove es trasllada als carrers i places de Montmeló, sota el lema “Al 

maig, cada dia vaig”.

Redacció | Esports

L
es piscines municipals 
obriran del 21 de juny 
al 29 d’agost, per tal 

d’oferir oportunitats de lleure 
a l’aire lliure i per gaudir de 
l’aigua en els mesos de més 
calor. 

Enguany, a causa de la 
situació derivada del co-
vid-19, les instal·lacions 
obriran de nou amb mesures 
extraordinàries de funciona-
ment, control d’aforament 
i protecció, en funció de la 
normativa que s’hagi d’apli-
car en aquest moments 

Pel que respecta als abo-
naments, a partir del dia 19 
de maig es poden fer els 
nous abonaments de la tem-
porada, així com la renova-
ció del carnet. Des del web 
municipal es pot realitzar 
tots els tràmits de manera 
telemàtica, o bé presentar 
la documentació de manera 
presencial en el vestíbul de 
l’Ajuntament dilluns, dime-

cres i divendres de 9.30 a 13 
hores o al pavelló municipal 
d’esports dimarts i dijous de 
17.30 a 19.30 hores Els abo-
naments de temporada se’ls 
ha aplicat un descompte del 
25% per la possible dismi-
nució de l’aforament al re-
cinte de les piscines.

Des del 17 de maig està 
obert el període de preins-
cripció als cursets de natació 
a través d’Internet en el web 
municipal. Els cursets es re-
alitzaran del 28 de juny al 23 
de juliol i les inscripcions son 
limitades per grup i per ordre 
d’arribada. 

Per últim recordar que les 
activitats esportives diri-
gides d’estiu es traslladen 
també a la piscina, així com 
al pavelló i als jardins de la 
Torreta, tal i com va passar 
l’estiu passat. A la piscina 
es realitzaran diferents mo-
dalitats de gimnàstica a l’ai-
gua (gym, aeròbic, tàbata i 
zumba), en horari de matí i 
tarda. 

l’Ajuntament. Les persones 
interessades poden descar-
regar-se el formulari d’ins-
cripció al web municipal prè-
viament.

Per qüestions de norma-
tives Covid, l’aforament al 

Casal serà limitat. Per úl-
tim, assenyalar que s’està 
realitzant una enquesta per 
valorar la possibilitat de 
prolongar les activitats del 
Casal  d’estiu una cinquena 
setmana. 
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PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS | SUPORTS

El 22 de maig finalitza la fase de recollida de suports 
que determinarà quins projectes passaran a la 
votació final

L’edició d’enguany dels Pressupostos Participatius inicia una nova fase amb l’objectiu d’escollir els projectes que es 

beneficiaran de la dotació de 100.000€ € de l’exercici 2021 per avançar amb l’agenda 2030 pel desenvolupament sostenible.

COMUNICACIÓ | WEB

L’Ajuntament renova el Segell 

Infoparticipa a la transparència i 

qualitat en la comunicació pública

CONSELL DE POBLE | RECOLLIDA DE SIGNATURES

El Consell de Poble lliura 2.866 signatures 
a l’alcalde per demanar el retorn de les 
urgències nocturnes del CAP

Redacció | Participació

D
esprés que la ciuta-
dania i l’administració 
hagin proposat un total 

de 15 projectes, s’han ac-
ceptat 10, donat que la res-
ta no complien els requisits 
establerts o no eren viables 
tècnicament. La fase de su-
ports es va iniciar el 29 d'abril 
i finalitzarà el dia 22 de maig.

Els dies 7 i 14 de maig es 

va instal·lar una carpa en el 
mercat setmanal on es podia 
donar suports de manera pre-
sencial. En aquest moments, 
fins al dia 22 de maig, es pot 
donar suport a les propostes, 
telemàticament a través de la 
plataforma Decidim Montme-
ló (decidim-montmelo.diba.
cat), amb previ registre.

Recordem que es tracta 
d’escollir un màxim de 5 pro-
postes. Les que recullin més 

suports seran les que final-
ment passaran a ser valorades 
econòmicament per l’equip 
tècnic municipal i posterior-
ment votades de nou per la 
ciutadania. Es preveu que la 
fase de votació s’iniciï el dia 17 
de juny i finalitzi el 31 de juliol.

A la plataforma decidim-
montmelo.diba.cat pots con-
sultar les 10 propostes selec-
cionades. Tu decideixes què 
necessita Montmeló! 

Redacció

L
’Ajuntament de Mont-
meló ha obtingut el Se-
gell Infoparticipa 2020 a 

la transparència i la qualitat 
de la infomació de les pàgi-
nes web de les administra-
cions locals. El segell el va 
recollir l’alcalde Pere Rodrí-
guez, dilluns dia 10 de maig 

en l’acte celebrat a l’Auditori 
de la UAB.

L’Ajuntament ha obtingut el 
Segell amb una puntuació del 
90,38% sobre els 47 indica-
dors que s’avaluen en el cas 
dels ajuntaments. Un total de 
121 ajuntaments, 11 consells 
comarcals i 3 diputacions de 
Catalunya han rebut el Segell 
Infoparticipa 2020.  

Redacció | Consell de Poble

S
ota el títol “Salvem la 
nostra salut. Recupe-
rem el servei del CAP”, 

el Consell de Poble va redac-
tar un manifest i va iniciar 
una campanya de recollida 
de signatures per tal de de-
manar el retorn immediat 
dels serveis que prestava el 
CAP abans de la pandèmia. 
Amb les mides restrictives de 
la Covid, es van eliminar les 
urgències nocturnes i molts 
serveis que s’han tornat te-
lemàtics. Ara es considera 
que la situació ha canviat i 
que aquests serveis haurien 

de tornar al CAP. Un dels pro-
blemes de no tenir urgències 
nocturnes és que tampoc hi 
ha farmàcies de guàrdia du-
rant la nit al municipi. 

Per aquest motiu el Consell 
de Poble, el principal òrgan de 
participació al municipi va de-
cidir emprendre una acció de 
recollida de signatures que va 
començar el 23 d’abril aprofi-
tant la festivitat de Sant Jordi 
i que ha durat dues setmanes. 
Per a dur a terme la recollida 
s’han instal·lat paradetes al 
mercat i a la plaça de la Vila, 
s’ha ofert signar de manera te-
lemàtica i amb la col·laboració 
de diversos comerços del mu-

nicipi que s’han afegit a la 
campanya i han possibilitat 
la recollida, s’han aconseguit 
un total de 2.866 signatures. 

El passat dimecres 13 de 
maig es va celebrar una ses-
sió extraordinària del Plenari 
del Consell de Poble que va 
servir per a fer el lliurament 
d’aquestes signatures a l’al-
calde, per tal de demanar 
l’inici de les accions neces-
sàries a la resta d’administra-
cions i en especial informar 
al Departament de Salut de 
la Generalitat de Catalunya 
i demanar fer efectives les 
demandes recollides al ma-
nifest. 
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promoció econòmica
OCUPACIÓ | FORMACIÓ

Accions en diversos àmbits per 
al desenvolupament economic

Gestió d’ofertes de feina, convocatòries del Pla Local d’Ocupació 

i cursos formatius, son algunes de les mesures que realitza 

l’Ajuntament per incentivar la inserció laboral

ESPAI EMPRÉN | G2M

L’Espai Emprèn 
acull a Bokao

COMERÇ | ASSOCIACIONISME

Conveni signat 
amb la UBCM

Promoció Econòmica

Ocupació

En el que portem d’any, s’han 
rebut 23 ofertes de feina, 
corresponents a 54 llocs de 
treball, i per a les quals s’ha 
contactat amb 2473 candi-
dats. En alguns casos, s’ha 
posat a disposició locals mu-
nicipals per a la selecció dels 
candidats. Un cop gestiona-
da l’oferta de feina, l’Ajunta-
ment de Montmeló ofereix 
també subvencions per a la 
contractació de personal del 
municipi.

Formació

Després de tres anys sen-
se haver-lo pogut fer, s’ha 
començat un nou curs de 
monitor de lleure, especial-
ment subvencionat per als 
usuaris del Servei Local 
d’Ocupació, que acabarà a 
finals de juny, i permetrà que 
els alumnes puguin enllaçar 
amb les pràctiques corres-
ponents durant l’estiu, de 

manera que en pocs mesos 
podran completar tota la for-
mació i disposar del Diploma 
oficial.

Paral·lelament, i després 
dels bons resultats del pri-
mer, el dia 17 de maig co-
mença una segona edició 
del curs de neteja professio-
nal, totalment subvencionat, 
i se’n preveu una tercera 
edició per al juny. Aquesta 
formació, combinada amb 
pràctiques en empreses, fa-
cilitarà que les persones par-
ticipants puguin accedir de 
forma òptima a les vacants 
de neteja que puguin sorgir, 

sigui per al reforç que exi-
geix el control de la pandè-
mia, o sigui per les suplènci-
es d’estiu.

Foment de l’ocupació

Essencialment amb recursos 
propis, l’Ajuntament de Mont-
meló ha plantejat una convo-
catòria de Pla Local d’Ocu-
pació de 16 places, 4 més 
que l’any passat. Són places 
d’operari de neteja d’edificis, 
de neteja de la via pública, de 
jardineria i d’obres, així com 
de tècnic auxiliar d’Informàti-
ca i Comunicació. 

Un cop esgotat el termini, 
80 persones s’han presen-
tat a aquesta convocatòria, 
i durant aquest maig s’ha de 
concretar la selecció, que ha 
de permetre la incorporació 
del personal a partir del juliol. 
Des del Servei Local d’Ocu-
pació es va oferir atenció i 
suport personalitzats per a 
l’obtenció de la documen-
tació requerida i el tràmit de 
sol·licitud.  

Promoció Econòmica 

E
l Kevin és un jove cuiner 
de Montmeló que, da-
vant de la incertesa ge-

nerada per la pandèmia, ha 
decidit tirar endavant un nou 
projecte pel seu compte, amb 

un servei de menjar per em-
portar, i la cuina de l’equipa-
ment G2M li ha donat l’opció 
de començar a treballar pel 
seu compte i fer els primers 
passos sense la càrrega d’ha-
ver de fer front a una inversió 
inicial molt elevada pel local. 

Promoció Econòmica 

L
’Ajuntament de Mont-
meló, malgrat rebre 
menys suport econòmic 

de la Diputació del que s’es-
perava, ha renovat el conve-
ni amb la Unió de Botiguers 
i Comerciants de Montmeló, 

mantenint la mateixa xifra de 
6000 euros que els darrers 
anys. A banda de la subven-
ció, i com no pot ser d’altra 
manera, s’ha renovat també 
la col·laboració mútua en les 
diverses accions que es du-
ran a terme per a la promoció 
del comerç local. 
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cultura
CULTURA | PATRIMONI

La Nit dels Museus i el Dia Internacional dels 
Museus (DIM) també se celebren a Montmeló
La Nit dels Museus i el DIM són uns esdeveniments culturals organitzats de forma conjunta per diversos museus i 

institucions culturals. El Museu Municipal de Montmeló hi participa de forma activa des de l’any 2013. Fins i tot en 

temps de confinament per l’alarma sanitària de la Covid-19 va ser present de forma telemàtica. 

Redacció / Museu

E
nguany la ofertes d’ac-
tivitats que presenta el 
museu ha estat molt va-

riada i sobretot, presencial. 
El dia 15 de maig a les 19.30 
hores es va representar a la 
sala gran del Museu l’espec-
tacle d’ombres xineses “No 
toquen mis manos” conduït 
per Valeria Guglietti. Aquesta 
artista argentina ha participat 
en nombrosos festivals de ti-
telles, circ, arts visuals, màgia 
i teatre de carrer d’arreu del 
món així com ha tingut diver-
sos premis i mencions. L’es-
pectacle fa un recorregut a 
través de les ombres xineses 
pel món del cinema mut, les 

titelles, el còmic i la música. 
L’execució de Guglietti ha es-
tà plena de moments subtils i 
molt poètics.

El dia 16 de maig a les 11 ho-
res es van obrir simultàniament 
el jaciment romà del Mons Ob-
servans i el Museu Municipal de 
Montmeló i es van poder veure 
tant les importantíssimes res-
tes arqueològiques ubicades 
al turó de Can Tacó com les 
pintures murals de primer estil 
pompeià que hi ha al Museu, 
extretes d’aquest jaciment, 
que segons experts, podrien 
ser unes de les més antigues 
de la península Ibèrica i possi-
blement d’Europa.

Paral·lelament a la Plaça 
Joan Miró, el Museu va inau-

gurar l’exposició “Tot això és 
Montmeló”. Aquesta mostra 
permetrà al visitant conèixer 
amb un cop d’ull el patrimoni 

històric, immaterial, arqueo-
lògic i arquitectònic de Mont-
meló. Es tracta d’una expo-
sició gràfica amb imatges de 

Montmeló històriques i actu-
als recopilades per l’arxiu i el 
museu i d’altres donades per 
persones particulars. 



DIMARTS 18 DE MAIG DE 2021 CRÒNICA DE MONTMELÓ08

serveis socials

AJUNTAMENT | CÀRITAS

L’Ajuntament i Càritas Parroquial Montmeló signen un 
conveni de col·laboració

Dilluns 17 de maig, l’alcalde i el mossèn han signat el conveni que regula la subvenció i les aportacions econòmiques 
del consistori amb aquesta entitat.

GENT GRAN | TELEASSISTÈNCIA

L’Ajuntament s’adhereix al 

nou servei de teleassistència 

avançada ofert per la Diputació 

de Barcelona

El passat dia 13 d’abril l’Ajuntament de Montmeló va acordar l’adhesió 

al programa Servei Local de Teleassistència pels anys 2021-2024.

GENT GRAN | APATS A DOMICILI

Es compleix un any 
de la posada en 
marxa del servei 
Àpats a domicili

Redacció | Serveis Socials

L
a Junta de Govern del 
passat 11 de maig va 
aprovar el conveni de 

regulació de la subvenció no-
minativa i altres aportacions 
econòmiques atorgades per 
l’Ajuntament de Montmeló 
a l’entitat Càritas Parroqui-
al Mon-tmeló per al proveï-
ment d’aliments a persones 

o col·lectius en situació de 
vulnerabilitat social deriva-
des pels serveis socials de 
l’Ajuntament.

Càritas Parroquial Mont-
meló, és una entitat sense 
ànim de lucre que gestiona la 
distribució d’aliments a tra-
vés d’un grup de persones 
voluntàries que realitzen les 
tasques d’acollida i reparti-
ment d’aliments.

Amb l’ interès mutu de co-
ordinar accions conjuntes i 
de millora per cobrir les ne-
cessitats d’alimentació de 
la població de Montmeló, 
l’Ajuntament destina una 
aportació econòmica i facili-
ta el transport dels aliments 
al local de Càritas Parroquial 
assumint-ne també, els cos-
tos laborals de la persona en-
carregada. 

Redacció | Serveis Socials

E
l servei, que compta ac-
tualment amb un total 
de 284 persones bene-

ficiàries, té com a objectiu la 
prevenció i l'increment de la 
seguretat de la persona usuà-
ria i el seu entorn, així com po-
tenciar que les persones grans 
o amb discapacitat puguin 
continuar vivint al seu domicili 
sense sentir-se aïllades i en les 
millors condicions possibles. 
Aquest servei s‘adreça prin-
cipalment aquelles persones 
que requereixen suport per a 
la seva seguretat i autonomia 
a la llar.

La teleassistència ofereix 
a les persones una atenció 
permanent i a distància, as-
segurant una resposta ràpida 
en cas de necessitat o urgèn-
cia, el servei es presta les 24 
hores del dia els 365 dies de 
l'any. A més d'actuar en ca-
sos d'urgència, també actua 
de forma preventiva mante-
nint un contacte continuat 
amb la persona usuària i co-
ordinant intervencions amb 
els serveis socials i el serveis 
sanitaris.

Els dispositius d’aquest 
nou servei estaran adaptats 

per atendre persones que 
presentin dificultats a la par-
la o a l'oïda, així com a la mo-
bilitat. S'establiran dues ti-
pologies de servei, en funció 
de les necessitats. Un servei 
de teleassistència avançada 
d'intensitat moderada, amb 
un suport bàsic en quant 
a prestacions i tecnologia 
complementària. I un servei 
de teleassistència avançada 
d'intensitat alta, amb nivells 
superiors de prestacions i 
atenció, així com dispositius 
complementaris. Una altra 
novetat que incorporarà el 
servei, serà que les trucades 
que realitzi l'usuari passaran 
a ser gratuïtes.

L'ajuntament de Montme-
ló, complementa la teleas-

sistència amb el servei de 
custòdia de claus que supo-
sa un pas important en l'in-
crement de la seguretat de 
les persones grans, ja que 
en cas que es produeixi una 
emergència, els serveis en 
podran accedir al domici-
li d'una forma àgil i segura. 
El servei s'adreça a aquelles 
persones que viuen soles, 
o que el familiar o contacte 
més proper es troba a 40 mi-
nuts o més de distància del 
domicili de la persona gran.

La teleassistència a Mont-
meló és gratuïta per i es fi-
nança en un 48% per la Di-
putació de Barcelona, mentre 
que l'Ajuntament es fa càrrec 
del 53% del cost total del ser-
vei. 

Redacció | Serveis Socials

E
l passat 1 d'abril, es va 
complir un any de l'inici 
del servei d'àpats a do-

micili. Aquest servei va ser 
impulsat per la Regidoria de 
Serveis Socials de l'Ajunta-
ment de Montmeló, amb l'ob-
jectiu de millorar la qualitat 
de vida de les persones, aug-
mentant el seu nivell d'auto-
nomia personal i social, i fa-
cilitant el manteniment d'una 
dieta equilibrada i uns bons 
hàbits alimentaris al domicili.

El servei es presta de dilluns 
a diumenge, i va destinat a 
persones en seguiment per 
part de Serveis Socials i que 

per motius físics, psíquics o 
socials presenten dificultats 
per a desenvolupar activitats 
bàsiques de la vida diària, 
tals com l'elaboració dels 
àpats. Al llarg d'aquest any 
d'implementació s'han servit 
un total de 2.650 menús.

El servei d'àpats a domicili va 
tenir un important impacte en 
el seu inici, pel context de con-
finament domiciliari decretat 
arran de la crisi sanitària provo-
cada per la Covid-19. En aquell 
moment recursos com el centre 
de dia o el dinar en companyia 
estaven tancats i algunes de les 
persones usuàries d'aquests 
van poder beneficiar-se dels 
àpats a domicili. 
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seguretat ciutadana i civisme

GOVERNACIÓ | SEGURETAT CIUTADANA

El conseller d’Interior 
assisteix a la Junta Local 
de Seguretat
Dilluns 17 de maig es va celebrar la Junta Local de Seguretat amb 

la presència del conseller d’interior, Hble. Sr. Miquel Sàmper, i 

comandaments dels diferents cossos de seguretat

GESTIÓ | CIVISME

Nova fase de neteja a les pintades 
dels edificis públics i privats
Fins al dia 13 de juny es poden presentar instàncies sol·licitant aquest servei.

Redacció

L
a Junta Local de Segu-
retat, presidida per l'al-
calde, estableix les polí-

tiques de seguretat local i fixa 
els criteris de coordinació, 
col·laboració i cooperació 
dels diversos cossos de poli-
cia i altres serveis de segure-
tat que actuen al municipi per 
tal que responguin a principis 
de racionalitat i eficiència i 
compleixin els acords fixats 
per la Junta.

Les reunions que se ce-
lebren anualment serveixen 
per conèixer les memòries 
d’actuació del cos de Mos-
sos d’Esquadra i de la Policia 
Local a Montmeló així com 
els dispositius dels cossos 
de seguretat en la celebració 
dels Grans Premis al Circuit. 

Redacció

L
’Ajuntament de Mont-
meló ha posat en marxa, 
novament, el pla per a la 

neteja de pintades als edifi-
cis públics i privats. Aquest 
pla té com a finalitat fer la 
neteja de les pintades que 
embruten els carrers del po-

ble, espais públics i façanes 
i inclou, de forma gratuïta, la 
neteja de les pintades que es 
troben en edificis privats.

Per poder acollir-se a 
aquest pla caldrà omplir una 
instància general acompa-
nyada d’una fotografia de la 
pintada a retirar i una auto-
rització expressa de la co-

munitat reunida en junta de 
propietaris o, en cas que si-
gui individual, de la persona 
propietària de l’immoble. La 
presentació de la instància 
s’ha de fer a l’OAC de forma 
presencial amb cita prèvia o 
bé de forma telemàtica a tra-
vés de l’oficina virtual de trà-
mits (OVT). 

Aquest any, s’ha fet una valo-
ració del Gran Premi de Fór-
mula i una previsió del que 
serà el Gran Premi de Moto-
ciclisme que se celebrarà al 
mes de juny.

Aprofitant la presència del 
conseller, el cos de Bombers ha 
presentat la seva memòria d’ac-
tuació al llarg de l’any 2020.

La Junta Local de Segure-
tat d’aquest any ha aprovat 
el Pla Local de Seguretat. 

L'Ajuntament de Montmeló 
amb el suport de la Diputació 
de Barcelona va adjudicar la 
redacció del pla local de se-
guretat de Montmeló, com 
un instrument que, en l’àmbit 
municipal, a partir d’una diag-
nosi inicial, permeti ordenar 
en el temps actuacions en 
l’àmbit de la seguretat, iden-
tificant-ne els actors i els pa-
ràmetres per avaluar-ne l’efi-
càcia. 
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GESTIÓ | COMERÇ I RESTAURACIÓ

Bonificacions al 

comerç local 

Des del passat mes d’abril, els comerços tenen una 

bonificació d’un 90% en el canvi de local o en el 

traspàs d’activitat

GESTIÓ | ESPORTS

S’obre la convocatòria de 
subvencions per a les entitats 
esportives

Poden sol·licitar les subvencions, els clubs i associacions esportives sense 

finalitat de lucre, domiciliats al municipi, legalment constituïdes i inscrites al 

registre de la Secretaria General de l’Esport o bé al Registre d’Associacions de la 

Generalitat de Catalunya

GESTIÓ | HABITATGE

L’Oficina Local d’Habitatge 
amplia el seu horari per a la 
convocatòria de subvencions 
de lloguer MITMA

Del 10 de maig al 4 de juny, l’OLH amplia el seu horari als matins per 

atendre les sol·licituds de subvencions per al pagament del lloguer.

Redacció

C
onscients de la compli-
cada situació que en-
cara esta vivint el sec-

tor comercial en general i el 
de restauració en particular, 
l’Ajuntament de Montmeló 
continua cercant iniciatives per 
donar recolzament als establi-
ments comercials del municipi.

Per una banda, en el dar-
rer Ple del mes d’abril, es va 
aprovar la modificació de l’or-
denança fiscal que regula la 
taxa per a l’expedició de la lli-
cència d’activitats. Es va pas-

sar d’un 50% de l’any 2020 a 
un 90% de bonificació aquest 
any, en els casos de trasllat 
d’una activitat a un altre local 
o bé també per traspàs de 
l’activitat comercial.

D’altra banda, en el proper 
Ple està prevista l’aprovació 
del 50% de bonificació a les 
llicències d’ocupació de via 
pública amb taules i cadires 
per les terrasses de bars i 
restaurants. Aquesta mesura 
busca pal·liar parcialment les 
restriccions que per la pandè-
mia està vivint el sector de la 
restauració local. 

Redacció

D
el 24 de maig al 23 de 
juny del 2021, les enti-
tats sense ànim de lu-

cre i esportives de Montmeló 
poden demanar subvenció 
per concurrència competitiva 
mitjançant la Oficina Virtual 
de tràmits a la pàgina web de 
l’Ajuntament.

Un cop han estat aprova-

des definitivament les bases 
específiques que recullen les 
finalitats generals que moti-
ven la concessió de les sub-
vencions per part de l’Ajunta-
ment de Montmeló, així com 
els criteris de valoració de les 
propostes presentades, s’ha 
aprovat la convocatòria per a 
la seva sol·licitud. 

L’objecte d’aquestes bases 
és definir els criteris especí-

fics que representen el 100% 
de la subvenció d’activitats 
esportives anuals portades 
a terme dins del municipi de 
Montmeló durant l’any 2021. 
Les activitats subvenciona-
des han de promocionar acti-
vitats centrades en l’esport a 
Montmeló i realitzar activitats 
puntuals obertes a tota la po-
blació que incentivin i refor-
cin la pràctica esportiva. 

Redacció

A
questes subvencions 
es destinen a les per-
sones físiques que, a 

més de complir els requisits 
establerts a les bases, són 
titulars d’un contracte de 
lloguer de l’habitatge que 
constitueixi el seu domicili 

habitual i permanent, en el 
territori de Catalunya.

Les sol·licituds s’han de 
presentar en imprès nor-
malitzat (impresos) de-
gudament formalitzades i 
signades per la persona sol-
licitant de l’ajut, acompa-
nyades de la documentació 
requerida.

Horari de l'Oficina Local 
d'Habitatge -del 10 de maig 
al 4 de juny- és, de dilluns a 
divendres de 12 a 14 h, di-
marts i dijous de 16 a 18.30 
h, sempre amb cita prèvia 
trucant al telèfon: 93 572 00 
00, a més del correu elec-
trònic habitatge@montme-
lo.cat 
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opinió
El govern local amb el comerç

Després de més d’un any de pandè-
mia el sector comercial, i en espe-
cial l’hostaleria són uns dels grans 
perjudicats a causa dels diversos 
tancaments i limitacions en l’afora-
ment que s’han anat imposant per 
tal d’evitar, encara més, la propaga-
ció del virus.

La major part de les despeses 
que ha de suportar un negoci d’hos-
taleria tenen a veure amb l’arrenda-
ment del local, impostos estatals, 
contractació de personal, etc. La 
part de despesa que representen 
els impostos i taxes municipals és 
molt reduïda en comparació amb la 
resta i en molts casos ja gaudeix de 

bonificacions per a determinades 
circumstàncies. 

D’altra banda, cal tenir en comp-
te que les taxes corresponen a ser-
veis que presta l’Ajuntament i per 
els quals també l’Ajuntament té un 
cost, com ara la prestació del servei 
d’aigua o la recollida d’escombrari-
es.

És per això que el marge de 
maniobra de les administracions 
locals en matèria tributària és molt 
baix. Qualsevol modificació en els 
imports a pagar en taxes provoca 
directament un dèficit en el servei 
prestat que haurien d’assumir la 
resta d’usuaris, com és el cas de 
l’aigua o les escombraries, o es pro-
vocarien desajustos en el pressu-

post, en perjudici d’altres partides.
Una de les partides que permet 

corregir aquestes diferències i al-
tres, com les causades per la Co-
vid-19, és el Fons de Contingència.

Aquest Fons permet finançar 
despeses extra en matèria de Ser-
veis Socials, Promoció Econòmica i 
Personal, per exemple, però també 
les disfuncions que poden causar 
els menys ingressos.

Amb tots aquests entrebancs 
l’equip de Govern ha manifestat 
sempre el seu suport al comerç lo-
cal, com va quedar ben palès a la 
passada Campanya de Nadal i amb 
altres actuacions concretes, entre 
elles ajuts dineraris directes.

Enguany ja s’han fet dues modi-

ficacions a les ordenances fiscals, el 
passat mes d’abril,  que suposaran 
menys ingressos a l’Ajuntament. 
Aquestes modificacions afecten a 
les bonificacions per trasllat d’una 
activitat existent d’un local a l’altre 
i als canvis de titularitat i traspassos 
entre diferents titulars. Aquestes 
bonificacions passen del 50% ante-
rior al 90% actual

La darrera modificació, que 
s’aprovarà aquest mateix mes de 
maig,  té a veure amb la taxa de 
terrasses que estarà bonificada en 
un cinquanta per cent, mantenint-
se les ampliacions d’espai autorit-
zades l’any passat.

Ara més que mai sanitat públi-

ca a Montmeló

Si en alguna lluita hem estat per-
severants i insistents, les esquer-
res avui confluïdes a Canviem 
Montmeló, és en la defensa del 
serveis públics pel nostre poble. 
Especialment en la defensa d’una 
sanitat pública de qualitat.

Començant pel primer ajunta-
ment democràtic de Montmeló, 
governat pel PSUC, que va donar 
suport a les nombroses mobilit-
zacions ciutadanes, des de finals 
del franquisme, per aconseguir el 
primer Centre de Salut al poble. 
Es van recollir 3.000 signatures i 
després d’assemblees i manifes-
tacions massives, el centre de 
Salut es va inaugurar el 18 d’oc-
tubre del 1982, el mateix dia que 
es va inaugurar també el Casal 
d’Avis. La regidora de Salut Pú-
blica i de Gent Gran llavors era la 
Carme Gambín.

Més recentment, les lluites 
s’han encaminat contra les reta-
llades i amenaces de tancament 
d’aquests serveis i equipaments 
públics que en el seu dia es van 
aconseguir amb tant d’esforç. Fa 
una dècada, ICV-EUiA de Mont-
meló vam tornar recollir signa-
tures, aquesta vegada contra el 
tancament del servei d’urgències 
nocturnes al nostre poble, amb 
el lema: “El Centre de Salut no 
es toca”. Lamentablement, pe-
rò, el Centre de Salut sí que s’ha 
“tocat” reiteradament els darrers 
anys i hem anat perdent mitjons 
a cada bugada: retallada de ser-
veis d’urgències nocturnes, d’ho-
res de pediatria, de metges de 
capçalera, tancament els caps de 
setmana... 

Fins arribar al tancament per 
la pandèmia i al semi-tancament 
actual. El context ideal per justi-
ficar la política de la Generalitat 
de centralitzar cada cop més els 

serveis sanitaris a les capitals i 
obligar a desplaçar-se als veïnes 
i veïnes de pobles com el nostre. 
Una situació inacceptable i dis-
criminatòria, que Canviem Mont-
meló ja vam denunciar presentant 
una resolució al Ple monogràfic 
de Salut, celebrat el 9 d’octubre 
del 2020 al Parlament. La resolu-
ció, aprovada amb 68 vots a fa-
vor, demanava el restabliment de 
les urgències 24 hores i del servei 
de pediatria tots els dies al CAP 
de Montmeló. 

En la mateixa línia, aquest 
2021: 
- Hem participat de la recollida 

de signatures, impulsada des 
del Consell del Poble, per recla-
mar de manera unitària el retorn 
de serveis presencials bàsics al 
CAP.

- Hem demanat a l’Ajuntament 
una millor informació a la ciuta-
dania i carpes i cadires per a la 
gent gran que ha estat fent cua 

per vacunar-se a fora del CAP.
- Hem presentat una moció al 

Ple, aprovada per unanimitat, 
reclamant l’alliberament de les 
patents de les vacunes de CO-
VID-19.

- Hem proposat que s’ofereixin 
espais de vacunació a Mont-
meló: des de llocs estrictament 
municipals fins a un “equipa-
ment de país” com el Circuit de 
Catalunya, que es podria obrir a 
la ciutadania, habilitant-se com 
un espai de vacunació emble-
màtic, ampli i ben ventilat.

En definitiva, ara més que mai 
seguim lluitant per una sanitat 
pública de qualitat a Montme-
ló i reclamant a la Generalitat i a 
l’Ajuntament que es posin les pi-
les i estiguin a l’alçada en aquest 
període excepcional.

Pots contactar amb nosaltres 
cada dilluns al local (carrer García 
Lorca, 5) o a l’adreça: info@canvi-
emmontmelo.cat

Fem energies renovables

El Grup Intergovernamental d’Ex-
perts en Canvi Climàtic (IPCC) ha 
publicat diversos informes que 
confirmen l’evidència dels canvis 
en el clima i la seva correlació di-
recta amb l’activitat humana. Es 
conclou que l’origen de l’escalfa-
ment global i del conseqüent canvi 
climàtic, avui ja inqüestionable. La 
seva causa principal és, essenci-
alment, les emissions de gasos 
amb efecte hivernacle, provocats 
per l’ús de combustibles fòssils i 
el canvi en els usos del sòl i l’agri-
cultura. 

El grup Fem Montmeló estem 
compromesos amb la lluita con-
tra el canvi climàtic i en l’inici 

definitiu per afrontar la transició 
energètica, suposant un dels rep-
tes actuals més importants que 
qualsevol societat ha d’afrontar 
i que exigirà una transformació 
profunda dels actuals models 
energètics i un compromís ferm i 
sòlid per part de la ciutadania. La 
Llei 16/2017, de l’11 d’agost, del 
canvi climàtic determina que les 
mesures que s’adoptin en matèria 
d’energia han d’anar encamina-
des a la transició energètica cap 
a un model cent per cent renova-
ble, desnuclearitzat i descarbonit-
zat, neutre en emissions de gasos 
amb efecte d’hivernacle.

És per això que una de les 
propostes que dúiem al pla d’ac-
ció era “Implantar sistemes amb 

tecnologies d’energies renova-
bles i eficiència energètica amb 
l’objectiu d’assolir equipaments 
municipals autosuficients”. En 
els últims mesos hem estat par-
lant amb el govern sobre possi-
ble localitzacions per implantar 
un camp solar, aquest potser 
un primer pas, però cal anar 
més enllà, aprofitar les teulades 
i altres espais dels equipaments 
municipals i vehicular iniciatives 
que ajudin a la població a gene-
rar també aquest tipus d’energia. 

En aquesta mateixa línia de 
sostenibilitat i medi ambient, 
en el mes d’abril la comissió de 
sostenibilitat de FEM va sortir a 
recórrer el voral del riu per veure 
quin era l’estat d’aquestes vies 

i aprofitar recollir la brossa que 
trobaven pel camí. Aquesta sor-
tida vàrem poder comprovar que 
hi ha molta feina a fer per consci-
enciar-nos de tenir cura del nos-
tre entorn. Veient que ara arriba 
el bon temps i que moltes perso-
nes hem agafat l’hàbit de sortir 
per aquestes vies, volem tornar 
a fer crida a tota la població per 
conscienciar-nos de la importàn-
cia de tenir cura del nostre en-
torn, ser més cívics i mantenir el 
nostre poble net. 

Recordeu que podeu saber 
més sobre la nostra formació a 
www.femmontmelo.cat i ens po-
deu contactar mitjançant correu 
electrònic a fem@femmontmelo.
cat

Les persones, al centre

Començo essent molt clar i molt 
directe amb un missatge que vull 
que tingueu clar: pensem en vo-
saltres. Tenim molt present que 
estem en un context complicat 
i que hem de fer tot el possible 
per donar resposta a les vostres 
necessitats. Us ho dic perquè 
malgrat que sembla que deixem 
enrere, esperem que de forma 
definitiva, les restriccions més 
severes de la pandèmia, no ens 

relaxem en aquest sentit; moltes 
persones i empreses viuen una 
situació delicada i les adminis-
tracions hem de recolzar-les, per 
a això hi som.

El pes d’ERC al govern mu-
nicipal és el que és, però tenim 
la primera tinença d’alcaldia, 
i influïm en les decisions de 
l’equip de govern per defensar 
els vostres interessos, aportant 
pluralitat de criteris i esperit crí-
tic i constructiu. Paral·lelament, 
moltes persones m’aturen pel 

carrer, o bé m’escriuen a qual-
sevol hora, plantejant qüestions 
que els amoïnen; sempre procu-
ro escoltar i donar resposta, ar-
ribant tant lluny com puc, doncs 
no tot depèn ni del meu àmbit 
de competència, ni de l’actuació 
de l’Ajuntament. En l’àmbit de la 
meva regidoria, no obstant, vull 
dir-vos que estem fent més acci-
ons que mai; hem pogut ampliar 
personal i gràcies a això podem 
atendre-us millor i proposar més 
iniciatives.

Seguirem treballant al servei 
de tota la gent de Montmeló, i 
espero seguir essent digne de la 
vostra confiança. Paral·lelament, 
també us demano que us feu 
responsables de contribuir al 
bon desenvolupament de Mont-
meló, en tot allò que depengui 
de vosaltres. Posem les perso-
nes al centre, compteu amb mi, i 
fem equip per tirar endavant.

Resto a la vostre disposició 
Amonserrat@montmelo.cat






