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El FITKAM engresca a 

famílies i professionals 

a gaudir del teatre 

familiar a Montmeló

La vuitena edició 
del festival ha 
acollit vint-i-dos 
espectacles. 
Només una funció 
no s’ha pogut 
celebrar a causa 
de les condicions 
climàtiques

El Fitkam ha 
assolit els seus 
dos objectius: 
programar 
una proposta 
innovadora i de 
qualitat i atraure 
a famílies i 
programadors

Tot i l’aforament 
reduït al 70%, 
2.750 persones 
han passat pel 
festival aquest 
cap de setmana
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EDITORIAL | MOBILITAT

Desplaçar-se a peu és saludable
Sota el lema “Fes salut. Mou-te de manera sostenible “, el tema d’aquesta edició de la 

Setmana Europea de la Mobilitat vol destacar com la mobilitat sostenible està vinculada a la 

seguretat i la salut de les persones.

Dades sobre la 

vacunació

Àrea Bàsica de Salut 

El 73% de la població de 
l’Àrea Bàsica de Salut de 
Montmeló, Montornès, Vila-
nova i Vallromanes ja tenen la 
pauta completa de la vacuna 
de la Covid-19. Aquestes 
són les dades de vacunació 
amb data del 3 de setembre:

De 12 a 15 anys: 1.734

• % completa 5,71%

 

De 16 a 19 anys: 1.636

• % completa 50,64%

 

De 20 a 29 anys: 2.895

• % completa 47,15%

 De 30 a 34 anys: 1.487

•% completa 51,18%

 

De 35 a 39 anys: 1.928

•% completa 67,64%

 

De 40 a 44 anys: 2.549

•% completa 79,90%

 

De 45 a 49 anys: 2.757

• % completa 86,09%

 

De 50 a 59 anys: 4.706

• % completa 88,15%

 

De 60 a 65 anys: 2.222

• % completa 90,30%

 

De 66 a 69 anys: 1.258

• % completa 92,19%

 

De 70 a 79 anys: 2.386

• % completa 94,77%

 

De 80 anys o més: 1.454

• % completa 94,93%

Total: 27.012

• % completa 72,97%

L'Ajuntament més a prop de 
la ciutadania

L'Ajuntament vol apropar-se a la ciu-
tadania mitjançant una carpa institu-
cional els divendres al mercat setma-
nal. Es tracta d'una carpa temàtica 
que s'instal·larà en funció als temes 
d'actua litat i d'interès del moment. Les 

dues primeres setmanes de setembre 
la carpa institucional ha servit per infor-
mar la gent gran sobre les inscripcions 
als tallers del Casal.
Aquest pròxim divendres s'informarà 
sobre el nou projecte de residència 
que es farà a la zona de l'actual pàr-
quing del carrer Maragall, situat al cos-
tat de l'escola bressol La Fireta.

M. Mar Hernández Sánchez | 

Regidora de Mobilitat i Transport

P
odem ser més o menys 
alarmistes, però coin-
cidirem que l'actual 

model de transport no podrà 
mantenir-se a llarg termini, no 
només per la manca de com-
bustibles sòlids sinó també 
pels efectes sobre el medi 
ambient i sobre la salut.

Cal reflexionar des de les 
nostres possibilitats en si els 
models de transport s'hauran 
de canviar afectant també als 
nostres hàbits de mobilitat. I 
la solució no passa avui en dia 
només per un canvi al cotxe 
elèctric o en un futur proper 

al d'hidrogen, ja que els pro-
cessos de generació d'electri-
citat o hidrogen provenen de 
centrals que s'alimenten de 
combustibles fòssils, encara 
que és evident la disminució 
de gasos d'aquest tipus de 
vehicles.

Per reduir l'emissió de ga-
sos d'efecte hivernacle i 
l'efecte d'aquests sobre la 
salut hem d'assolir una mobi-
litat sostenible que promogui 
l'ús del transport públic i dels 
mitjans de transport no mo-
toritzats. Però també passa 
per un canvi en l'educació i 
en els nostres hàbits de mo-
bilitat. Desplaçar-se d'un lloc 
a un altre s'ha convertit en 
una de les accions més con-
taminants.

Des de les administracions, 
l'escola i les famílies hem de 
promoure la mobilitat a peu 
en els desplaçaments curts. 
Tenim la sort en aquest cas 
de viure en un poble en el 
qual les distàncies són cur-
tes. Augmentar els nostres 
desplaçaments a peu gene-

rarà més seguretat (les morts 
derivades de la contaminació 
superen a les dels accidents 
de trànsit), menys embussos 
a les entrades dels col·legis i 
millor salut dels nostres infants 
(el sedentarisme provoca obe-
sitat i sobrepès). Però també 

estalviarem temps i diners. Per 
això l'objectiu de les nostres 
accions en aquesta setmana 
europea de la mobilitat han 
perseguit conscienciar la ciu-
tadania que els desplaçar-nos 
a peu faran de Montmeló un 
municipi més saludable. 



sostenibilitat
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QUALITAT AMBIENTAL | RESIDUS

Contenidors intel·ligents: 
un nou sistema de recollida 
de residus
L’Ajuntament de Montmeló es proposa l’objectiu d’arribar a les 

directrius marcades per la normativa europea i catalana donant un 

pas més per fomentar la separació en origen dels residus. 

Medi Ambient

D
es de fa uns mesos, 
l’Ajuntament està tre-
ballant en un projecte 

de poble, que necessitarà de 
la participació de tothom i se-
gurament d’un canvi d’hàbits 
a l’hora d’anar a llençar les 
escombraries. I és que tot i 
que a Montmeló reciclem un 
42% de les deixalles, l’altre 
58% va a parar a l’abocador, i 
això no serà acceptable per la 
normativa catalana i europea 
en els propers anys. 

Aquestes directrius prete-
nen arribar a assolir el 55% 
de Recollida Selectiva per 
l’any 2025, el 60% l’any 2030 
i el 65% el 2035, així com 
reduir fins al 10% el total de 
residus generats i dipositats a 
abocadors l’any 2035.

Així, doncs, necessitem fer 
canvis en el model actual, so-
bretot si tenim en compte que 
també caldrà generar una 
factura individual de residus 
per a cada habitatge, com es 
fa en el cas de l’aigua, el gas 
o l’electricitat.

Els models que, a dia 
d’avui, s’han demostrat més 
eficients en la recollida se-
lectiva de residus han estat 
els que aposten per una re-
collida porta a porta de totes 
les deixalles, o de l’orgànica 

(les restes de menjar, peti-
tes restes vegetals, etc.) i la 
resta. Aquests models, però, 
requereixen uns hàbits i uns 
coneixements que cal que la 
ciutadania vagi agafant a poc 
a poc.

Un altre dels models que 
s’està imposant és el dels 
contenidors intel·ligents 

(contenidors que es troben 
tancats i cal obrir amb una 
targeta magnètica persona-
litzada). Aquest sistema in-
corpora una tecnologia que 
permet fer lectura del com-
portament de cada habitatge 
en relació als residus (nom-
bre de vegades que es fan 
aportacions de cada tipus de 
residu, entre d’altres), i que 
permet, per tant, premiar les 
bones conductes ambien-
tals i penalitzar les que no ho 
són, establir una gradació de 
la taxa de residus, el què es 
coneix per una taxa justa per 

generació.
La proposta de model de 

recollida que es fa des de 
l’Ajuntament és aquesta, tan-
car de forma intel·ligent els 
contenidors que ja tenim a 
la via pública, recollir dades 
i veure si, en un futur, ens 
calen més passos per asso-
lir els percentatges de sepa-
ració de residus que se’ns 
demanen. Amb el suport del 
Consorci de Gestió de Resi-
dus del Vallès Oriental, po-
dem ser una prova pilot a la 
comarca.

Iniciem la posada en co-
mú d’aquest projecte amb el 
convenciment que l’empa-
tia, responsabilitat i la suma 
de bons comportaments ens 
ajudarà a millorar els resul-
tats actuals.

El proper 30 de setembre, al 
Plenari del Consell del Poble, 
representants de l’Agència 
de Residus, de l’Ajuntament 
i d’altres administracions 
ens explicaran els detalls de 
la proposta i respondran els 
dubtes i suggeriments que 
puguin sorgir. Us hi esperem!

Des del 14 de setembre fins 
al final de mes hi ha instal·lats 
a la façana de la Residència 
Can Dotras dos models de 
contenidors que tenen incor-
porada possibles tecnologies 
de tancament. 

Els contenidors 
intel·ligents 
permeten la 
lectura del 
comportament de 
cada habitatge en 
relació als residus



mobilitat sostenible
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MOBILITAT | SETMANA EUROPEA

Caminades, dies sense cotxe 
i una fira de la mobilitat 
elèctrica, configuren les 
activitats de la Setmana 
Europea de la Mobilitat

SOSTENIBILITAT | ESPAIS NATURALS

Treballs de millora 
dels boscos de Can 
Guitet i del Circuit

Ambdós espais presentaven diversos arbres 

morts i branques seques, que suposaven un 

risc d’incendi i caiguda de troncs i branques. 

També s’ha actuat de forma contundent 

contra les espècies de flora.

Redacció

D
e 16 al 23 de setembre, 
Montmeló s`ha sumat 
a la celebració de la 

Setmana Europea de la Mo-
bilitat, que promou hàbits de 
mobilitat més sostenibles, 
segurs i saludables com són 
els desplaçaments a peu, en 
bicicleta, en transport públic 
o amb vehicle elèctric, ai-
xí com visualitzar els canvis 
possibles en l’ús de l’espai 
públic, millorar la qualitat de 
l’aire i la reducció de la con-
taminació.

Medi Ambient

D
urant el mes d’agost 
s’han fet treballs de mi-
llora de la biodiversitat i 

per a la prevenció d’incendis, 
a càrrec de l’empresa Aprèn 
Serveis Ambientals en dos 
dels espais boscosos més 
emblemàtics del poble. L’ac-
tuació ha respectat les es-
pècies llenyoses autòctones 
arbustives com l’aladern o el 
ginestó. 

El bosc de Can Guitet i les 
zones circumdants tenen un 
interès patrimonial i un po-
tencial social molt elevat, tant 
per les seves característiques 
intrínseques, com pel fet de 
ser una illa de natura en un 
entorn molt antropitzat. Les 
actuacions durant aquest es-

tiu a Can Guitet han consistit 
a efectuar els treballs relacio-
nats amb la prevenció d’in-
cendis, la seguretat i el risc 
de caiguda de branques i la 
millora de l’estat fisiològic de 
les alzines i roures amb valor 
patrimonial.

Els anomenats “Boscos del 
Circuit”, tenen un alt interès 
social i paisatgístic, per ser la 
principal massa forestal ac-
cessible a peu des del nucli 
urbà de Montmeló i perquè a 
causa de la seva ubicació in-
cideixen de forma molt positi-
va en la qualitat paisatgística 
i social del territori intensa-
ment humanitzat. Als Boscos 
del Circuit s’ha prioritzat la 
prevenció del risc d’incendis i 
la neteja selectiva de l’entorn 
dels itineraris. 

La regidoria de Mobilitat, 
amb la col·laboració de les 
regidories de Salut, Medi 
Ambient, Educació, Gent 
Gran i la Policia Local, han 
preparat tot un seguit d’ac-
tivitats.

Els actes es van iniciar 
amb la tornada d’una no-
va marxa nòrdica el dia 16, 
pels camins de Montme-
ló que tant d’èxit van te-
nir abans de la pandèmia. 
Del 17 al 19, l’avinguda de 
Pompeu Fabra ha estat to-
talment d’ús per als via-
nants i el dissabte 18 es va 

instal·lar una parada amb 
una exposició i venda de 
vehicles elèctrics de mobili-
tat personal (VMP). Diumen-
ge 19 es va dur a terme una 
caminada i neteja de la llera 
del riu Congost en el seu 
pas per Montmeló.

A més d’aquestes activitats 
obertes a tota la població, 
l’alumnat de 5è i 6è de pri-
mària han pintat els camins 
escolars amb petjades i ani-
ran al Circuit en bicicleta per 
realitzar-hi una classe d’edu-
cació viària impartida per la 
Policia Local. 
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urbanisme
OBRES | GENT GRAN

Finalitzen les obres 
d’adequació del Casal de 
la Gent Gran
El dia 1 d’octubre el Casal de la Gent Gran obrirà de nou les seves 

portes després d’un any i mig d’haver hagut de tancar

OBRES | PARCS INFANTILS

Tancament del parc de la 
plaça d’Ernest Lluch

OBRES | ESCOLES

Nous lavabos a la zona 
del porxo de l’escola 
Pau Casals

OBRES | CARRERS

Obres d’urbanització al 
passatge de Can Tabola

OBRES | POLIVALENT

S’inicien els treballs de 
rehabilitació de la coberta de 
la Sala Polivalent

Urbanisme

D
urant aquest mes 
d’agost s’han dut a ter-
me les obres de canvi 

de distribució i adequació de 
l’equipament del Casal de la 
Gent Gran. Aquestes obres 
tenien com a objectiu, recu-
perar l’activitat de Casal de 
la Gent Gran tot mantenint i 
sectoritzant els espais que 
han hagut de ser ocupats pel 
centre de dia de la Residèn-
cia de Can Dotras arrel de la 
pandèmia.

A l’inici de l’estat d’alarma 
aquest equipament va ser 
clausurat i, part d’ell va ser 

ocupat pel Centre de Dia, de 
manera que aquesta activi-
tat quedés isolada de la de 
Residència. Mesos més tard, 
els tallers ocupacionals de la 
Gent Gran van ser traslladats 
a l’equipament G2M, on s’han 
dut a terme fins a dia d’avui.

Amb l’inici del nou curs i 
amb una normativa de salut 
pública que ho permet, en 
col·laboració amb la Junta 
del Casal, l’Ajuntament ha 
actuat en l’equipament per 
fer compatibles ambdues ac-
tivitats, traslladant la zona de 
bar a l’antiga sala polivalent 
i creant nous espais pels ta-
llers i serveis. 

Les obres que s’han rea-
litzat han estat un nou espai 
de bar i un nou lavabo a la 
sala polivalent del casal, el 
tancament de l’espai del 
centre de dia, tenint accés 
des de la residència, ober-
tura de portes als banys des 
de el centre de dia i tanca-
ment des del casal i mam-
pares divisòries per crear 
noves sales per tallers. Amb 
aquestes obres, l’equipa-
ment conegut com a Casal 
de la Gent Gran tornarà a 
acollir les activitats, tallers i 
serveis que es van suspen-
dre per la pandèmia, aquest 
mes d’octubre. 

Urbanisme 

E
l 25 de març del 2011 
va ser inaugurada la Sa-
la Polivalent la Torreta. 

D’ençà aleshores l’edifici va 
presentar degoters que, tot i 
haver efectuat diferents tre-
balls amb l’objectiu de repa-
rar-los, no ha estat possible.

Segons diversos peritatges 
duts a terme, el problema 
dels degoters no resideix en 

la falta de capacitat d’eva-
cuació de l’aigua a través 
dels baixants, sinó que es 
tracta d’un problema d’es-
tanqueïtat generalitzat produït 
per una mala execució d’al-
guns elements de la coberta. 
Per tant, aquest fet requereix 
una actuació d’impermeabilit-
zació addicional de la coberta 
amb la instal·lació d’un panell 
sandwich instal·lat sobre una 
nova estructura i la instal·lació 

d’una làmina d’impermeabi-
lització addicional. Aquestes 
obres tindran inici abans de 
finalitzar el mes de setembre i 
no implicaran la suspensió de 
les activitats de la sala.

Paral·lelament a les obres, 
s’està tramitant des del 2019 
una reclamació judicial contra 
els agents responsables que 
van intervenir a l’obra per la res-
ponsabilitat que hi puguin tenir 
pels vicis ocults de la mateixa. 

Urbanisme

E
l Servei Municipal 
d'Obres i Manteniment 
de Montmeló ha estat 

l’encarregat de dur a terme 
les obres de tancament del 
parc infantil de la plaça d’Er-
nest Lluch. 

Tenir cura dels espais infan-
tils del poble ha estat una de 
les principals demandes de la 
ciutadania. Després del tan-
cament dels espais de joc de 

la plaça d'Ayrton Senna i de la 
plaça del Mil·lenari, ara és el 
torn de la plaça d’Ernest Lluch. 

El model escollit de tanques 
és igual per tots els parcs i 
consta de tubs verticals de 
dià metre 80mm galvanitzats i 
separats 10 cm entre ells, amb 
una platina d’ancoratge al terra.

El tancament dels espais de 
joc es duu a terme per motius 
de seguretat i per evitar que 
els animals de companyia hi 
accedeixin. 

Urbanisme

D
urant els mesos d’estiu, 
la brigada d’obres i ser-
veis realitza diferents 

tasques de manteniment a les 
escoles. Aquest estiu, una de 
les obres més importants ha 
estat la modificació i millora 
dels lavabos de l’alumnat de 
la zona del porxo de l’escola 

Pau Casals de Montmeló.
Aquests lavabos no ha vien 

estat modificats des de la 
construcció de l’escola, l’any 
1986. L’obra duta a terme, ha 
suposat una reforma total de 
l’espai dels dos serveis sani-
taris amb modificació de la 
distribució i les instal·lacions 
amb les noves necessitats 
del centre. 

Urbanisme 

F
inalitzades les obres 
de pavimentació i il-
luminació del passatge 

entre el carrer de Can ta-
bola i la carretera BV-5003. 
Aquest passatge és un pas 

habi tual molt utilitzat pel ve-
ïnat del barri.

Un cop finalitzat el movi-
ment de terres i les corres-
ponents instal·lacions de 
l’enllumenat, s’ha col·locat 
un paviment de formigó im-
près. 
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participació
PRESSUPOSTOS | FASE DE VOTACIÓ

Resultats dels pressupostos 
participatius de 2021 
pel desenvolupament 
sostenible
Finalitza el període de votació amb un total de 990 vots. Les màquines de 

retorn d’envasos amb incentius, el programa contra l’abandonament escolar 

i els programes d’assessorament energètic, els projectes més votats.

Participació

E
l dia 12 de setembre va 
finalitzar el període de 
votació dels pressupos-

tos participatius 2021. Du-
rant el període de votació, 
s'han registrat 464 vots vàlids 
(6.17%). D'aquests, 401 vots 
(86,4%) s'han fet en modalitat 
presencial a través de les pa-
radetes informatives del mer-
cat i de les urnes distribuï des 
a l'OAC i a la Piscina Muni-
cipal i 63 vots (el 13.60%) a 
través de la plataforma virtual 

Decidim. Només s'han regis-
trat un total de 17 vots nuls.

La participació ha estat 
d'un 6.17%, sobre un total 
de 7.515 votants autoritzats 
segons el padró municipal 
en data 12/09/2021, tenint en 
compte que s'hi podia parti-
cipar a partir dels setze anys.

Els vots recollits presen-
cialment han sumat el 86.40%, 
mentre que els vots virtuals 
sumen el 13.60%. La modali-
tat presencial ha estat la pre-
dominant en aquesta votació. 
Cal destacar que les parades 

informatives han estat l'espai 
on s'han recollit més vots, el 
40.50% del total.

El total de diners a invertir en 
els Pressupostos Participatius 
de 2021 és de 100.000€, im-
port amb el qual s'assumirà el 
100% dels projectes guanya-
dors. Els tres projectes més 
votats han estat les màquines 
de retorn d'envasos amb in-
centius amb 326 vots, el pro-
grama contra l'abandonament 
escolar amb 280 vots, i el pro-
grama d'assessorament ener-
gètic amb 214 vots. 

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 màquines 
on es puguin retornar envasos de plàstic a canvi de 
descomptes en serveis o compres al municipi. La finalitat 
d’aquesta 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 €

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 Secundària 
Obligatòria. Es proposa donar suport en format de beca al 
servei de classes particulars que ofereixen les acadèmies 
de reforç escolar del nostre municipi. Encarats 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 per culpa 
de la frustració acadèmica.
Pressupost estimat: 30.000 € 

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 sis 
mesos, per donar les eines necessàries per optimitzar el 
consum i reduir el cost de la factura d’electricitat.
Pressupost estimat: 30.000 €
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festes i cultura

TRADICIONS | DIADA

La Diada omple la Plaça 
Rafael Casanova amb la 
participació de 33 entitats 
de Montmeló
Un any més, el dia 11 de setembre, la plaça Rafael Casanova es 

va omplir per celebrar la Diada Nacional de Catalunya. La Penya 

Blaugrana de Montmeló va organitzar, per 19è any consecutiu, un 

acte amb èxit de públic que va comptar amb la participació de 33 

entitats i col·lectius del poble.

CULTURA POPULAR | GITANES

Les colles de Ball de 
Gitanes de Montmeló es 
retroben, després d’un 
any i mig a l’Amfiteatre 
de La Torreta

El passat diumenge 12 de setembre a les 

19 hores, 45 components de ball de Gitanes 

tornaven a plaça després de l’obligada 

aturada per la pandèmia. Més de 200 

persones van omplir les grades i cadires de 

l’amfiteatre.

CULTURA | LA TORRETA

Jornada de portes obertes a La Torreta, el 25 de setembre 
El Centre Cultural La Torreta ofereix una degustació dels tallers de el curs 2021-2022, el proper dissabte 25, de 16 a 20 hores

Cultura

D
esprés d’un curs a dis-
tància i fent tallers a tra-
vés de pantalles, aquest 

any volem començar el curs 
retrobant-vos. Us volem tornar 
a veure i que pugueu venir a 
fer un tastet dels diferents ta-
llers que oferim aquest curs. 
Hi trobareu novetats per triar i 
remenar.

Per això, hem preparat una 
tarda plena d’activitats, perquè 
pugueu provar els diferents ta-
llers i preguntar qualsevol dub-

Festes

L
a Diada va començar, 
en una plaça Rafael Ca-
sanova engalanada per 

l’ocasió, amb dues cançons 
a càrrec de la Cobla Súria, 
que ja fa 18 anys que ens 
acompanya en aquesta data. 
Tot seguit, vam poder gaudir 
del Ball d’Homenatge gràcies 
als balladors Ramon Oliver i 
Míriam Cabero, de la Colla de 
Ball de Gitanes de l’Agrupa.

Un cop acabat el ball, re-
presentants de la Penya 
Blaugrana i de tots els par-
tits polítics amb representa-
ció a l’ajuntament van llegir 
poemes d’autors catalans. 
Entre ells, en Pere Rodríguez 
va llegir el poema “Corran-
des d’exili” de Joan Oliver 
(Pere Quart), que conté els 
famosos versos: “En ma ter-
ra del Vallès / tres turons fan 
una serra, / quatre pins un 
bosc espès, / cinc quarteres 
massa terra. / Com el Vallès, 
no hi ha res”.

Festes

L
a pluja va donar una tre-
va i va permetre a les 
tres colles ballar davant 

del públic de Montmeló. La 
colla Gran van estar acompa-
nyada de les colles de Petites 
i de Mitjanes, que ja havien 
reprès l’activitat per Sant Jor-
di. Les tres colles van ballar la 
Jota de forma conjunta, peça 
que van haver de repetir a pe-
tició del públic.

El retrobament de Ball de 
Gitanes va servir també, per 
fer el sorteig de la súper pa-
nera, que comptava amb una 
gran varietat i assortiment de 

productes de 40 comerços i 
empreses del municipi que 
han volgut col·laborar amb 
l’entitat i fer més assequible 
la participació de l’Agrupa a 
l’Aplec Internacional que or-
ganitza Adifolk i que aquest 
any es farà a l’Alguer (Sarde-
nya, Itàlia).

La colla gran de Gitanes de 
l’Agrupa viatja a l’Alguer els 
dies 24, 25 i 26 de setembre 
per participar en la trobada 
que acull una àmplia diver-
sitat de tots els àmbits de la 
cultura popular i on el Ball de 
Gitanes estarà representant 
per les colles de Montmeló i 
de Lliçà d’Amunt. 

Acabada la lectura de ver-
sos, el protagonisme va pas-
sar a les entitats, col·lectius 
i partits polítics de Montme-
ló, que van fer la tradicional 
ofrena floral al monument a 
Rafael Casanova, tenyint el 
monument i la plaça amb 
una gran varietat de flors i 
plantes. 

Finalment, es va cantar 
l'Himne dels Segadors i es 
va donar pas a la segona 
part de l'audició de sardanes 
a càrrec de la Cobla Súria, 
que va clausurar els actes 
de la Diada que cada any 
serveix com a punt de reunió 
i trobada de les diferents en-
titats del municipi. 

te a l’equip de talleristes que 
seran presents durant tota la 
jornada de portes obertes.

Le sessions del tastet són 
de 40 minuts, els primers 10 
minuts s’exposarà el taller i 
el programa del curs i es po-
dran preguntar dubtes i els 
30 minuts restants es farà un 
tastet del taller escollit. En 
podeu fer tants com vulgueu 
i si us animeu, us podreu 
prescriure al punt d’informa-
ció que hi trobareu.

Hi haurà tallers de salut i mo-
viment (ioga, hipopilates, hipo-

pressius amb nadons, dansa del 
ventre) i artístics i creatius (ma-
nualitats, pintura de roba, res-
tauració, patchwork, cosmètica 
natural, fotografia i percussió). 
S’ha programat més d’una ses-
sió de cada taller per a poder fer 
els tastets seguint la normativa 
Covid-19. No hi falteu! Som-hi!

Més informació sobre el tas-
tet a xarxes socials o al telèfon 
93.572.10.33. També hi tro-
bareu tota la informació dels 
monogràfics mensuals i de la 
resta de tallers al punt d’infor-
mació. Us hi esperem! 
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educació i cultura

EDUCACIÓ | CURS 2021-2022

1218 alumnes inicien el nou 
curs escolar a Montmeló
Els centres educatius del municipi han obert les seves portes al nou 

curs 2021-2022 amb el manteniment de les mesures per evitar la 

propagació del COVID-19 que es van iniciar el curs passat.

Educació

S
eguint el protocol del 
Departament d’En-
senyament, els grups 

conti nuaran organitzats com 
a “grups estables o bombolla”, 
tractant de designar el mínim 
professorat possible per grup i 
amb ús de mascareta obligatò-
ria dels infants a partir de 6 anys.

Pel que fa a l’INS Mont-
meló, per tal de poder des-
congestionar els espais de 
què disposa el centre, conti-
nuaran fent ús de quatre au-
les normals i una d’informà-
tica a la G2M, on s’ha ubicat 
el Cicle Formatiu de Perru-
queria i Estètica.

Per últim, i en quant a la ne-
teja i desinfecció dels centres, 

l’Ajuntament mantindrà el re-
forç de la higiene dels centres 
en horari de matí, disposant, 
així d’una persona més a ca-
da escola fins a finals d’any.

Les xifres de l’alumnat per 
a aquest curs són de 297 
a l’escola Pau Casals, 388 
a l’escola Sant Jordi i 533 a 
l’INS Montmeló, inclosos ci-
cles formatius. 

CULTURA | CATALÀ

El valor de la comunicació: 
Grups de conversa
Des de l'Oficina de Català, amb el suport d'Òmnium Montmeló, s'han 

organitzat novament els grups de conversa en català que hi havia 

abans de la pandèmia.

Oficina de Català

C
omença el darrer tri-
mestre de l'any i encara 
tenim ganes d'apren-

dre, de xerrar, de conèixer 
gent i d'agafar confiança i 
seguretat a l'hora de par-
lar català. Algunes persones 
usuàries de l'Oficina de Ca-
talà estudien la llengua, fan 
cursos, però és en el moment 
de la comunicació on cada 
persona ha de tenir estratè-
gies per fer-se entendre i per 

això pensem que els grups de 
conversa, igual que el Volun-
tariat per la llengua, ajuden a 
totes aquelles persones que 
volen integrar-se i agafar con-
fiança parlant català.

Els grups de conversa són 
sessions presencials que es 
faran a la G2M (c. Nou, 34) 
mantenint i respectant les 
restriccions de la Covid-19 
amb l'objectiu de practicar la 
llengua i agafar fluïdesa en la 
comunicació. Alhora es pre-
tén fer activitats culturals per 

tal de conèixer el municipi, 
per això també s'organitzen 
sortides locals durant el curs.

S'ofereixen els horaris de 
matí i tarda. Les sessions se-
ran els dilluns al matí d'11 h 
a 12 h o els dilluns de 19 h a 
20 h. Les persones interessa-
des a fer el grup de conver-
sa poden enviar un correu a 
montmelo@cpnl.cat, trucar al 
634 254 450 o bé passar per 
La Torreta dimarts o dijous al 
matí. El curs és gratuït i s’ini-
ciarà dilluns 4 d'octubre. 
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ALCALDIA | COVID-19

Acte de reconeixement al per-
sonal sanitari i de record a les 
víctimes de la Covid-19

La cadena de contagis de la Covid-19 que es va iniciar a la Xina 

a finals de 2019 es va convertir aviat en una pandèmia, provocant 

milions d'infeccions i de morts. L'impacte del coronavirus va obligar 

tot el món a prendre mesures excepcionals com ara ordenar el 

confinament de la població i l'aturada de l'economia. Des de llavors 

el planeta lluita per recuperar la normalitat.

Redacció

E
l dia 1 d’octubre a les 18 
hores a la plaça d’Ernest 
Lluch, l’ajuntament ha 

previst la organització d’un 
acte de record a les persones 

que han mort durant la pan-
dèmia de la Covid-19 i que 
serveixi, també, per retre un 
homenatge a tot el personal 
sanitari que ens atén, cuida 
i acompanya en tot aquest 
procés.

L’acte consistirà en una 
lectura de poemes i música 
a càrrec de Lali Barenys que 
estarà acompanyada de Car-
les Beltran amb la guitarra i el 
piano i la veu de Tànit Navarro. 
També comptarà amb la par-

ticipació de les persones que 
compartiran amb el públic as-
sistent les seves vivències. 

Aquest mateix dia es des-
cobrirà un mural fet amb tren-
cadís que representa Un arbre 
de la vida. L’arbre fet per l’es-

cola Trencadís de Barcelona 
comptarà amb elements ela-
borats pels veritables prota-
gonistes d’aquesta pandèmia: 
personal sanitari, gent gran i 
les famílies que han sofert al-
guna pèrdua. 

ALCALDIA | CIRCUIT

Aquest setembre es compleixen 
30 anys de Circuit a Montmeló

El Circuit de Barcelona-Catalunya va ser inaugurat el 10 de setembre de 

1991, gràcies a l’impuls de l’Ajuntament de Montmeló, la Generalitat de 

Catalunya i el Reial Automòbil Club de Catalunya. 

Redacció

E
l Circuit va acollir la se-
va primera cursa només 
cinc dies després de la 

seva inauguració, el Campio-
nat d’Espanya de Turismes, 
mentre que el primer Gran 
Premi d’F1 se celebraria unes 
setmanes més tard, el 29 de 
setembre. 

Des d’aquell moment, el 
aleshores Circuit de Catalu-
nya, va ser també el Circuit de 
Montmeló, va posar el nom de 
Montmeló en el mapa mundial 
i va provocar que el municipi 

experimentés una gran trans-
formació els caps de setmana 
de Gran Premi. Són ja 30 anys 
de convivència ininterrompuda 
amb aquesta gran instal·lació 
esportiva del motor.

Per celebrar aquest aniver-
sari l’Ajuntament està treba-
llant en un seguit d’actes que 
tindran el tret de sortida diven-
dres 8 d’octubre amb una taula 
rodona on es parlarà de “Pre-
sent, passat i futur” del Circuit 
i on es presentaran la resta 
d’actes previstos. 

Durant nou dies, del 8 al 17 
d’octubre, Montmeló es vestirà 

de colors i de motor. Una xer-
rada sobre el vehicle elèctric i 
una concentració de motos i de 
vehicles clàssics, donaran for-
ma a aquesta celebració. Les 
entitats Moteros Montmeló, 
dissabte 16 d’octubre i l’asso-
ciació Clàssic Club Montmeló, 
diumenge 17 seran també pro-
tagonistes d’aquesta celebra-
ció amb l’organització de les 
respectives trobades.

Tots aquests actes estaran 
acompanyats d’una exposició 
que farà un recorregut pels 30 
anys de la història del Circuit a 
Montmeló. 

presidència
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opinió

2021-2022, un curs decisiu

Amb el setembre comença el 
curs en molts aspectes. 

El més clàssic i esperat és el 
de l’inici del curs escolar, un curs 
que enguany serà el segon que 
s’enceta en pandèmia. Amb l’es-
perança i el convenciment que 
aquest curs escolar s’acabarà 
resolent tan bé o millor que l’an-
terior les escoles del nostre poble 
continuen comptant amb tot el 
suport i els mitjans que els calen 
i que no sempre arriben des de 
la Conselleria, però que l’Ajunta-
ment s’esmerça en fer-los arribar.

Políticament també el setem-
bre marca l’inici previ d’un curs 
que comença al gener del se-
güent any però que necessita 
tota la feina prèvia que suposen 

les revisions de les ordenances 
fiscals i la preparació i aprovació 
del pressupost. 

En aquest cas el pressupost 
serà el que regirà les polítiques 
socials, de promoció econòmi-
ca, culturals, d’educació, espor-
tives, mediambientals i d’inver-
sions d’un any 2022 que encara 
continuarà marcat, esperem que 
menys que 2021, per la pandè-
mia del Covid-19.

Una pandèmia que, tot i les 
precaucions de tota mena i de 
les limitacions en la interacció 
social que ens imposarà, no po-
drà pas ser un fre a les grans in-
versions previstes.

Durant els propers mesos veu-
rem començar l’execució de di-
versos projectes que han anat 
avançant durant la pandèmia i 

que ara, finalment, veuen la seva 
concreció. 

Les obres de la nova residèn-
cia ja estan licitades i es preveu 
que les obres puguin començar al 
Gener o Febrer del 2022. El nou 
tanatori ja té aprovat el projecte 
executiu i el concessionari preveu 
iniciar les obres abans d’acabar 
el 2021. La impermeabilització de 
la coberta de la Sala Polivalent ja 
s’està executant i vindrà seguida 
de la licitació i instal·lació de les 
grades retràctils. 

També esperem poder tancar 
definitivament durant aquest curs 
la licitació i adjudicació de la obra 
d’urbanització de la 2a Fase del 
Soterrament i el compromís de 
la construcció del nou Centre de 
Formació Professional en matèria 
de Química, així com que l’INCA-

SOL entomi la construcció dels 
pisos públics de lloguer compro-
mesos. 

La situació financera de l’Ajun-
tament i les capacitats de finan-
çament de les què disposem, 
ens permeten entomar aquestes 
inversions amb solvència per do-
tar Montmeló d’uns serveis i unes 
infraestructures que ens han de 
fer millor la vida al nostre poble.

També marcaran el nostre fu-
tur les inversions en sostenibili-
tat com la instal·lació de plaques 
solars i la possible creació d’una 
empresa local d’energia i el nou 
sistema de recollida de residus, 
encara en fase d’estudi, que 
ens ha de fer incrementar el re-
ciclatge de forma exponencial, 
d’acord amb els objectius de 
l’Agenda 2030.

La factura d’Endesa

L’electricitat ha pujat sense atu-
rador aquest estiu a Espanya, ge-
nerant una enorme indignació. La 
factura que paguem les famílies i 
les petites empreses i comerços 
s’enlaira un 30% i l’economia 
se’n ressent, frenant la recupera-
ció econòmica post-Covid que ja 
començava a materialitzar-se. Tot 
fruit de l’avarícia de les tres grans 
companyies elèctriques del país, 
Endesa, Iberdrola i Naturgy, que 
continuen incrementant els seus 
obscens beneficis (més de 7.000 
milions d’euros l’any 2020) a cos-
ta d’escanyar la ciutadania, fent 
valer la seva posició de poder i 
d’oligopoli.

Durant dècades, especialment 

amb els governs del PP però tam-
bé amb els del PSOE, les elèctri-
ques han aconseguit que se’ls 
fessin un grapat de lleis a mida. 
Lleis que els regalen beneficis ex-
traordinaris “caiguts del cel”, que 
els permeten evitar les inversions 
en modernització d’instal·lacions 
i esquivar les contribucions so-
cials, o que fins i tot gravaven la 
utilització d’energies renovables, 
com el famós “impost al Sol” de 
Rajoy. Lleis que s’han cobrat al-
guns expresidents i exministres, 
a través de les portes giratòries, 
amb cadires i sous milionaris als 
consells d’administració de les 
mateixes empreses.

En Comú Podem i Unidas 
Podemos ha liderat la denun-
cia d’aquesta situació des de fa 

anys, criticant els abusos de les 
gran corporacions i les portes gi-
ratòries, i reclamant que es limi-
tés el seu poder i els seus benefi-
cis injustos. 

Ara, com a integrants del go-
vern de coalició a Espanya, hem 
exigit que es posés fre a aquesta 
escalada insostenible i, malgrat 
la lamentable oposició inicial del 
PSOE, finalment hem aconseguit 
que el Consell de Ministres aprovi 
aquesta setmana un paquet de 
mesures per rebaixar el preu de 
la factura elèctrica a famílies i PI-
MES. Amb aquestes mesures, a 
partir del mes vinent, les elèctri-
ques veuran disminuïts els seus 
beneficis, a canvi d’una rebaixa 
del rebut mensual per a la majoria 
de la ciutadania. Ho hem aconse-

guit, els hem parat els peus.
El següent pas ha de ser la 

creació d’una empresa energèti-
ca pública, com ja tenen la gran 
majoria de països europeus i com 
també té la ciutat de Barcelona. 
Una elèctrica social, sostenible i 
al servei de la ciutadania i no dels 
beneficis d’uns pocs.

Ser el partit petit d’un govern 
de coalició no és senzill, però avui 
novament hem demostrat que 
la nostra presència és fonamen-
tal per incidir a la vida de la gent 
treballadora. Sense nosaltres no 
hauria pujat el Salari Mínim, ni hi 
hagués hagut escut social anti-
crisi, ni s’haurien revaloritzat les 
pensions, ni s’hauria rebaixat la 
factura de la llum. Sí, es pot. 

Fem més millores a Montmeló?

Aprofitant la setmana de la mobi-
litat, hem recollit una sèrie d’inci-
dències al poble que creiem que 
cal millorar. Algunes d’elles ja les 
hem reportat en diversos plens 
de l’ajuntament, com per exem-
ple, l’arranjament del Vial de ron-
da i carrer Navarra o la falta de 

la tanca de seguretat al C/ Miquel 
Biada davant de l’antiga estació. 
Aquestes són incidències a millo-
rar, però també creiem que cal re-
considerar la nostra proposta de 
conversió en zona de vianants el 
C/ Vic - Pompeu Fabra els caps 
de setmana.

Totes aquestes incidències 
abans mencionades junt amb 

d’altres que hem recollit, les po-
dreu trobar a la nostra web. A 
més, també us convidem a vosal-
tres a afegir les que aneu detec-
tant pels carrers de Montmeló per 
tal que els nostres regidors pu-
guin fer-les arribar a l’ajuntament.

Aquesta eina de detecció l’hem 
obert en el marc de la setmana 
de la mobilitat, però tenim inten-

ció de que sigui de llarga durada, 
això dependrà en gran part de la 
participació de tots vosaltres.

Escanejant aquest QR o ac-
cedint a l’enllaç tindreu accés al 
mapa on podreu pujar les vos-
tres fotos i comentaris de manera 
anònima o bé podreu consultar 
les que altres veïns han detectat.

Seguim endavant

A nivell de país, començarem la 
tardor d’una manera un xic estra-
nya.. d’una banda, animats per 
les bones dades sobre la pandè-
mia, l’economia, i amb esperan-
ça per trobar una solució política 
pactada que és molt. De l’altra, 
preocupats per la situació gene-
ral, que tothom veu força inesta-
ble, i pel clima enrarit que vivim i 
que esperem que es pugui anar 
deixant enrere. 

A nivell municipal, des de la Re-

gidoria de Promoció Econòmica, 
fem tot el possible per contribuir 
a reforçar el creixement econòmic 
de les persones i les empreses de 
Montmeló, i contribuir així a la mi-
llora de tota la nostra societat. 

Enguany, la taxa d’atur regis-
trada a l’agost és de l’11,11% a 
Montmelo, per sota de la regis-
trada a l’agost del 2020. Això ens 
indica una recuperació de la acti-
vitat econòmica. 

Un cop acabada la selecció de 
personal, els Plans d’Ocupació 
d’enguany donaran feina a 16 

persones, una xifra rècord. Paral-
lelament, mercès a l’amplia ció 
del personal al departament, 
s’ha organitzat diverses jornades, 
també inèdites, per a la millora de 
la qualificació de persones que 
busquen feina i de les empreses 
que necessiten personal. Ens es-
forcem també per a la promoció 
del nostre comerç local, essen-
cial per no esdevenir una ciutat 
dormitori, i continuem atenent 
i resolent els conflictes que es 
plantegen a l’Oficina Municipal 
d’Informació al Consumidor. Per 

tant, com es deia en una cam-
panya fa uns anys, parlem amb 
els fets, no només paraules, i us 
demanem que vosaltres també, 
amb els vostres fets, sigueu cor-
responsables del nostre desen-
volupament econòmic conjunt. 

Com sempre, estem a la vos-
tra disposició per tal de resoldre 
dubtes o plantejar reptes per al 
nostre municipi, ens podeu con-
tactar a través de xarxes o direc-
tament al correu electrònic: 

amonserrat@montmelo.cat 
Seguim!!!!
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El FITKAM engresca a 
famílies i professionals 
a gaudir del teatre 
familiar a Montmeló
La vuitena edició del festival ha 
acollit vint-i-dos espectacles. 

celebrar a causa de les condicions 

reduït al 70%, 2.750 persones han 
passat pel festival aquest cap de 
setmana.

FITKAM www.videostudi.com
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