
DIMECRES 23
21.00 h • Plaça de l’Estació Jove
Revetlla de Sant Joan
Arribada de la Flama i encesa de la Foguera 
de Sant Joan.
• Col. Colla de Diables de Montmeló i  

Òmnium Cultural Montmeló

DEL 24 AL 27
Festa Major de Montmeló

DISSABTE 26
Matí • Instal·lacions Iform
Formació carnet de carretoner
Curs de conducció de carretó frontal, re-
tràctil i apilador. amb informació i formació en 
la normativa vigent. Subvencionat parcialment 
per l’Ajuntament
• Org. Promoció Econòmica

DIMARTS 29
20.00 h • Canal Youtube Ajuntament
Ple ordinari de juny

DIJOUS 1 JULIOL
19.00 h • Jardins de La Torreta
Lectures per a l’estiu
Xerrada literària i proposta de lectures a 
càrrec de Ricard Ruiz Garzón, escriptor, pe-
riodista i professor a l’Escola d’Escriptura de 
l’Ateneu Barcelonès.
• Entrada gratuïta amb reserva prèvia a: b.mont-

melo.lg@diba.cat / 935720583

• Aforament limitat. Espai amb mesures Covid

• Org. Biblioteca Municipal La Grua

JUNY 2021
DIUMENGE 6
12.30 h • Sala Polivalent
Música al Museu

El Museu Municipal de Montmeló juntament 
amb l’alumnat d’instrument de l’Escola de 
Música ens oferirà un recorregut musical 
per conèixer una selecció de les seves peces 
exposades.
• Entrada gratuïta amb reserva prèvia a: www.

entrapolis.com

• Aforament limitat. Espai amb mesures Covid

• Org. Museu Municipal de Montmeló i

   Escola  Municipal de Música de Montmeló

DEL 14 AL 22
Escola de Música i Museu Municipal
Audicions d’instruments
L’alumnat d’instrument de l’Escola de Música 
ens oferirà una mostra del treball realitzat 
durant el curs. 
• Org. Escola Municipal de Música de Montmeló

DIUMENGE 20
D’11-00 a 14.00 h • Mons Observans
Visita al jaciment
El jaciment romà de Mons Observans obre 
les seves portes a tot el públic

• Entrada gratuïta

• Aforament limitat. Espai amb mesures Covid

• Org. Mons Observans



GGM • Casal Gent Gran

Inscripcions tallers de juliol
Del 7 al 18 de juny
De 09.30 a 13.00 h i de 16.00 a 19.00 h
Casal de la Gent Gran G2M

Del 28 de juny al 23 de juliol es realitzaran di-
ferents tallers adreçats a la gent gran: ús del 
telèfon mòbil, memòria, salut i cura per-
sonal, etc.

Informació i inscripcions

• Casal de la Gent Gran G2M

• Org. Casal de la Gent Gran de Montmeló

AFE • Activitats físiques estiu

De 28 de Juny al 30 de juliol

Piscina Municipal
De dilluns a dijous. Sessió matí a les 10.15 h i 
sessió tarda a les 20.00 h. Classes dirigides de 
diferents tècniques, aplicades a l’aigua: aqua-
gim, aquaeròbic, aquatàbata i aquazum-
ba.

Jardins de La Torreta
De dilluns a divendres. Sessions de tarda a 
partir de les 18.00 h. Practica esport a la fres-
ca: pilates, cardi tono, tono i fitness.

Informació i inscripcions
• piscines@montmelo.cat   

pavello@montmelo.cat

CFA • Centre Formació Adults

Preinscripció curs 2021-2022
Del 21 de juny al 9 de juliol
De 10.00 a 13.30  h     
Centre de Formació i Recursos G2M

Matrícula curs 2021-2022
De l’1 al 9  de setembre • De 16.00 a 20.00 h

Informació i inscripcions

• Info. a8056021@xtec.cat. - 935 720 997

• Org. Centre de Formació d’Adults de Montmeló

EMM • Escola de Música

Matrícula curs 2021-2022
De l’1 al 30 de juny • De 09.00 a 14.00 h
Escola Municipal de Música de Montmeló

Vine a aprendre música! Comença el pe-
ríode de matriculació del curs 2021-2022 a 
l’Escola de Música de Montmeló. Consulta la 
nostra oferta formativa diversa i flexible, amb 
programes adaptats a totes les edats, nivells i 
implicacions. 

Matrícula oberta durant els mesos de juliol i 
setembre. Matrícula online al web municipal: 
www.montmelo.cat

Informació i inscripcions

• escola.musica@montmelo.cat - 935 721 663

• Org. Escola Municipal de Música de Montmeló



G2M • Promoció Econòmica

Espai de recerca de feina
Dies 1, 8, 15, 22 i 29 de juny
De 10.00  a 13.00 h • Dues sessions
Grup de treball per a realitzar recerca activa 
de feina. Accés a ordinadors amb connexió 
a internet, impressora i telèfon. Carpeta amb 
recull de documentació impresa de formació 
ocupacional, ofertes de treball i informació la-
boral. Sempre amb el suport de personal tèc-
nic per acompanyar en tot el procés.

Curs d’informàtica bàsica
Dies 3, 10 i 17 de juny • De 09.45 a 13.00 h
La teva feina és aquí. Primers passos per a 
cercar feina amb l’ordinador. Cal realitzar 
prova de nivell ja que hi ha dos grups en funció 
dels coneixements inicials de l’alumnat.

III Curs de neteja professional
Del 9 al 18 de juny • De 09.00 a 13.00 h
Vint hores presencials amb coneixements tèc-
nics de neteja tenint en compte les mesu-
res Covid. Amb possibilitats de fer pràctiques 
en empresa. 

APP’s per a la recerca de feina
Dies 8 i 10 de juny • De 09.30 a 12.30 h
Formació per conèixer aplicacions mòbils 
per a cercar feina i construir una identitat di-
gital a les xarxes socials. Subvencionat per a 
les persones usuàries del SLO.

Joves a la recerca de feina
Matins i tardes de juny
Jornades joves. Activitats d’assessorament 
en la recerca de feina adreçades a joves en-
tre 16 i 29 anys per treballar a l’estiu.

EJM • Estació Jove

VallRap Battle (2)
Dv. 4 de juny • 17.30 h  • Sala Polivalent

Segona visita de la lliga de rap “Vallrap” al mu-
nicipi de Montmeló. Un altre cop podrem gau-
dir de les diferents batalles entre els partici-
pants d’aquesta lliga. 

• Entrada gratuïta amb reserva prèvia a: www.
entrapolis.com

• Aforament limitat. Espai amb mesures Covid

Doblatge de vídeo
Dv. 11 de juny • 18.00 h • Estació Jove

A través del joc, es farà una introducció al 
món del doblatge de vídeos. Si estàs intere-
ssat/da, és un bon moment per provar-ho.

Taller de Kpop
Ds. 12 i 19 de juny • 17.15 h • Estació Jove

Es realitzarà un taller de dansa Kpop on podreu 
ballar aquest estil musical amb la direcció 
d’una persona especialitzada. Es necessita 
fer inscripció prèvia per poder participar. Més 
informació a l’Instagram de l’Estació Jove

Aula Estudi d‘estiu
de l‘1 al 23 de juny  • De 17.00 a 21.00 h 
Estació Jove

L’Estació Jove obre les seves instal·lacions 
fins el 23 de juny per a què els i les joves de 
Montmeló puguin trobar un espai on poder 
estudiar.


