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Butlletí municipal de l’Ajuntament de Montmeló

La montmelonina
Judith Núñez
als paralímpics
de Tòquio

Montmeló
decideix, tu
decideixes
Els pressupostos
participatius 2021
entren en la seva recta
final amb la votació
de les cinc propostes
seleccionades

Agenda d’estiu
Els actes de la Patrona
s’obriran amb el
concert de Sey Sisters,
a més de sardanes,
boleros i havaneres

A l’estiu la Covid
no fa vacances

Després de 19 anys i d’una llarga trajectòria en el món del bàsquet,
Judith Núñez podrà fer realitat el somni de competir en uns Jocs
Paralímpics
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semanas
o menos

Vendemos tu
vivienda en
Pero primero, algo que te interesa...

¿Sabes ya cuánto vale tu casa?
www.ﬁncasleon.com/valora-tu-vivienda

OBRA NUEVA

Ref. EV10924

Casa en Venta · Montmeló · Centro
2

Ref. EV11226

Piso en Venta · Montmeló · Santo Cristo
2

m

Habitaciones

Baños
B

Parking

m

225
2

4

2

Si (2)

1130

¡REBAJA DE 6.500€! Superﬁcie 225m2 construidos, distribuidos
2 plantas, 2 Terrazas y garaje (2 coches). PB: cocina office de
roble, comedor salida a terraza con barbacoa, aseso de cortesía
y baño 4 piezas con bañera En P.1ª / 4 habitaciones (2 dobles
y una de ella suitte baño 4 piezas ducha hidromasaje y con
vestidor - 2 individuales grandes y una con armario empotrado)
Certiﬁcación
Energética

326.500€

Ref. EV11248

Piso en Venta · Montmeló · Santa Rosa

Habitaciones

Baños
B

Parking

m2

Habitaciones

Baños
B

Parking

3

2

No

71
7

3

1

No

¡Vivienda A ESTRENAR! 130m² constr. 113,52m² útiles. Comedorcocina, 2 baños con ducha, 3 habs. (1 con vestidor y baño 20m²),
sala polivalente 34m² renovación aire, cuarto lavadero. Puertas
lacadas en blanco, carp. ext. aluminio con puente térmico y
vidrio doble cámara, persianas aluminio inyectadas espuma.
Silestones, vitro, calefacción, aire frío/calor por conducto.
Certiﬁcación
Energética Exenta

195.000€

Bonito piso totalmente exterior a reformar, distribuido en
3 habitaciones (1 doble y 2 individuales), un baño con plato
de ducha, cocina salida lavadero y comedor salida a balcón.
Exterior, calefacción (instalación hecha a falta del alta del
suministro de gas), suelo nuevo de parquet, puerta blindada.
Certiﬁcación
Energética

87.500€

¡Las rebajas llegan a León
Inmobiliarias, rebajamos
nuestros honorarios a 6.000€ + IVA!
Para que te despreocupes y disffrutes del
verano, queremos ayudarte a vender tu
viv
vienda al mejor pre
ecio con el menor coste
Promoción válida hasta el 30/09/2021 para las viviendas con
on un pre
precio
o ig
i ual o inf
nferi
eri
rior
orr a 1199
99.00
99.
000
0€

#FincasLeonFentPoble

Colaboramos con más de 130 inmobiliarias, con 830 agentes a su servicio
Delegació Mollet del Vallès
Passatge Sant Miquel, 12
08100 Mollet del Vallès

Delegació Montornés del Vallès
Onze de Setembre, 29
08170 Montornés del Vallès

Delegació Montmeló
Avinguda Pompeu Fabra, 3
08160 Montmeló

T. 93 579 33 33

T. 93 568 35 45

T. 93 572 30 73

mollet@ﬁncasleon.com

montornes@ﬁncasleon.com

montmelo@ﬁncasleon.com

Las superﬁcies son indicativas según Sede Electrónica del Catastro. Gastos e impuestos inherentes a la compraventa no incluidos. Para calcular gastos e impuestos entra en: http://bit.ly/Despesescompravenda
El mobiliario y los enseres personales que ﬁguran en las imágenes no son objeto de la presente oferta.

Descúbrelo en
menos de 1 minuto
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actualitat

EDITORIAL | ESPORTS

FARMÀCIES DE
GUÀRDIA
De 9 a 20.30 h

JULIOL
20 MIL·lENARI
21 MIL·lENARI
22 MIL·lENARI
23 FAJAS
24 FAJAS
25 FAJAS
26 MIL·lENARI
27 FAJAS
28 FAJAS
29 FAJAS
30 MIL·lENARI
31 MIL·lENARI

AGOST
1 MIL·lENARI
2 COLL CASULLERAS
3 MARGARITA COLLS
4 MARGARITA COLLS
5 MARGARITA COLLS
6 COLL CASULLERAS
7 COLL CASULLERAS
8 COLL CASULLERAS
9 MARGARITA COLLS
10 COLL CASULLERAS
11 COLL CASULLERAS
12 COLL CASULLERAS
13 MARGARITA COLLS
14 MARGARITA COLLS
15 MARGARITA COLLS
16 COLL CASULLERAS
17 MARGARITA COLLS
18 MARGARITA COLLS
19 MARGARITA COLLS
20 COLL CASULLERAS
21 COLL CASULLERAS
22 COLL CASULLERAS
23 MARGARITA COLLS
24 COLL CASULLERAS
25 COLL CASULLERAS
26 COLL CASULLERAS
27 MARGARITA COLLS
28 MARGARITA COLLS
29 MARGARITA COLLS
30 FAJAS
31 MIL·lENARI

L’esport en pandèmia
L’esclat de la pandèmia de la COVID-19 va trastornar les nostres vides i també el món de
l’esport, amb suspensions i alteracions de nombroses competicions.
Sito Jiménez | Regidor d’Esports

D

es de la regidoria d’esports hem anat informant de les diferents
mesures que calia aplicar a
les diferents fases de la desescalada i hem intentat facilitar la tasca de totes les entitats i dels seus esportistes per
tal que l’afectació fos mínima.
No ha estat ni està sent fàcil ja que la situació canvia
constantment. Però, si alguna
lliçó hem de treure d’aquesta
extraordinària emergència social és que la vida no s’atura
mai i que l’important és adaptar-nos a les circumstàncies
canviants.
L’activitat física i l’esport
són molt importants per la sa-

lut i la qualitat de vida de les
persones. A més, en molts
casos la pràctica de l’esport
és un mitjà excel·lent per prevenir i tractar malalties, és una
via per ampliar les relacions
socials i una alternativa als
estils de vida que són perjudicials per a la salut.
Fem esport! Tothom coneix
la relació entre la pràctica de
l’esport i una bona salut, el
que implica una millor qualitat
de vida.
Una vegada acabada la
temporada per totes les entitats, vull agrair l’esforç de totes elles que, malgrat tots els
contratemps que hem viscut
durant aquest any, han treballat dur, adaptant-se a les mesures que s’han anat establint

CARTA A LA DIRECCIÓ
Una família usuària de l’escola bressol La Fireta, ens
han fet arribar aquest escrit
demanant-nos la seva publicació

“La mayoría de la
gente observa lo
que es y no lo que
puede llegar a ser”
A. Einstein
Y con esta frase que dice tanto nos identificamos en nuestra experiencia en La Fireta de
Montmeló.
Cuando decidimos apuntar
a nuestr@ hij@ en la guardería

en cada moment d’aquesta
“nova normalitat” fent possible que tot funcioni i l’esport
segueixi formant part del dia
a dia del nostre poble.
Aprofito també per felicitar a
totes i a tots els esportistes i a

estábamos escépticos ante esta nueva experiencia. No sabíamos bien cuál sería su tiempo
de adaptación… un día, una semana o un mes... o quizá si debería volver a casa. Simplemente pensábamos que le podía ir
bien, sin más. Tardó en adaptarse algo más de lo habitual,
pero su educadora poco a poco
fue ganándose su confianza, su
atención y su afecto.
Ha habido días difíciles, tanto para el personal de La Fireta como para nosotros, días en
que vuelves a casa con la preocupación en tu interior de dejar a tu pequeñ@ llorando tras
un cristal. Pero van pasando
las semanas y los meses y de

tots els equips que han assolit èxits aquesta temporada i
especialment, manifestar l’orgull de poder felicitar la nostra
veïna Judith per aquest gran
pas dintre de la seva carrera.

repente, te das cuenta de todo
el trabajo que hay detrás de las
educadoras, de las asistentas y
de la dirección. Siempre atentas, siempre dispuestas, siempre ahí. Sólo tenemos palabras
de agradecimiento hacia todo
el personal de l’Escola Bressol
La Fireta, porque no sólo hacen
su trabajo bien, sino que detrás
hay una implicación que valoramos y agradecemos a diario.
Dicen que cuando hay intención, existe una acción y encontramos las maneras. Pues así
ha sido. Estaremos eternamente agradecidos por cada minuto
de dedicación a nuestr@ hij@.
Gracias Jèssica, Clara, Susanna y Sara.
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esports
BÀSQUET | PAROLIMPÍADES

La montmelonina Judith
Núñez als paralímpics de
Tòquio
Després de 19 anys i d’una llarga trajectòria en el món del bàsquet,
Judith Núñez podrà fer realitat el somni de competir en uns Jocs
Paralímpics, en aquesta ocasió els de Tòquio.

PISCINA | SOLIDARITAT

Montmeló es mulla un
any més per l’Esclerosi
Múltiple
Esports | Redacció

U

n any més, Montmeló
es va sumar a la campanya solidària Mulla’t
per l’esclerosi múltiple. L’objectiu d’aquesta jornada a les
piscines municipals era recaptar fons per a la investigació d’aquesta malaltia i alhora
donar-li visibilitat.
Diumenge 11 de juliol
Montmeló es va mullar per
l’Esclerosi Múltiple. A les
12h, 133 persones van fer el

tradicional salt per l’esclerosi múltiple a la piscina gran.
La recaptació d’aquest dia
juntament amb la venda de
productes de marxandatge
de l’entitat organitzadora de
l’acte, va aconseguir sumar
800 € que es faran arribar a
la Fundació Esclerosi Múltiple.
L’organització, la Fundació
per l’Esclerosi Múltiple, ja
porta recaptat aquesta edició
més de 150.000 €. L’objectiu
és arribar a 300.000 €.

TEMPORADA 2020-2021 | ÈXITS

Arxiu Municipal

Q

uan tenia 16 anys li va
dir a la mare que s’anava a Alemanya a jugar
el seu primer Campionat Europeu de bàsquet en cadira
de rodes. Va tornar amb la
pelvis trencada però amb una
idea molt clara: superar-se a
sí mateixa i continuar competint. “Va ser quan em vaig
veure al terra que vaig sentir
que havia arribat el meu moment”. Volia una cadira més
bona, millorar el ritme i arribar
a unes Paralimpíades. “Jo
puc somiar tant alt? Puc arribar? Com li explico a la mare que vull continuar jugant i
que ho assumeixi?”.
La veterana jugadora catalana, que actualment milita a les files del Joventut
de Badalona i que compte
amb una puntuació 2 dins de
l’equip, ha estat seleccionada per participar en els Jocs
Paralímpics que se celebraran a Tòquio del 25 d’agost al
5 de setembre.
Aquesta és la segona vegada que la selecció espanyola
femenina de bàsquet en cadira de rodes participarà en
uns Jocs Paralímpics que es
desenvoluparan si més no
d’una forma un tant atípica:
sense passadís d’obertura

ni clausura, la presència de
públic ni de la família i envoltats amb unes restrictives
mesures de seguretat a causa de la pandèmia de la Covid-19. Malgrat tot, Núñez
afronta els Jocs amb molt
d’optimisme i il·lusió. “Ja estic aquí. He arribat. És el meu
moment. Pensar que al final
ho podrem fer i estar allà és
el més important. Complir el
somni sigui com sigui. No
tothom podrà dir que ha estat en unes Paralimpiades en
mig d’una pandèmia”. Núñez
que arriba amb un nivell esportiu immillorable afegeix
que “no només volem competir per poder demostrar
que som una de les millors
seleccions del món sinó que
hem de ser molt conscients
en fer les coses bé tenim en
compte la situació sanitària
que estem vivint”.
Un cop passades les Paralimpiades, la jugadora local, que pateix la malaltia
d’osteogènesi
imperfecta
“malaltia dels ossos de vidres”, d’origen congènit,
es planteja baixar el ritme
després de 24 anys practicant bàsquet i encara no
ha decidit si es tornarà a
presentar al proper Campionat d’Europa. “Porto molts
anys amb aquesta malaltia,

fent esport i he portat molt
al límit el meu cos, amb 100
fractures i 23 intervencions
quirúrgiques. Vull marxar de
la competició amb un bon
record i continuar estimant
el bàsquet després de tots
els meus anys de dedicació”.
L’esportista montmelonina
agraeix a la seva família “ser
el que sóc, la barreja perfecte. La meva mare amb la seva malaltia mai m’ha negat
ser nena, adolescent... i fer
el que volia. Jo se que quan
li deia que volia anar al parc
ella patia però jo ho feia. I el
meu pare ha estat el referent.
Ell quan era petit no deixava
de jugar a futbol, sortir al carrer, continuar superant-se... El
meu entorn ha fet que no trobi
a faltar res i mai he parat”.
Núñez va començar a practicar bàsquet quan tenia 11
anys a l’UNES de Sant Feliu
de Llobregat. Amb 16 anys
ja va disputar el seu primer
Campionat d’Europa amb la
selecció espanyola. Des de
fa un any combina la seva
tasca d’entrenadora del CB
Granollers amb la de jugadora del Joventut de Badalona
on es l’única dona de l’equip
i l’única dona del món amb
la seva malaltia jugant a bàsquet amb cadira de rodes.

Punt i final a la temporada
esportiva

S

i en el Crònica anterior ens vam fer ressò dels èxits de la
temporada dels clubs de Futbol i karate locals, ara és el
torn de la petanca i del futbol sala. Aquests són els èxits
de la temporada 2020-2021 que ens han fet arribar les entitats
esportives locals.

Club Petanca Montmeló. El jugador Marc Terns Martín del primer equip del Club Petanca Montmeló es va proclamar Campió
d'Espanya de la Categoria Juvenil a Isla Cristina (Huelva) el passat 20 de juny del 2021.

PB Montmeló Futbol Sala Femení. Dos equips d’aquesta entitat han acabat la temporada amb una molta bona classificació. El Sènior femení primer any subcampiones a la categoria
2 divisió catalana de futbol sala i l’Aleví femení subcampiones
única categoria,

A aquestes entitats, en especial, moltes felicitats pels èxits
assolits i a totes les entitats esportives del municipi, gràcies
per l’esforç i la vostra adaptabilitat.

DIMARTS 20 DE JULIOL DE 2021
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urbanisme
OBRES | PARCS I JARDINS

Ombra a la zona de jocs
infantils de la llosa
L’espai de jocs infantils situat davant l’Estació Jove, és ara una zona
d’ombra, gràcies a la instal·lació d’una estructura
Urbanisme | Redacció

L

’espai de jocs infantils
de la llosa de soterrament
situat a l’alçada de l’antiga estació ha millorat ostensiblement, després de la collocació d’una membrana tèxtil
que reserva del sol i protegeix
dels raigs UV.
Després d’estudiar diferents
opcions de cobertes, l’equip
tècnic d’urbanisme de l’Ajuntament va triar aquest model

“Tens-dim” que comportava
una sèrie d’avantatges tècnics
i de pressupost.
La coberta està conformada
per una sèrie de tendals geomètrics de diferents colors, en
forma de trapezis i triangles a
diferents alçades, que doten el
conjunt d’una major estabilitat
davant el vent. El material de les
veles és el polietilè d’alta densitat o tefló-gore, que ofereix
una gran resistència i al mateix
temps una alta protecció del sol.

Un altre aspecte que es va
tenir en compte va ser la lleugeresa de l’estructura dels 6
pilars metàl·lics que ancoren
l’estructura tèxtil, ja que la zona no permet ancoratges profunds pel pas soterrat de trens.
La zona d’ombra aconseguida finalment és d’uns 226 m2
aproximadament. Les obres i
el muntatge final han estat realitzades per l’empresa 1974
Sant Sebastià, per un valor final amb IVA de 39.446 €.

OBRES | VIA PÚBLICA

Finalitza la primera fase de les obres
d’urbanització al voltant dels nous
pisos de Primer de Maig
Urbanisme | Redacció

L

es obres, promogudes
per l’empresa Llar Unió
Catalonia, com a obligació urbanística per l’edificació
del nou edifici de 39 habitatges
de protecció oficial situat al
carrer Primer de maig, finalitzaran aquesta mateixa setmana.
Aquesta actuació ha permès acomplir amb dos objectius molt importants: d’una
banda millorar la mobilitat del

veïnatge entre la plaça de la
Constitució i la zona de l’estació de Rodalies i, de l’altra
enderrocar l’antiga caseta
del transformador d’energia
elèctrica d’Endesa, que tenia
un impacte visual en l’entorn
molt dolent.
Aquest espai enderrocat
és ara un nou passatge que
encara no disposa de nom.
La previsió del Consistori és
sotmetre la proposta de denominació a la Comissió del No-

menclàtor, que durant el mes
de setembre està previst que
sigui constituïda.
La segona fase de les obres,
planificades perquè comencin
a la tardor d’enguany, seran
promogudes pel mateix Ajuntament i inclouran la urbanització del carrer Navarra entre els
carrers Telègraf i 1r de maig. El
projecte ja es troba redactat i
pròximament serà sotmès a
informació pública, com a pas
previ a la seva licitació

MANTENIMENT | SOSTENIBILITAT

Millores en la
il·luminació dels
equipaments
municipals
Urbanisme | Redacció

D

urant aquest darrer trimestre s’ha substituït
la il·luminació existent
a l’edifici de l’Ajuntament i a
la pista esportiva del Pau Casals per il·luminació de tecnologia led, seguint amb les accions incloses dins del full de
ruta del Programa d’Actuació
Municipal (PAM) 2020-2023,
per tal de millorar l’eficiència
energètica en els edificis públics.
Aquesta millora es va iniciar a principis d’any amb la
substitució de la il·luminació
de les estances del Pave-

lló inclosa la pista esportiva.
Amb el canvi s’ha aconseguit
una millora estètica, uniformitat i una notable reducció
d’enlluernaments.
Però el canvi a leds que
està portant a terme de manera continuada l’Ajuntament
en els diferents equipaments
i edificis comporta també un
estalvi de consum i costos
energètics, major vida útil i
menys costos de manteniment, menys lluminàries per
una mateixa demanada lumínica, menys emissions de
C02 i l’anul·lació quasi total
de la calor associada als aparells lumínics.
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lleure d’estiu
CULTURA | PATRIMONI
COVID | CINQUENA ONADA

Restriccions Covid-19
fins al 23 de juliol
Generalitat de Catalunya

• Trobades socials. Màxim 10 persones, excepte
convivents. No es pot menjar ni beure en grup en
espais públics habilitats.
• Restauració. Horari fins a les 0.30 h i mascareta
obligatòria mentre no es menja o es beu.
• Cultura. Esdeveniments amb públic assegut, sense
ball, amb mascareta i horari fins a les 0.30 h.
• Oci nocturn. A l’exterior i terrasses, sense ball,
grups de màxim 10 persones, mascareta i horari fins
a les 0.30 h.
• Resta prohibit el desplaçament i la circulació per les
vies públiques entre les 01.00 hores i les 06.00 hores de la matinada

INFÀNCIA | CASAL D’ESTIU

A l’estiu, la Covid no fa
vacances
Detectats sis positius de Covid-19 al Casal
d’estiu de Montmeló
Infància | Salut

D

es que s’iniciés el Casal
d’estiu el proppassat
28 de juny, s’han anat
confinant diversos grups atès
que s’han detectat casos positius de covid-19.
P5, 1r, 2n i 4t han estat
els grups que han hagut de
passar per un confinament
de deu dies i proves PCR.
De moment, 6 persones han
donat positiu: dos infants,
dos monitors i el director i
la coordinadora del Casal;
a l’espera dels resultats de
les proves PCR que s’estan
realitzant aquests dies a tots
els grups.
Per tal de coordinar la realització de les proves i que

aquestes siguin més àgils,
l’Ajuntament de Montmeló ha
posat a disposició del Centre d’Atenció Primària la Sala Polivalent de la Torreta, on
es desplaça una unitat mòbil
a realitzar les proves. Els resultats arriben en 24/48 hores
i es poden veure a través de
l’aplicatiu “La meva salut”.
Encara que els resultats siguin negatius, s’ha de mantenir el confinament preventiu
de deu dies.
Pel que fa a les quotes,
l’Ajuntament retornarà la
part proporcional del pagament del Casal d’estiu a tots
aquells infants, que pertanyin
a grups que s’hagin hagut de
confinar. Aquest retorn es farà durant el mes de setembre.

Conclouen Les Nits d’estiu
a la Romana 2021 al Mons
Observans
Mons Observans organitza des de l’any 2013 les Nits d’estiu a la
Romana amb la voluntat d’oferir, sota el marc incorporable del jaciment
arqueològic activitats culturals inspirades en l’època clàssica.
Patrimoni

E

nguany el públic assistent al certamen, més de
cent persones, ha pogut
gaudir d’un tastet d’òpera, literatura i teatre.
El programa de les Nits d’estiu a la Romana 2021 es va obrir
el diumenge dia 4 de juliol amb
l’actuació de la pianista Viviana
Salisi i els cantants Miguel Gómez, Mireia Tarragó i Maite Arcinega que van oferir una selecció de fragments de l’òpera
Orfeu i Eurídice del compositor Cristoph Willibald Gluck.
El concert, sota el títol Orfeu
i Eurídice. La música ens torna a la vida, va presentar el
mite clàssic d’Orfeu com una
metàfora d’un nou començament, fent al·lusió a la situació
actual, sent la música qui ens
podria conduir cap a la resurrecció.
El dijous 8 de juliol va ser el
torn dels clubs de lectura de
les biblioteques de Montornès
del Vallès i de Montmeló presentant la Història novel·lada.
En aquesta edició l’escriptor
convidat va ser Enric Calpena i la seva novel·la El dia que
Barcelona va morir. L’acte fou
conduït per Elena Mateos, del
club de lectura de la Biblioteca de la Grua. Després de diferents lectures teatralitzades
de fragments de l’obra, l’autor

va exposar les seves motivacions a l’hora d’escriure cada
una de les paraules del llibre
i va respondre les preguntes
de les persones assistents.
Com a cloenda la companyia teatral La Genovesa
narratives teatrals va representar l’obra de teatre Un dia
al fòrum el dia 10 de juliol. Un
seguit de gags humorístics,
però ben documentats històricament, on es van presentar
situacions de la vida quotidiana en una ciutat romana. Totes elles situades al voltant del
fòrum, la plaça principal de la
població. Els fòrums eren uns
indrets destinats a usos administratius i comercials que
esdevenien, alhora, llocs de
trobada i entreteniment. Eren
uns llocs on es podia trobar

els personatges més insòlits
que hom pot imaginar. Personatges que d’altra banda són
essencials per entendre la societat romana, però que malauradament els historiadors
no en solen parlar.
Tots els actes en van realitzar sense problemes i amb
una bona assistència de públic. L’organització de Mons
Observans agreix la confiança
dipositada per part de les persones assistents. Confiança
que els esperona més que mai
per continuar treballant. També agraeix el treball de l’equip
de professionals que han fet
possible que les Nits d’estiu a
la Romana 2021 s’hagin convertit un any més en un dels
referents culturals de la comarca.
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seguretat ciutadana
GOVERNACIÓ | ESTADÍSTICA

POLICIA LOCAL | VEHICLE

Les infraccions de vehicles
a Montmeló disminueixen
un 8% durant el 2020

Nou vehicle de la
Policia Local

Les infraccions per excés de velocitat a les vies d’entrada al municipi
baixen del 60% al 52% durant l’any 2020, essencialment per les
restriccions de mobilitat durant els mesos en estat d’emergència

Policia Local | Redacció

E

ls controls mòbils habilitats per la Policia Local de Montmeló durant
l’any 2020 van detectar 1.338
infraccions per excés de velocitat dels 2.222 vehicles controlats. L’any 2019 el nombre
va ser més elevat: 1.878 vehicles sancionats dels 3.595
vehicles controlats. Això
suposa una disminució del
60,21% del 2019 al 52,23%
de l’any passat.
Aquesta lleu disminució
s’origina principalment per la
disminució de trànsit rodat

durant gran part de l’any a
causa de les restriccions de
mobilitat originades per la
pandèmia. Si les xifres continuen baixant en acabar l’any
2021, es podrà deduir que la
tasca educativa dels controls
de velocitat ha donat fruit.
Siguin quines siguin les
causes d’aquesta disminució,
l’alt nombre d’infraccions és
encara molt elevat, especialment a les carreteres perimetrals i d’accés als polígons
industrials i al nucli urbà de
Montmeló, que és on es van
portar a terme els diferents
controls. Recordem que en

aquestes vies la velocitat màxima és de 50 km/h.
La Policia Local de Montmeló disposa d’un cinemòmetre homologat. Els controls de velocitat, ja siguin
programats pel departament
de Governació de l’Ajuntament, o bé coordinats amb
les campanyes del Servei
Català de Trànsit, es realitzen
per a donar seguretat i prioritat a les persones vianants
i per recordar a les persones
usuàries de vehicles que les
diferents vies d’entrada a
Montmeló es consideren vies
de circulació pacificada.

Policia Local | Redacció

L

a Policia Local de Montmeló compta amb un nou
vehicle adaptat a la nova
normativa de retolació europea
CEN 1789 (European Standard
Police), la qual té com a objectius homogeneïtzar la retolació
dels vehicles d’emergència,
fer-los més visibles i garantir la
seguretat d’agents i vianants,

especialment a l’hora de senyalitzar qualsevol emergència.
Destaca el groc fluorescent
com a color predominant,
combinat amb quadres de color blau, i franges vermelles a
la part posterior. El capó és de
color blau per millorar la identificació policial i amb la paraula
Policia, la qual augmenta de
mida per veure’s amb més facilitat.
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comerç i entitats
COMERÇ | UBCM

COMERÇ | CAMPANYA

Gran participació
de públic durant
la 9a edició del
Circuit de Tapes

Ja tenim guanyadors de la
campanya Tu Tries, Montmeló
hi guanya!

De l’1 al 4 de juliol, va tenir lloc a Montmeló
la novena edició del Circuit de Tapes. Més
de 400 persones van tastar les tapes dels
establiments participants i van triar la tapa
“Jalapeño” del restaurant El Tapeo.

Comerç | Redacció

U

n cop recollides les urnes de la campanya de
comerç local, el passat divendres 16 de juliol es
va procedir al sorteig de les
persones guanyadores i dels
establiments més votats.
Després del recompte i de
desestimar les paperetes repetides, es van comptabilitzar
1.367 persones participants,

fet que des de l’organització
es valora com a tot un èxit.
Els establiments més votats
van ser Clarel, La Tenda TintóCarolà i la cansaladeria Manils.
Aquests establiments rebran,
a més del reconeixement públic envers la bona feina que
fan cada dia, un premi en
metàl·lic per import de la seva
taxa de residus, amb un màxim de 500 € per premi.
D’altra banda, aquest di-

vendres al matí, a una carpa
municipal del mercat setmanal, es va procedir al sorteig
dels 20 premis de 100 € en
vals de compra entre totes
les persones que van participar a la campanya. Des de
l’àrea de comerç, s’està trucant a les persones guanyadores per tal que passin a recollir el seu premi dimarts 20
de juliol al llarg del matí per
la G2M.

ENTITATS | CLASSIC CLUB MONTMELÓ

Montmeló s’omple de vehicles
clàssics durant el III Critèrium
UBCM | 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 i
comerços d’alimentació del
poble ofereixen a través de
Circuit de Tapes organitzat
per la Unió de Botiguers i Comerciants de Montmeló.
Enguany han participat 9
establiments i han estat quatre dies de molt moviment
de gent pels carrers del poble que han pogut conèixer
restaurants i comerços que
potser no havien visitat mai i
tastar les seves elaboracions.
A més de tastar un munt

de tapes, les persones participants van entrar en el
sorteig d’un val de 100 € per
bescanviar en establiments
de la UBCM i un sopar per a
dues persones al restaurant
de la tapa guanyadora, en
aquest cas al Tapeo.
Com a novetat, enguany es
van organitzar dos concursos
mitjançant Instagram, entre
totes les persones que etiquetaven les seves fotos amb el
hashtag #TapesMontmeló21.
La persona que va fer la foto
més original i la fotografia amb
més likes, es va endur 100 € en
vals de compra cadascuna.
A més de la col·laboració
de l’Ajuntament de Montmeló, la UBCM ha comptat
amb el patrocini d’Experto
Energía.

Clàssic Club Montmeló | Redacció

D

esprés de l’aturada produïda per la pandèmia,
l’Associació
Clàssic
Club Montmeló ha organitzat,
dissabte 17 de juliol, el III Critèrium Clàssic Montmeló, ralli de regularitat oberta.
La prova es va iniciar a les
14 hores, quatre hores abans
del que s’havia previst en un
inici a causa de les noves
restriccions Covid, a la plaça
de la Quintana, on els participants van prendre la sortida
en intervals d’un minut per
recórrer una ruta de 350 km
que es va donar a conèixer el
mateix dia de la prova i que
va transcórrer per una vintena
de municipis del Vallès Oriental, Osona, el Moianès, el Ma-

resme, i la Selva.
El III Critèrium Clàssic
Montmeló és una prova no
competitiva i puntuable per
la Copa Gironina de Regularitat, això vol dir que els participants han d’anar seguint
un Road Book per carreteres
obertes al trànsit i respectant
el Codi de la Circulació. Els
temps dels diferents vehicles

van ser cronometrats a través d’una aplicació de GPS,
havent-hi també punts de
control horari on es van segellar els carnets de ruta.
L’equip guanyador va ser el
que més es va aproximar al
temps “0” en les diverses categories, és a dir, el que va fer els
temps més aproximats als marcats pel Clàssic Club Montmeló.
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participació
MONTMELÓ DECIDEIX | PROPOSTES FINALS

Comença el termini per votar entre
les 5 propostes finalistes dels
pressupostos participatius 2021
Participació

L

a ciutadania pot seleccionar els projectes que
cregui més adequats
fins arribar a la quantitat de
100.000 €. Els cinc projectes
corresponen a les propostes
que van recollir més suports
de la ciutadania, que posteriorment els equips tècnics

de l’Ajuntament han valorat i
adequat.
Les persones empadronades a Montmeló, majors
de 16 anys, podran votar a
través de la plataforma: decidim-montmelo.diba.cat o
bé omplint la butlleta en els
punts de votació presencial
situats durant els mesos de
juliol i agost a la OAC, a la pis-

cina municipal i els divendres
23 i 30 de juliol al Mercat Municipal de 9h a 13h. És molt
important que en la butlleta
s’introdueixi el DNI i la data
de naixement correctament,
ja que el vot es validarà amb
el padró municipal.
Les cinc propostes finalistes entre les quals es podrà
votar són:

1. ADEQUACIÓ DE L’ESPAI DE CAN CABANYES
Amb l’objectiu d’adequació de l’espai natural que ens ofereix la ubicació de Can Cabanyes, oferint un
nou espai de caire socioeducatiu al municipi. Es proposa ubicar a l’espai noves estructures de fusta de
Robínia, creació d’un circuit sensorial, adequació del terra amb marc perimetral en fusta i amb sauló no
compactable, juntament amb la plantació de 38 arbres de diferents espècies autòctones.
• Pressupost estimat: 65.000 €
2. MÀQUINES DE RETORN D’ENVASOS AMB INCENTIUS
Per tal de fomentar el reciclatge i evitar l’abocament de deixalles al carrer, es proposa la instal·lació de
maquines on es puguin retornar envasos de plàstic a canvi de descomptes en serveis o compres al
municipi. La finalitat d’aquest proposta és incentivar a la població, a fer un bon tractament dels residus
i deixalles. Amb la introducció d’aquestes màquines depositadores d’envasos la ciutadania podrà bescanviar envasos per incentius.
• Pressupost estimat: 40.000 €
3. UN POBLE NET ÉS POSSIBLE
Amb l’objectiu d’evitar l’abocament de deixalles al carrer i que la matèria dipositada no voli, un cop
llençada, es proposa renovar les 350 papereres existents al nostre municipi, mitjançant la instal·lació de
tapes per evitar que la brossa voli quan fa vent i empleni de deixalles els carrers i espais verds.
• Pressupost estimat: 70.000 €
4. PROGRAMA MUNICIPAL CONTRA L’ABANDONAMENT ESCOLAR
Per tal d’afavorir el progrés en l’àmbit acadèmic dels infants, disminuir el risc de fracàs escolar i reduir
el nombre d’abandonaments prematurs de l’Educació Secundaria Obligatòria. Es proposa donar suport
en format beca al servei de classes particulars que ofereixen les acadèmies de reforç escolar del nostre
municipi. Encarat a aquells infants de 1r i 2n d’ESO que necessitin augmentar el nombre d’hores dedicades a l’estudi, per tal de seguir un bon transcurs i reduir l’abandonament prematur degut a la frustració
acadèmica.
• Pressupost estimat: 30.000 €
5. PROGRAMA D’ASSESORAMENT ENERGÈTIC
Amb l’objectiu de reduir les emissions de CO2 i millorar l’eficiència de les llars del poble, es proposa
crear un punt d’assessorament energètic a particulars durant 6 mesos, per donar les eines necessàries
per optimitzar el consum i reduir el cost de la factura d’electricitat.
• Pressupost estimat: 30.000 €
Pots votar a la plataforma:
• decidim-montmelo.diba.cat
O bé omplint la butlleta en els punts de votació presencial:
• OAC Ajuntament: juliol i agost
• Carpa mercat setmanal: divendres 23 i 30 de juliol

De les 5 propostes que van
recollir més suports, n’hi ha
dues que s’han hagut de readaptar per la impossibilitat
de dur-les a terme tal i com
s’havien proposat.
D’una banda, la proposta
Parc Fluvial Congost-Besòs

que proposava una zona
d’oci a la llera del riu, s’ha
descartat per impossibilitat
d’intervenir a la zona, ja que
es desaconsella per part dels
organismes competents. En
el seu lloc es proposa l’adequació i millora de l’espai de

Can Cabanyes.
D’altra banda, el Programa
de Certificació energètica
es readapta amb el nom de
Programa d’assessorament
energètic ja que l’Ajuntament
no te competències per realitzar aquest servei.
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opinió
Al setembre, més i millor
En les últimes setmanes estem patint,
a tot Catalunya, un augment significatiu

vigilants i curosos en els nostres contactes

Centre de Dia de la residència Can Dotras

i les nostres activitats, perquè en la mesura

i el servei del Dinar en Companyia. Espe-

I també a la tardor, i com a projecte

que ho siguem, superarem abans aquesta

rem, ben aviat, poder tornar a recuperar

molt rellevant, iniciarem el projecte de can-

pandèmia.

l’activitat del Casal de la Gent Gran, tan

vi de sistema de recollida d’escombraries

important i necessària per a molta gent del

amb sistema mixt del que es coneix com

de casos de contagi que ens fa albirar un

L’execució de projectes previstos, a

increment de les restriccions a les activi-

nivell municipal, continua el seu ritme i ca-

tats que començàvem a recuperar. Molts

lendari d’execució.

nostre poble.
La tardor també ens ha de servir per

municipis, davant l’empitjorament de la

La licitació de les obres de la nova re-

avançar en el projecte del centre de For-

situació, han hagut de cancel·lar les seves

sidència s’aprovarà aquest mes de juliol i,

mació Professional de química que es vol

festes majors i són molts els què cancel-

si no hi ha cap contratemps en el calendari

posar en marxa a l’espai de Máximo Mor.

len activitats previstes per al mes de juliol

previst, les obres s’iniciaran a principis de

Un cop signat el conveni amb els promo-

i agost.

novembre, amb un temps previst d’execu-

tors del sector, ben aviat començaran les

ció de 14 mesos.

obres d’adequació dels espais adjacents.

No obstant, el ritme de vacunacions és

auto-suficient.

“porta a porta” i de contenidors tancats.
Previ a aquest canvi és molt possible
que es modifiqui el funcionament de la recollida de mobles i voluminosos, que es faria més d’un dia a la setmana amb mitjans
propis i amb el suport d’una aplicació mòbil, o d’una trucada, a elecció dels usuaris.

elevat, i a Montmeló estem al voltant del

Igualment, amb les restriccions vi-

També durant la tardor començarem

Un munt de projectes, que junt amb

60% de la població vacunada, la qual co-

gents, treballem per poder reobrir el Casal

la instal·lació de plaques fotovoltaiques

altres que estan en marxa, permetran do-

sa, si bé no evita els contagis, sí alleuja la

de la Gent Gran quan la Generalitat per-

al sostre del Pavelló Municipal d’Esports,

nar més i millors serveis a la ciutadania de

incidència de la malaltia.

meti la seva reobertura, tenint en compte

que ens ha de permetre produir l’energia

Montmeló

que serà prioritari garantir els serveis de

elèctrica necessària per ser un Ajuntament

Cal que no ens relaxem i que siguem

La llosa del meu poble és particular

Que tingueu un molt bon estiu!

després que el nostre grup municipal

Pel que fa a la urbanització de la 2a

tot el manteniment, vigilància i neteja de

anés a Madrid, es reunís amb diputats i

fase (pont del carrer Pompeu Fabra-direc-

la zona de la Llosa, durant les demores en

La llosa que cobreix les vies ferrovià-

senadores d’En Comú Podem i presentés

ció Granollers) i la 3a fase del (carrer Lluís

les obres per part d’ADIF, vagin a càrrec

ries de rodalies i de l’AVE a Montmeló té

una proposició no de llei exigint que ADIF

Companys-direcció Mollet) el 2018 tam-

de l’Ajuntament de Montmeló.

la particularitat que és propietat d’ADIF

complís els seus compromisos.

bé es va anunciar a bombo i plateret que

Després d’haver-nos ofert a l’Alcalde i

(Administrador de Infrastructuras Ferro-

Les obres es van acabar amb presses

s’estaven a punt de licitar les obres. ADIF

al govern municipal per fer front comú per

viarias). Ho és des que el 2010 l’Ajunta-

per inaugurar el nou espai poc abans de

s’ha de fer càrrec d’aquestes urbanitza-

tal que es compleixin urgentment els com-

ment de Montmeló li va cedir els terrenys

les eleccions del 2019. I alguns acabats

cions, costejant-les amb l’aprofitament

promisos d’urbanització contrets, tornem

generats amb el soterrament, desfent-se

ho delataven: Bancs amb 3 potes, que

urbanístic dels 468 habitatges d’obra no-

a reiterar públicament l’oferiment ara des

del compromís d’urbanitzar-los i traspas-

es van haver de canviar; manca de fonts i

va previstos entre les zones de la 3a fase

d’aquest espai. Creiem que l’Ajuntament de

sant-li a aquesta entitat pública empresa-

papereres, que s’han anat afegint; manca

de la Llosa, l’Escorxador, carrer Primer de

Montmeló ha de prendre la iniciativa, si no el

rial. També es va dissoldre poc abans la

total d’ombres, que aquest estiu s’ha co-

Maig i actual aparcament sense asfaltar al

volen escoltar insistir i sinó iniciar les obres

Plataforma Cívica pel Soterrament de les

mençat a pal·liar amb alguna lona; gote-

costat de l’Estació.

d’urbanització per compensació. El que no

Vies, presidida per l’Alcalde de Montmeló,

res encara per resoldre; portes de l’esta-

A dia d’avui, tot i que l’Ajuntament ja

ens podem permetre és un espai tan gran i

al considerar-se que les reivindicacions

ció espatllades... Canviem Montmeló hem

ha modificat el POUM per tal de poder

central del poble, tancat, brut i per a ús par-

havien estat assolides i no calia reclamar

estat traslladant aquestes mancances al

construir tot aquest parc d’habitatge, en-

ticular. Si seguim sense resposta ni reacció,

res més.

govern municipal, així com la nostra es-

cara no tenim licitació i ens trobem amb

Canviem Montmeló optarem, com vam fer el

Un cop finalitzat el cobriment de les

tupefacció pel fet que l’Ajuntament hagi

uns espais de la llosa deixats, abandonats

mandat passat, per elevar les reivindicacions

vies, el 2012, vam estar 5 anys esperant

hagut de reformar i pagar lloguer de l’anti-

i perillosos. Hem denunciat en més d’una

a través del grup parlamentari d’En Comú

i reclamant que ADIF iniciés la licitació de

ga estació, actual “Estació Jove”, mentre

ocasió actes de vandalisme en el seu in-

Podem, al Congrés de Diputats.

les obres de la 1a fase (entre els carrers

ADIF encara li ha de pagar el rescabala-

terior, gent que s’hi cola, acumulació de

Esperem que la situació es desencalli

Lluís Companys i Pompeu Fabra). Casual-

ment per la cessió anticipada que van fer

deixalles, presència de plagues de rates...

d’una vegada i tinguem el nucli urbà que

ment la licitació es va desencallar el 2017,

els veïns de Conge.

També hem denunciat reiteradament que

Montmeló es mereix.

Fem un poble de mobilitat sensata i

social.

vegades a converses i a plens i sempre

maldecap i un perill per la seguretat.

segura

En el programa de FEM, un dels punts
que portàvem era la de que aquest tall es

Durant el mes de setembre se celebrarà la setmana europea de la mobilitat amb
un seguit d’accions i activitats en molts
municipis.

produís durant els caps de setmana durant
tot l’any.
Humanitzar i interaccionar socialment
en aquest espai convertit en peatonal el

se’ns diu que no es viable. Segur?, al setembre ho veurem.
La mobilitat també comporta una humanització de l’espai urbà i per tant un ús

Demanem a tothom que posem de la
nostra part per regularitzar aquest comportament i fer de Montmeló un poble de
mobilitat sensata i segura.

adequat de qualsevol vehicle de rodes i la
convivència amb les persones vianants.

Cuidem Montmeló i ens cuidarem nosaltres.

A Montmeló una d’aquestes accions

considerem clau i el tenim sempre present.

Trànsit de cotxes a velocitats altes, mal

serà la de tallar el tram central de la carre-

Passejar, jugar, conversar, comprar

aparcats, excessos de fums… bicicletes

Ens podeu fer arribar els vostres co-

rodant per voreres, invasió de patinets per

mentaris i propostes a info@femmontmelo.

Aquesta proposta l’hem portat varies

carrers peatonals, etc. Es converteix en un

cat o a la web www.femmontmelo.cat

mica, primer ens vam centrar en copsar

a empreses i comerços, s’han plantejat

dubteu en plantejar-nos el que us con-

l’impacte directe que tenia aquesta crisi

més accions de formació totalment sub-

vingui o demanar-nos informació sobre

Hem passat ja l’equador de la legis-

i, sobretot en atendre i recolzar persones,

vencionades per a establiments i usuaris

formació, recerca de feina, subvencions,

latura, dos anys ben diferents del que

comerços i empreses del nostre municipi.

del Servei Local d’Ocupació, s’han fet

participeu dels grups de treball... farem

pensàvem que serien quan vam engegar;

Amb les eines i els recursos de que dis-

campanyes de promoció del comerç com

tot el que puguem.

precisament la nostra entrada al govern

posem, crec honradament que hem plan-

“Emociona’t” i “Tu tries, Montmeló hi gua-

Ara, tot just abans de vacances i quan

municipal va coincidir amb l’arribada de la

tejat i dut a terme més accions que mai,

nya”, aquesta darrera amb un notable èxit

sembla que tenim molt de terreny guanyat,

pandèmia i de les seves restriccions, que

precisament per que som conscients del

de participació (49 comerços i més de

ens arriba aquesta cinquena onada, que

han provocat una situació ben complica-

difícil context que ens ha tocat.

tera durant uns dies desviant els vehicles
i deixar espai pel passeig i la interacció

Encarem la segona etapa

sense perill pel transit de vehicles.

1360 vots), entre altres iniciatives. S’ha

ens torna a aportar incertesa. En aquest

S’ha millorat molt la xarxa d’atenció a

volgut, en definitiva, mirar de respondre

sentit, és responsabilitat de tots plegats

les persones de la borsa de treball, s’han

amb diverses actuacions a la situació que

tenir cura i evitar riscos per tal que la feina

Amb la il·lusió del primer dia però tam-

incrementat les places que s’ofereixen a

vivim, i seguirem fent tot el possible per

feta fins ara no es perdi. Tinguem seny, i

bé amb l’experiència prèvia en la tasca de

través de plans d’ocupació, s’han incre-

recolzar la promoció econòmica de Mont-

contribuïm a la millora del nostre progrés

govern al capdavant de Promoció Econò-

mentat i creat noves subvencions per

meló i la seva gent. En aquest sentit, no

com a societat. Cuideu-vos, cuidem-nos.

da per a tots, i que em temo que encara
arrossegarem durant molt de temps.

