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actualitat

EDITORIAL | COMERÇ

Tu tries, Montmeló hi guanya!
L’Ajuntament engega una nova iniciativa per posar en valor la
importància de tenir i mantenir una xarxa d’establiments comercials i
de serveis al nostre municipi.

Montmeló diu PROU a la
violència masclista
Davant el terrible succés
de les nenes a Tenerife i
que no ha estat l'únic en
les últimes hores amb el
mateix denominador comú: la violència masclista,
la ciutadania de Montmeló s'ha concentrat davant
l'Ajuntament per dir PROU
a la violència masclista.
Tant divendres 11 com
dilluns 14, nombroses per-

sones s'han manifestat a la
plaça de la Vila per mostrar
el seu rebuig i dir "prou" a
les violències masclistes.
L'Ajuntament de Montmeló
i la ciutadania ha convocat
les concentracions de rebuig contra els feminicidis i
la violència vicària, aquella
que exerceix el maltractador sobre els fills de les víctimes per causar més dolor.

COMUNICACIÓ | INCIDENCIAS

677 102 452 “Hola”
Nou canal de WhatsApp d’atenció ciutadana,
informació municipal i comunicació d’incidències

C

al guardar el telèfon
677 10 24 52 als contactes del vostre telèfon i enviar un whatsapp
amb la paraula “Hola”.
A través d’aquest número
la ciutadania pot comunicarse amb l’Ajuntament així com
informar d’incidències, consultar les notícies municipals,
l’agenda d’activitats, les farmàcies de guàrdia i les adreces i telèfons municipals.
L’Ajuntament de Montmeló ha posat en funcionament
aquest nou servei d’informació municipal i de comunicació
d’incidències que es duu a terme a través d’un sistema automatitzat de WhatsApp. Per
accedir-hi, només cal guardar

a l’agenda de contactes del
dispositiu mòbil el número 677
102 452 i enviar un WhatsApp
posant la paraula “Hola”. També s’hi pot accedir a través de
l’enllaç aju.cat/montmelo.
El nou servei de missatgeria permet una comunicació
més directa entre la ciutadania
i l’Ajuntament, i facilita que la
informació que es requereix
arribi amb molta més rapidesa
i d’una manera més detallada i
concreta a la població. Cal subratllar, també, que es tracta
d’un canal bidireccional, en el
qual la ciutadania trobarà una
resposta personalitzada a les
seves demandes i podrà establir un diàleg fluid amb l’Ajuntament

Albert Monserrat,
Regidor de Comerç

C

ada establiment de
comerç local té al darrere una o diverses famílies que coneixen bé a la
seva clientela i que s’esforcen per procurar satisfer les
seves necessitats. Demanem
al nostre comerç tot el que
ens calgui, i sempre el tenim
a prop, al nostre servei. Com
a persones consumidores,
és a les nostres mans que
aquest petit comerç continuï
endavant. Demostrant confiança en el nostre comerç,
Montmeló guanya, tothom hi
guanya.
Aquesta és la filosofia de
la campanya “Tu tries, Montmeló hi guanya” que va arrencar la setmana passada.
Amb la participació de 49 establiments que han presentat
un total de 141 opcions de
productes i serveis diferents.
Tot un èxit de participació i
una bona mostra de l’oferta comercial i de serveis de
Montmeló. Moltes gràcies a
tots els comerços que us hi
heu implicat!
En el fulletó informatiu que
s’ha repartit a totes les llars
s’hi relacionen aquestes 141
propostes, entre les quals la
ciutadania podrà votar quines
són les 3 que més li agraden,
una de cada establiment. La
votació es pot fer digital o
bé físicament dipositant una
butlleta a les urnes dels es-

tabliments participants, fins
diumenge de Festa Major.
Entre totes les persones
que votin se sortejaran 20
premis de 100 € en vals de
compra per als establiments
adherits. A més, els tres establiments més votats rebran
també un reconeixement públic juntament amb un premi
en metàl·lic equivalent a l’import de la seva taxa de residus, amb un màxim de 500
euros per establiment.
Confiem que la campanya
sigui tot un èxit, i que servei-

xi per recordar la importància
del nostre comerç local. Com
Ajuntament, podem endegar
campanyes com aquesta i
treballar conjuntament amb
el sector, però és a les mans
de tothom el manteniment de
la nostra xarxa local d’abastiment de productes i de serveis. Tenim total confiança i
respecte pel comerç local perquè ningú millor que qui més
ens conèix per aconsellar-nos
i donar-nos el millor servei.
Tria, i que hi guanyi Montmeló!
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promoció econòmica
FORMACIÓ | NETEJA

Tercera edició del curs de
neteja professional
Del 9 al 18 de juny es desenvolupa la tercera edició d’aquesta
formació orientada a la capacitació professional en un sector
que, arran de la crisi de la Covid, ha vist com augmentava molt la
demanda de personal.
Promoció Econòmica

A

questa formació, impulsada des del Departament de Promoció Econòmica per a les
persones usuàries del Servei Local d’Ocupació, pretén contribuir a la millora de
l’ocupabilitat de persones
que busquen la inserció la-

boral en un sector amb elevada demanda i just abans
de les previsibles substitucions per vacances d’estiu.
El curs té una formació teòrica de 20 hores, amb l’opció
de pràctiques en empresa, i
s’ha revelat com un bon argument per, entre altres, optar
de la millor manera a l’oferta
de feina de neteja al Circuit en

motiu dels Grans Premis. La
formació va a càrrec de l’Institut Tècnic de la Neteja, entitat
de referència en el sector.
Les dues edicions anteriors
del curs han estat molt ben
valorades per l’alumnat, que
han manifestat que troben
molt útil tant la realització de
pràctiques, per què l’empresa
els pot conèixer.

TREBALL | JOVES

TREBALL | SLO

Com s’enfronta la
joventut al món laboral

Més ofertes de feina que mai
al Servei Local d’Ocupació

Des del Departament de Promoció Econòmica
s’han dut a terme, coincidint amb la finalització del
curs escolar i l’inici de l’estiu, sessions informatives
d’assessorament i suport als joves del municipi

Promoció Econòmica

E

l passat dilluns 14 de
juny, es va fer la primera
sessió informativa adreçada als joves, on se’ls va
informar de tots els serveis
que se’ls ofereix des del Servei Local d’Ocupació (SLO), i
que van des de la informació
bàsica de com es busca feina
i què es necessita, a orientació individualitzada i accés a
ofertes de treball.
A banda, i d’acord amb
l’organització de l’Institut de
Montmeló, l’alumnat de 4t
d’ESO han assistit a una sessió informativa a la Sala de la

Concòrdia de l’Ajuntament, el
dimecres 16 de juny.
En aquesta sessió se’ls va
informar també sobre el SLO
i es va parlar i debatre sobre
les qüestions més habituals que preocupen als joves
a l’hora d’endinsar-se en el
món laboral: per on començar a l’hora de cercar feina,
com es fa correctament un
currículum, la documentació
necessària per presentar en
un contracte de treball, les
ofertes de feina més demanades actualment, les plataformes de recerca de treball
més efectives i què és el servei de Garantia Juvenil.

En aquestes darreres setmanes, des del Servei Local d’Ocupació
(SLO) s’ha vist com s’incrementava substancialment el nombre
d’ofertes de feina que entraven al servei, fins arribar a nombres
inèdits.
Promoció Econòmica

E

ntre altres, a més, el fet
que el Gran Premi de
Motociclisme hagi estat presencial ha suposat un
increment de personal contractat i l’empresa de neteja
que ho gestiona va sol·licitar

més candidats per cobrir les
noves vacants. De nou, des
de l’Ajuntament es va tornar a
gestionar l’oferta i cedir gratuïtament espais municipals
per a la selecció i formació
de les persones convocades.
Cal recordar també que
l’Ajuntament de Montmeló

ofereix subvencions per a
la contractació de personal a les empreses que,
prèvia tramitació d’una
oferta de feina al Servei
Local d’Ocupació, decideixin contractar persones
usuàries residents a Montmeló del SLO.

FORMACIÓ | MÒBIL

Cercar feina a través del mòbil
Els dies 8 i 10 de juny, s’han dut a terme les dues sessions
formatives específiques per a la millora de les capacitats de recerca
de feina utilitzant el mòbil.
Promoció Econòmica

U

na empresa externa especialitzada ha impartit
aquesta formació, que
compta amb una excel·lent
valoració en tots els altres
municipis on s’ha realitzat, i
que ha beneficiat a 12 persones usuàries del Servei Local
d’Ocupació.

Arran de l’increment de recursos humans i econòmics
al Departament de Promoció
Econòmica, es va sol·licitar
i s’ha obtingut suport econòmic de la Diputació de
Barcelona per a, entre altres,
tirar endavant noves accions
com aquesta, per a la millora
de l’ocupabilitat de les persones participants.

D’acord amb la planificació
existent, des del Departament de Promoció Econòmica s’oferiran diversos tallers
durant tot l’any per a la millora de l’ocupabilitat dels usuaris del Servei Local d’Ocupació. El proper taller serà
“Una imatge val més que mil
paraules”, els dies 12, 14 i 16
de juliol.

Més informació:
Departament de Promoció Econòmica | Tel. 935720000 ext. 142 | Mail. promoec@montmelo.cat
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festa major
CULTURA SEGURA

Del 24 al 27 de juny,
Montmeló som bombolla!
Amb més ganes que mai, arriba l’esperada Festa Major de
Montmeló, que enguany se celebrarà del 24 al 27 de juny. Amb un
total de 33 activitats, repartides en 18 espais i 11 tipologies, la Festa
Major torna a ser la festa gran del poble.

CULTURA SEGURA

Entrades gratuïtes
amb reserva
Enguany, i per poder gaudir dels actes de la
festa, la ciutadania de Montmeló haurà de tenir
en compte les tres tipologies d’entrada que
regulen les activitats.

Cultura | Redacció
Cultura | Redacció

D

esprés d’una edició anterior reduïda (que no
menys original i engrescadora) i davant la situació de
millora de la pandèmia per
Covid-19, que poc a poc ens
permet recuperar la festa i la
gresca, l’Ajuntament de Montmeló ha treballat enguany
per a organitzar una Festa
Major adaptada a les mesures de prevenció i contenció
vigents en tot moment però
que s’acosta al que tota la ciutadania de Montmeló esperen
per la Festa Major del poble. I
és que, Montmeló som bombolla!
Per vestir el poble de festa i
seguir la tradició, aquest any el
mocador de Festa Major serà
de color blau i anirà acompanyat d’un barret de palla que
permetrà desplaçar-se d’un
esdeveniment a un altre sense passar calor (o almenys
no tanta i ben protegits!). Els
mocadors i barrets es podran
comprar a diversos establiments i entitats del municipi
que queden recollits al programa, així com hi haurà mocadors d’edicions anteriors
disponibles al Centre Cultural
La Torreta. Us animem a penjar els mocadors als vostres
balcons així com a participar
al concurs d’engalanat de
balcons que ha preparat l’As-

A

mb l’objectiu d’aconseguir que la Festa Major sigui
una festa de #CulturaSegura i complint amb tots els
protocols de seguretat del Procicat, tots els esdeveniments es realitzaran en espais delimitats, amb entrades i sortides diferents i amb aforament limitat. Per això
s’han establer tres tipus de reserves d’entrades, tenint en
compte l’espai i l’activitat:

Entrades amb inscripció prèvia
A les activitats que requereixen d’inscripció prèvia trobareu indicat al programa de la Festa Major 2021 l’adreça o
el lloc en el que s’ha de fer la reserva.
sociació de la Gent Gran de
Montmeló.
Nombroses i diverses activitats ompliran els dies de festa
major de colors, alegria, retrobaments i diversió, mitjançant
un sistema de venda d’entrades
gratuïtes que permetrà regular
les entrades i sortides, evitar les
aglomeracions i complir amb
els aforaments permesos i les
distàncies de seguretat.
El programa de Festa Major
d’enguany està farcit d’activitats diverses, per a tots els
gustos i edats, i a més a més,
inaugura nous espais festius!
L’Avinguda Mil·lenari serà escenari del tret de sortida de la
Festa Major, així com també
de les nits més divertides.
Els jardins de La Torreta
acolliran activitats infantils,
teatrals i musicals, i a La Llosa es podrà gaudir d’un espai per prendre alguna cosa

fresqueta al ritme de la música d’un DJ. I per combatre
la calor i passar una bona
estona en família s’habilitarà una activitat aquàtica molt
especial al carrer del Turó de
la Bandera, tothom a preparar
banyador i xancletes.
Les entitats de cultura tradicional han treballat per adaptar
els espectacles a les mesures
sanitàries vigents i us prometem que els nous formats no
deixaran indiferent a ningú. Es
podrà gaudir amb els Diables
de Montmeló i la Colla de Gitanes de l’Agrupa així com celebrar els 40 anys dels Gegants
de Montmeló!
Així doncs, la Festa Major de
Montmeló 2021 arriba. Tothom
preparat per la gresca i xerinola? A gaudir amb responsabilitat
d’aquesta festa que, més que
mai, tenim ganes de celebrar!
Montmeló som bombolla!

Entrades a Entrapolis
Els espectacles de música, teatre i circ, així com d’altres
que trobareu també indicats al programa, requeriran de
treure entrades online per mitjà de la plataforma Entrapolis (https://www.entrapolis.com/) a partir del proper dilluns
21 de juny a les 17 hores.
És molt senzill però, si alguna persona necessita ajuda
per a l'obtenció d’entrades, l’Ajuntament posa a disposició de la ciutadania un servei de suport que estarà actiu
presencialment, els dies 21, 22 i 23 al Centre Cultural La
Torreta, de 17 a 21 hores i telefònicament, els dies 24, 25,
26, 27 trucant al 697 950 168, de 10 a 13 hores.
Entrada lliure
Seran activitats on es realitzarà control d’aforament, però les quals no requereixen d’entrada ni inscripció prèvia,
només ser una mica previsors i previsores i arribar amb
temps per no quedar-se sense lloc i poder gaudir.
Molt important
Recorda que l’aforament és limitat. No reservis si no has
de venir. Si reserves entrada i no vens, deixes sense opció
a algun altre veí o veïna. Aquesta Festa Major, més que
mai, hem de ser persones solidàries i responsables.
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Lleure per a totes les edats
INFÀNCIA | CASAL D’ESTIU

Més de 260 inscrits al Casal
d’Estiu d’aquest mes de juliol
L’Ajuntament organitza un nou Casal d’estiu on els infants podran
gaudir d’activitats en el lleure durant les primeres setmanes de les
vacances. Aquest any i donada la demanda de les famílies, el Casal
afegeix una cinquena setmana i ocupa tot el mes de juliol.
Infància | Redacció

D

urant les tres setmanes
d'inscripcions
s'han
apuntat un total de 263
infants; tot un èxit si es compara a les xifres del Casal
d'estiu del 2020 i es pot dir
que aquesta activitat torna als
paràmetres habituals d'inscripcions d'any anteriors.
Enguany, els infants apuntats es dividiran en deu grups

a càrrec d'un equip de 46
monitors i monitores, entre
els quals es troben 13 voluntaris. La normativa Covid del
Procicat marca que els grups
bombolla tinguin un màxim de
24 infants. Tenint en compte
aquestes restriccions, el nombre final de places s'ha vist
limitat, fet que ha provocat
que algunes famílies no hagin
pogut inscriure als seus fills al
Casal d'estiu 2021.

Respecte al funcionament
del Casal, tot i que la normativa ha canviat respecte a
l'any passat, es continua amb
les mesures obligatòries com
són: portar mascareta, rentarse les mans, distància de seguretat, juntament amb unes
altres mesures d'aspecte organitzatiu com és l'entrada
esglaonada i els grups bombolla.
Seguint amb el Casal

d'aquest curs, el Centre d'Interès que seguiran els nostres
infants estarà molt relacionat amb les Olimpíades, ja

que finalment se celebraran
aquest any després de la
cancel·lació d'aquestes l'any
passat.

GENT GRAN | TALLERS

Tallers per a la gent gran durant el
mes de juliol
Des de la Regidoria de Gent Gran s’ha preparat un seguit d’activitats per tal de
continuar el programa d’envelliment actiu a Montmeló durant el mes de juliol.
Gent Gran | Redacció

E

ls tallers es realitzaran
del 28 de juny al 23 de juliol de 2021 en diferents
espais del municipi segons
la temàtica d'aquest. Així es
preveu donar continuïtat a la
programació del Casal durant
el mes de juliol, sempre amb
la mirada en la participació
activa, el manteniment de la
salut i evitar la soledat en la
gent gran.
Les tipologies de tallers són
molt variades. Hi ha un grup
de tres tallers sobre internet:

taller sobre l'ús bàsic del mòbil, taller monogràfic sobre
Instagram i petites nocions
sobre fotografia amb el mòbil.
També hi ha tallers dirigits al
manteniment i la cura de la salut física i corporal, com el taller de fangoteràpia i el taller de
Salut a l'aigua, que es realitzarà
a la Piscina municipal. Per la
seva banda, Oncovallès oferirà
un taller sobre protecció de la
pell en gent gran.
Destacar també el taller d'artteràpia, que vol posar en relleu
la creativitat personal a través
de diferents produccions ar-

tístiques. I per últim, conjuntament amb el Museu Municipal,
es portarà a terme una activitat
amb el títol de Reminiscència,
un espai on compartir records i
experiències del passat.
Tots els tallers són gratuïts
i totes les persones usuàries
amb el carnet del Casal, poden informar-se i realitzar la
inscripció a la consergeria del
Casal (G2M), de 10 a 13 h i de
16 a 19 h de dilluns a divendres, del 9 al 15 de juny. La
resta de persones majors de
60 anys es podran inscriure
del 16 al 18 de juny.
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treball
OCUPACIÓ | ATUR

L’atur a Montmeló és
majoritàriament femení
i major de 45 anys
Amb una reducció de 10 persones durant el
mes de maig, les xifres de l’atur a Montmeló
segueixen la tendència baixista que es va
iniciar el passat mes de gener.

Lluis Esteban

A

ra hi ha un total de 520
persones residents al
nostre poble en situació
de recerca de feina, amb una
taxa de l’11,91 %. En termes
interanuals la reducció ha estat de trenta-sis persones, un
6,47% de les persones aturades al maig de 2020.
Aquesta reducció, però, no
modifica la composició pel
que fa a les dones i homes
aturats. Així les dones són un
61,2% del total de persones
desocupades, per un 57,7%
a nivell comarcal.

En els trams d’edat el
grup majoritari, un 55,6%,
de persones aturades té
més de 45 anys; el grup
de 30 a 44 anys ocupa el
26,3% i els joves menors de
30 anys, el 18,1%
Les persones aturades de
llarga duració són a Montmeló el 26,7%, mentre que
al Vallès Oriental aquesta
xifra arriba al 29,6%. Per
sectors d’activitat, el sector
serveis és el que més atur
reuneix, amb un 73,27%,
seguit molt de lluny per la
indústria, amb un 16,35%..
Per ocupació, són les ocu-

pacions elementals, les de
restauració, serveis personals i venedors les que
acumulen més atur, amb el
61,2% del total.
Pel que fa al nivell formatiu la

majoria de persones aturades a
Montmeló, un total de 388, estan en possessió de l’Educació
General( certificat ESO), el que
representa el 74,62% del total,
pel 72,57% a nivell comarcal.

Les persones amb nacionalitat estrangera suposen,
amb 52 persones, el 10% del
total de persones aturades,
cinc punts per sota del Vallès
Oriental, amb un 15,2.
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educació
INSTITUT | GRADUACIÓ

Cerimònia de graduació
de l’alumnat de l’Institut
promoció 2015-2021
L’Institut de Montmeló tanca el curs 2020-2021 amb el lliurament
d’orles a l’alumnat que aquest any deixa el centre. Les noies van ser
les protagonistes que es van emportar les beques per les millors notes
Educació

D

ivendres 11 de juny, els
jardins de la Torreta van
ser l'escenari de l'acte
de lliurament de les orles a
l'alumnat de segon de batxillerat i a l'alumnat dels cicles
formatius de perruqueria i estètica, que aquest 2020-2021
deixen l' Institut de Montmeló.

L'acte compta amb la collaboració del Departament
d’Ensenyament de la Generalitat i amb l'Ajuntament, que
bequen les matrícules universitàries de les millors notes de
2n de Batxillerat.
Wenija Ye va rebre la Matrícula d’Honor de segon de
batxillerat i Jennifer Ruiz la
Matrícula d’Honor del Cicle

Formatiu. Patricia Puente va
aconseguir la segona millor
nota. La primera millor nota
de batxillerat rebrà una beca
per la matrícula del primer
curs de la Universitat que
atorga el Departament d’Ensenyament de la Generalitat,
i la segona millor nota, rebrà
la beca de mans de l’Ajuntament de Montmeló.

També es van lliurar les orles
dels mòduls formatius de perruqueria i cosmètica capil·lar i
estètica i bellesa, que aquest

any van tornar a desenvolupar el projecte solidari contra
el càncer amb un gran èxit de
participació i recaptació.

Tot i no ser una espècie
perillosa per a la salut i el benestar humà, si que ho és per
la biodiversitat i l’apicultura,
ja que desplaça les vespes
autòctones i caça centenars
d’abelles diàriament (en època de cria) per alimentar les
seves larves.
L’efecte és sobretot relle-

vant amb les abelles de la
mel. Aquesta, a més de ser
una espècie de gran interès
apícola, també és molt important per la seva capacitat
de pol·linitzar la flora autòctona, realitzant una funció de
vital importància en el manteniment dels nostres ecosistemes.

AULA OBERTA | MEDI AMBIENT

L’Aula Oberta de Montmeló captura
179 vespes velutines durant el curs
2020-2021
Un nou curs, l’alumnat de l’Aula Oberta de l’Institut de Montmeló ha
dut a terme aquest projecte de captura de vespes velutines.

Educació

E

l grup de l’Aula Oberta
va fabricar les trampes
i es van encarregar de
penjar-les a diversos llocs del
municipi. Un cop penjades les
trampes, es van encarregat
de buidar-les, comprovar les
captures realitzades i tornar
a penjar-les per seguir capturant vespes.
L'objectiu de la instal·lació

de les trampes era detectar
la presència de la vespa en
qüestió i, si és el cas, capturar-ne el màxim nombre
d'exemplars possible per lluitar contra el que ja s'ha definit com una plaga. Aquestes
s’instal·len en dues èpoques a
la tardor i a la primavera.
La vespa asiàtica (vespa
velutina) és una espècie allòctona invasora procedent
del sud-est asiàtic. A Euro-

pa va ser detectada per primer cop a França l’any 2004.
D’aquí es va anar expandint
i l’any 2012 ja era present al
País Basc, Navarra, Galícia i
nord de Portugal, i es detecta
per primer cop a Catalunya a
la Val d’Aran i a la demarcació
de Girona a l’Alt Empordà. Al
2016 es detecta la vespa asiàtica a la comarca del Vallès
Oriental i al 2017 algun exemplar puntual a Montmeló.
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recomanacions
SEGURETAT | VIA PÚBLICA

Què cal fer si et trobes
amb porcs senglars
Darrerament s’ha detectat la presència de porcs senglars a diferents
municipis. Aquest fet es produeix perquè la població de senglars ha
augmentat per manca de depredadors naturals i ve acompanyada de
molèsties pel risc d’accidents que pot comportar la seva presència a
la via pública. A continuació, facilitem unes recomanacions:
Redacció

• No els donis menjar: si alimentes els porcs senglars,
alteres les seves pautes de
comportament i poden arribar a relacionar la presència de persones amb una
oferta d'aliment fàcil, fet
que produirà que s'apropin
cada cop més a la població. Si no troben aliment fàcil al carrer, tornaran al seu
hàbitat natural.
• Llença les bosses d'escombraries dins dels
contenidors: no deixar
menjar al seu abast, diposita les bosses d'escombraries dins dels contenidors,
perquè els porcs es poden
sentir atrets pel seu contingut i obrir-les per buscar
aliment.
• Evita moviments i sorolls

bruscos: si noten moviment i soroll a prop d'ells,
els porcs senglars es poden sentir amenaçats i poden envestir amb la intenció de defensar-se.
• No t'apropis: en cap cas
t'apropis als porcs senglars, ni intentis tocar-los.
Són animals salvatges i les
seves reaccions són imprevisibles. Si, a més, van
acompanyats de cries, el
seu comportament pot ser
més amenaçador per inten-

tar protegir-les.
• Controla el teu gos i allunya'l: si el teu gos els borda o s'apropa als porcs
senglars, poden atacar-lo.
Controla el teu gos i allunya'l tan aviat com puguis.
• Condueix amb precaució:
a primera hora del matí i de
nit et pots trobar porcs senglars travessant carrers. Si
estàs conduint, fes-ho amb
precaució, reduint la velocitat. Així evitaràs patir un
accident.

SEGURETAT | FESTES I TRADICIONS

Revetlla de Sant Joan segura
Fem un Sant Joan diferent amb grups reduïts, amb la família i els
amics, però amb molta precaució, tant per evitar possibles contagis
de la Covid-19 com per evitar els accidents fent un mal ús del
material pirotècnic.
Gencat

• Celebra una festa de Sant
Joan única, en grups reduïts
de persones (familiars o amics).
• Evita les festes amb aglomeracions de gent.
• Mantingues les mesures
de protecció i higiene per

prevenir contagis, com
l’ús de mascareta, la distància física entre les persones, el rentat de mans
amb aigua i sabó.
• Si fas ús de pirotècnia no
facis servir el gel hidroalcohòlic; són incompatibles.
• En cas de manipular pi-

rotècnia les mascaretes
més apropiades són les
de cotó. Les mascaretes
quirúrgiques són de paper
i polipropilè, materials gens
adequats amb el magnesi
de la pirotècnia.
• Evita compartir menjar i
estris a l’hora dels àpats.
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ajuts i mobilitat
EDUCACIÓ | AJUDES

Obert el termini per a
la presentació d'ajuts
educatius per al curs
2021-2022
Des del dia 14 de juny, l'Ajuntament de Montmeló ha obert el
termini per sol·licitar els ajuts educatius per al nou curs 20212022, que es tancarà el 2 de juliol.
Educació

E

ls ajuts escolars atorgats per aquest concepte es destinaran íntegrament a minorar les despeses
a càrrec de les famílies, per a
l'adquisició de llibres de text,
materials i sortides escolars,
colònies i/o crèdit de sínte-

si amb pernocta, per al curs
2021-2022.
Poden ser beneficiaris
d'aquests ajuts les famílies
amb fills i filles empadronats
al municipi i escolaritzats als
nivells educatius d'infantil,
primària o secundària obligatòria en centres públics i
que compleixin els requisits

de les bases reguladores
d’aquests ajuts.
Les persones interessades han de presentar la
sol·licitud i la documentació
exigida per als ajuts educatius del 14 de juny al 2 de
juliol. La documentació s'ha
de presentar a l'OAC amb
cita prèvia.

INFÀNCIA | AJUDES

VIA PÚBLICA | ZONA TARONJA

Aprovades les bases
reguladores dels ajuts de
menjador per al curs 20212022

Distribució del nou
adhesiu identificador
per a la zona taronja

Del dia 15 de juny al 12 de juliol , s’obre el període per
sol·licitar els ajuts de menjador per al nou curs 2021-2022.

L’Ajuntament de Montmeló està realitzant la
distribució als domicilis de les persones titulars
d’un vehicle registrat al municipi, el distintiu
identificador per a l’estacionament gratuït en
l’aparcament de zona de residents, que servirà
durant els anys 2021, 2022 i 2023.

Serveis Socials
Redacció

L

’objecte
d’aquestes
bases és regir la convocatòria per a l’atorgament d’ajuts de menjador
als alumnes matriculats en
un centre educatiu del Vallès Oriental sostingut amb
fons públics de Catalunya,
en qualsevol dels cursos dels
ensenyaments de segon cicle d’educació infantil i d’ensenyaments obligatoris, durant el curs corresponent a la
convocatòria i compleixin els
requisits establerts en aquestes Bases.
S’atorgaran ajuts del 70%
al 100% del cost de menjador d’acord amb els ingressos de la unitat familiar, criteris socials i familiars. L’import
de l’ajut s’aplica sobre el

L

es persones que a finals del mes de juny no
hagin rebut el distintiu i
compleixin els requisits exposats, poden contactar amb
l'Oficina de la Policia Local,
de dilluns a divendres de 8 a
15 hores.
Per aquesta nova tramesa,

preu del cost del servei que
no podrà superar en cap cas
el preu màxim establert pel
Departament d’Educació.
Les persones interessades han de presentar la

sol·licitud i la documentació exigida per als ajuts de
menjador, del 15 de juny, dia
següent a la publicació de la
seva convocatòria al DOGC
fins al 12 de juliol.

Trobareu tota la informació sobre aquests ajuts, formularis de sol·licitud i la
documentació que cal aportar a la pàgina web www.montmelo.cat.

les enganxines són rodones
i cal vigilar a l'hora de separar-les del paper per poderla enganxar en el vehicle. A
la impressió final no hi ha la
fletxa indicant per on cal separar-la. Cal desenganxar
l'adhesiu pel troquel circular,
no per la part rectangular que
l’envolta, com s'aprecia en la
imatge.
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entitats i lleure d’estiu
CIJ ESPLAIA’T | COLÒNIES

ESPORTS | CAMPUS

Tornen les colònies d’estiu
a Montmeló

A l’estiu l’esport
no s’atura!

Del 25 de juliol a l’1 d’agost, el CIJ Esplaia’t us proposa dues
propostes d’estiu diferenciades per edats. Per als infants i joves
de P4 a 2n d’ESO, Colònies a la casa Orriols al Berguedà i per als
joves de 3r d’ESO a 1r de Batxillerat, Camp de Treball al terreny
d’acampada Els Oms a Sant Feliu de Buixalleu.

Les entitats esportives locals ofereixen
diferents propostes pels dies de vacances
d’estiu. Generalment es tracta de campus
de tecnificació o casals esportius a les
instal·lacions municipals o del mateix club.
Redacció

A

Montmeló hi ha 4 ofertes d'entitats i clubs esportius que
ofereixen aquests serveis, durant el mes de juliol. A més,
el Pavelló Municipal també ofereix tota una àmplia oferta
d'activitats dirigides per a la pràctica de diferents tècniques
de manteniment i gimnàstica, a l'aire lliure, als jardins de la
Torreta i a la piscina.

CIJ Esplaia’t

S

’acosten les vacances
d’estiu: ja no hi ha escola i és temps de passarho genial! I quina millor manera hi ha de gaudir d’aquest
temps d’esbarjo que marxar
de colònies amb l’Esplaia’t?
Des de fa ja molts anys es
realitzen a Montmeló les Colònies d’estiu. Consisteix a
marxar 8 dies (i 7 nits) a una
casa on els monitors i monitores faran tot el que estigui
en les seves mans perquè els
infants i joves gaudeixin d’una
setmana inoblidable. Enguany
marxarem el diumenge 25 de

juliol al matí i tornarem el següent diumenge, l’1 d’agost,
a la tarda. La casa s’anomena
Orriols i es troba a Castellar de
n’Hug, un poble del Berguedà,
i hi podran venir tots els infants
que aquest any hagin cursat
entre p4 i 2n d’ESO (ambdós
inclosos).
Si esteu entre 3r d’ESO i
1r de batxillerat, podeu venir
amb nosaltres de Camp de
Treball! Les dates són les mateixes, i marxarem al terreny
d’acampada Els Oms, a Sant
Feliu de Buixalleu.
Si voleu venir amb nosaltres, podeu passar qualsevol
dia per la Caseta d’Entitats (al

C.C. la Torreta) on fàcilment
us podeu apuntar. Estarem
allà els dimarts i els divendres
de 19 a 20:30 h, del 8 de juny
al 6 de juliol.
Després d’un any on no
hem pogut dur a terme aquesta activitat per les dificultats
que ens suposava adaptar-la
a les mesures aprovades pel
PROCICAT, l’equip de monitors i monitores estem més
motivats i motivades que mai!
Què esteu esperant? Ens veiem tots i totes a les Colònies
d’estiu i al Camp de Treball!
Més informació:
cij.esplaiat@gmail.com
Instagram @esplaiat_montmelo

UBCM | CIRCUIT DE TAPES

El primer cap de setmana de juliol,
torna el Circuit de Tapes de Montmeló
Per novè any consecutiu, la Unió de Botiguers i comerciants de
Montmeló organitza el ja conegut Circuit de Tapes. De l’1 al 4 de juliol,
nou establiments locals prepararan les millors tapes que es puguin
degustar a Montmeló.
Redacció

E

l públic amant de les tapes d'estiu ja espera el
primer cap de setmana
de juliol per tal de participar
en les jornades gastronòmiques que diferents establiments de restauració del
poble ofereixen, a través de
Circuit de Tapes organitzat
per la UBCM. Aquest any
prendran part de la novena
edició d'aquest concurs nou
establiments. Seran quatre
dies de molt moviment de

gent pels carrers del poble
per tal de degustar, tastar I
triar la millor tapa d'aquesta
edició
La dinàmica del concurs
consisteix a fer un tast de les
tapes dels nou establiments
participants enguany. Mitjançant una targeta de participació, que seran segellades, a mesura que es realitzi
la degustació, les persones
participants votaran la millor
tapa i, al mateix temps, participaran en el sorteig d'un
premi de 100 € en vals de

compra per bescanviar als
establiments associats i d'un
sopar per a dues persones a
l'establiment de la tapa guanyadora.
Aquest any també optaran
a premi les persones que publiquin fotografies relacionades amb la Ruta de les Tapes
a Instagram amb el hashtag
#Tapesmontmeló21. Tindrà
premi la foto més original i la
foto amb més "likes". Recorda, de l'1 al 4 de juliol, Montmeló es converteix en un circuit de tapes. T'esperem!

CF MONTMELÓ UE
Futbol del 5 al 30 de juliol pels matins
Informació al web del club: www.cfmontmeoue.cat
MONTMELÓ ASSOCIACIÓ DE RÍTMICA (MAR)
Rítmica del 28 de juny al 30 de juliol per les tardes
Informació trucant al telèfon: 605 852 694
PB HANDBOL MONTMELÓ
Handbol del 30 d’agost al 10 de setembre pels
matins
Informació enviant un correu a: pbhmontmelo@
gmail.com
CLUB PADEL MONTMELÓ
Pàdel del 28 de juny al 23 de juliol pels matins
Informació al web del club: club@padelmontmelo.
com o al telèfon 674 209 257
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ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA

Música al Museu,
concert de fi de
curs de l’EMM
Redacció

D

iumenge 6 de juny, l’alumnat de l’escola de música va fer el concert de fi
de curs. Per aquest any sota el títol de
Música al Museu, van unir la Història i l’arqueologia amb la música. El concert va fer
gaudir a totes les persones que omplien la
Sala Polivalent.
El presentador i conductor de l’acte va ser
Pol Castejón, arqueòleg i tècnic del Museu
Municipal de Montmelo i del jaciment de
Mons Observans. Castejón va realitzar una
“classe magistral” i molt instructiva sobre diferents aspectes del patrimoni de Montmeló.
Destacar també que el concert es va obrir i
tancar amb una peça composta i dirigida per
un professor de l’Escola de música i també
va sonar un tema de composició pròpia d’un
petit alumne de saxo. L’acte el va tancar la
directora de l’EMM, Montse Trisan i el regidor
d’Educació, Lluís Esteban.
Cal recordar que aquest any la majoria de
les classes han estat virtuals i cal valorar, encara més, l’esforç del professorat i de l’alumnat per a l’organització i celebració d’aquest
acte.

Mèrits esportius locals de la
temporada post-Covid
Esports | Redacció

A

guns clubs locals ja han finalitzat la seva temporada, marcada per les interrupcions amb motiu dels diferents confinaments Covid. Malgrat això, hi han hagut èxits esportius,
com els del CF Montmeló UE i els del Club Karate Montmeló.
Durant aquests últims dies de juny es tancaran la resta de
competicions i estem segurs que el clubs locals aconseguiran
altres èxits esportius.
Moltes felicitats a totes les entitats esportives per treballar
durant tota la temporada i aconseguir que l’esport sigui una activitat segura.

Juvenil A CF Montmeló UE- Campió de lliga

Sènior Femení
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CF Montmeló UE - 2a Classificada

Club Karate Montmeló

Club Karate Montmeló

Campionat de Catalunya - Abril García
3a Juvenil +60kg

Campionat d’Espanya Sub21- Alonso Rodríguez Semifinalista
Campionat de Catalunya - Rodrigo Rodríguez campió Sènior 84kg
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