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Bonita casa adosada, con patio/terraza ideal chill out donde podrás disfrutar de un aperitivo de un día soleado o de una cena tranquila de una noche de verano. 
Distribuida en planta sótano con amplio garaje de 37m2 aprox., con pequeña sala/comedor de 7,5m2 apróx. y armario trastero, en el garaje se pueden aparcar hasta dos vehículos. En planta dispone de 
un soleado comedor con chimenea y aire acondicionado, aseo de cortesía y amplía cocina. En primera planta están distribuidas las 3 habitaciones, todas exteriores (dos de ellas con aire acondicionado 
y otra con armario empotrado) y un baño reformado con plato de ducha.
Construida en el año 1.987, con superficie de parcela de 104m2 y superficie construida de 156m2 de los cuales 96m2 son útiles.
Ubicada en zona tranquila, en el barrio de La Cucurny, a cinco minutos caminando de la Estación de tren de Montmeló y parada 
de BUS, ideal si tienes niños pequeños ya que a la vuelta de la esquina hay una zona relativamente nueva con un par de parques 
infantiles, un mini campo de fútbol y un par de máquinas de gimnasio urbano.
No lo dudes y contacta con nosotros para realizar una visita sin ningún tipo de compromiso, ¡Te esperamos!
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Delegació Mollet del Vallès
Passatge Sant Miquel, 12
08100 Mollet del Vallès
T. 93 579 33 33
mollet@fincasleon.com

Delegació Montornés del Vallès
Onze de Setembre, 29
08170 Montornés del Vallès
T. 93 568 35 45
montornes@fincasleon.com

Delegació Montmeló
Avinguda Pompeu Fabra, 3
08160 Montmeló
T. 93 572 30 73
montmelo@fincasleon.com

Colaboramos con más de 130 inmobiliarias, con 830 agentes a su servicio

290.890€

Casa en Venta · Montmeló · La Curcuny

m2

156
m
1

Habitaciones
33

Baños
2
B
2

Parking
Si

Ref. EV11256

¿Sabes ya cuánto vale tu casa? Descúbrelo 
en menos 
de 1 minutos

www.fincasleon.com/valora-tu-vivienda

Certificación 
Energética
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EDITORIAL | GENT GRAN

Amb més força i més 
ganes que mai, celebrem la 
Setmana de la Gent Gran
Tradicionalment, el mes d’Octubre a Montmeló està dedicat a la 

Gent Gran. Des de fa molts anys programem activitats i trobades 

que serveixen per posar en valor i reconèixer l’important paper que 

les persones grans tenen en la nostra societat i l’aposta decidida de 

l’Ajuntament per desenvolupar polítiques i serveis que millorin la seva 

qualitat de vida i garanteixin la seva atenció.
Mor el locutor i 
cofundador de 
Ràdio Montmeló, 
Paco Agudo

Dimarts 7 d’octubre es va conèixer la mort als 60 anys de 
Paco Agudo, periodista amb una llarga trajectòria al món 
de la ràdio. Agudo feia un any i mig que estava de baixa 
laboral pels problemes coronaris que patia i que el van 
obligar a apartar-se de la feina a la ràdio.

Agudo va iniciar el seu treball al món de la ràdio a Rà-
dio Montmeló de la que en formava part des dels seus 
inicis als anys 80. Conjuntament amb Santamaria Pa-
redes, que n’era el director. En Paco va formar part de 
l’emissora local fins a principis dels anys 90 quan es crea 
l’emissora comarcal, Ràdio 7 Vallès.

A l’inici de Ràdio 7 Vallès s’encarregava de la informa-
ció municipal de Montmeló. Després, també va fer infor-
mació relacionada amb Granollers com a redactor i edi-
tor de butlletins i informatius radiofònics. Abans d’agafar 
la baixa laboral, era el coeditor del magazine Granollers 
Avui.

Tal com informa El 9 Nou, Agudo era un professional 
molt polivalent i havia fet tot tipus d’informació, també 
esportiva i era molt conegut, tant a Montmeló com a 
Granollers. Havia dirigit tertúlies polítiques i socials en 
una trajectòria de més de 20 anys a la ràdio municipal. 
També ha estat un formador de desenes de joves perio-
distes que han tingut el seu primer contacte amb la ràdio 
a l’emissora municipal.

A Montmeló era una persona molt coneguda, havia es-
tat monitor del Club d’Esplai i col•laborador amb diver-
ses entitats del municipi. La notícia de la seva mort ha 
colpit a la ciutadania de Montmeló que el recorden amb 
el seu somriure present i com un gran conversador.

Pere Rodríguez | Alcalde

E
nguany, encara en un es-
cenari de superació de la 
pandèmia, aquest mes té 

una importància especial. No 
farem encara el tradicional di-
nar de la gent gran, i les activi-
tats i sortides programades en-
cara estaran marcats pel grau 
de prudència que recomana la 
situació. 

Però sí podem dir, amb satis-
facció, que hem sigut el primer 
Ajuntament de la comarca en 
recuperar l’activitat del Casal 
de la Gent Gran. S’han reprès, 
amb un gran nombre de per-
sones inscrites, els tallers i les 
activitats en col•laboració amb 
l’Associació de la Gent Gran de 
Montmeló, i tenim com a fita 
poder celebrar el dia 30 d’Oc-
tubre el primer ball del Casal 
després de la pandèmia. Una 
data il•lusionant per a tots i to-
tes després de tants mesos de 
no poder fer-ne. 

Durant el llarg any i mig de 
pandèmia, hem tingut mo-
ments d’anades i vingudes. De 
relaxació de les mesures de 
restricció i de tornada a les res-
triccions de manera periòdica. 
Les activitats adreçades a la 

Gent Gran, tant a Montmeló 
com a arreu, s’han mantin-
gut suspeses sense inter-
rupció per la consideració 
de persones d’especial risc 
que tenen els seus usuaris.

Aquesta circumstància ha 
causat, sovint, incomprensió 
i enuig en moltes persones 
grans, que ens demanaven 
explicacions o que posaven 
en dubte les restriccions vi-
gents. 

Arribat el moment de la re-
presa, puc dir, sense dubtes, 
que hem fet, en tot aquest 

temps, tot allò que podíem 
fer respectant la normati-
va vigent en cada moment, 
amb imaginació i gosadia 
però vetllant sempre per la 
seva seguretat i salut, mal-
grat moltes vegades haguem 
sentit la incomprensió d’al-
gunes de les decisions que 
preníem. 

Ara si. Ara podem i farem. 
Amb més força i mes ganes 
que mai.  Us desitjo a tots i a 
totes una molt bona Setmana 
de la Gent Gran de Montme-
ló. 



presidència
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CIRCUIT | 30 ANIVERSARI

Actes commemoratius del 
30è aniversari del Circuit a 
Montmeló
Divendres 8 d’octubre es va donar el tret de sortida als actes de 

commemoració dels 30 anys del Circuit a Montmeló. Al llarg de la 

setmana següent, s’han engalanat diferents places del municipi amb 

pneumàtics de vehicles que han corregut per la pista del Circuit que 

han estat pintats i reconvertits en jardineres per part de la Brigada 

d’Obres i Jardineria de l’Ajuntament.

Redacció

Passat, present i futur 
del Circuit a Montmeló
Amb aquest títol es va rea-
litzar una tertúlia que va re-
passar la història del Circuit 
a Montmeló. L’escenari de 
la Polivalent va reunir a les 
persones que han viscut de 
primera mà aquests 30 anys 
de circuit.

El periodista i locutor es-
portiu Cesc Vila va moderar 
aquest esdeveniment on van 
participar Pere Rodríguez, al-
calde de Montmeló; Roman 
Ruiz, alcalde de Montmeló 
l’any 1991; Josep Lluís San-
tamaría, director actual del 
Circuit; Fidel Sust, director i 
president del Circuit de Ca-
talunya entre 1998 i 2007; 
Ignasi Manils, vicepresident 
de la UBCM; Josep Mateu, 
president actual del RACC; 
Aman Barfull, director es-
portiu del RACC entre 1990 i 

2021 i Ricky Cardús, pilot de 
motociclisme.

L’acte va començar indagant 
en l’origen de la idea i la creació 
del Circuit per després elaborar 
en tota l’evolució que ha expe-
rimentat durant tots aquests 
anys, rememorant des de les 
primeres carreres de Fórmula 1 
i Moto GP als anys 1991 i 1992 
respectivament fins als rècords 
d’assistència deguts a l’Alon-
somania entre 2007 i 2008.

Des de l’inici, el circuit va 
significar una transforma-
ció per tot el poble i segueix 
suposant una gran atrac-
ció, amb dos esdeveniments 
mundials i anuals que posen 
al mapa tant a Montmeló com 
a Catalunya.

L’Associació Moteros 
Montmeló va celebrar 
la Motofarra 2021
El passat 16 d’octubre, la pla-
ça de la Quintana es va omplir 
de gent i motos per celebrar 

la Motofarra organitzada per 
l’Associació Moteros Mont-
meló dins dels actes que 
s’han fet per la celebració 
dels 30 anys de Circuit de 
Catalunya a Montmeló

L’esdeveniment va co-
mençar a les 17 hores i es 
va allargar fins a la mitja 
nit. Des de l’inici, hi va ha-
ver habilitat un espai per 
infants, on podien pintar la 
seva moto. La música va 
anar a càrrec dels dj’s Toni 
Mesas i Blackbird. També 
es va disputar la 2a edició 
de la “Carrera de Lentos”, 
amb obsequi per a tots els 
participants i premis per 
als quatre finalistes. Tam-
bé hi van haver estands de 
col•laboradors de l’entitat, 
que van fer una presenta-
ció dels seus productes. 
Tots ells van oferir premis 
per repartir al sorteig que es 
va celebrar cap a les 21.30 
hores, amb el premi final de 

dues entrades dobles, una 
per F1 i l’altre per MotoGP.

A les 22 hores es va fer la 
tradicional estripada, amb 
dedicació especial per als 
tres pilots que malaurada-
ment han perdut la vida als 
circuits aquest any, Hugo Mi-
llan, Jason Dupasquier i De-
an Berta Viñales. L’estripada 
va anar acompanyada per 
pirotècnia amb il•luminació, 
a més del soroll de totes les 
motos participants.

Èxit de la 8a trobada 
de vehicles clàssics i 
mítics de Montmeló

El passat 17 d’octubre es 
va dur a terme la 8a troba-
da de vehicles clàssics i mí-
tics de Montmeló. L’entitat 
organitzadora, Clàssic Club 
Montmeló, va acollir a l’es-
pai de l’escorxador els 350 
cotxes i motos que ja venien 
amb inscripció prèvia. Molts 
altres vehicles clàssics es 
van derivar cap al espai con-
tigu del Vial del Congost en 
el que va ser una gran festa 
del motor. El Club Clàssic 
Montmeló va comptar amb 
la col•laboració de Bikers 
Montmeló que va dirigir l’àrea 
de motos.

Les persones participants 
i assistents, van poder visi-
tar la llotja del motor que per 
primera vegada s’ubicava al 
carrer Santiago Rusiñol per 
donar cabuda al gran nombre 
de paradistes de recanvis, 
accessoris, i serveis relacio-
nats amb el col•leccionisme 
“vintage”. El públic també 
va experimentar amb sofisti-

cats simuladors de conduc-
ció juntament amb l’atrac-
ció principal, l’exposició de 
motos i cotxes antics i de 
col•lecció que van omplir de 
gom a gom la zona d’apar-
cament de l’escorxador. Tot 
això amenitzat pel grup de 
música “Beer in the Moon”. 
Durant la jornada es va fer 
entrega de diversos premis 
als cotxes i motocicletes mes 
espectaculars, més antics i 
més originals. També es van 
organitzar sorteig d’entrades 
del Circuit i de molts premis 
cedits pels col•laboradors.

Finalment i com cada any, 
els cotxes participants en la 
trobada van desfilar en ca-
ravana fins al Circuit de ve-
locitat per donar unes voltes 
a la pista, i pels més atrevits 
la organització va disposar 
d’unes tandes de velocitat. 

Passejada al Circuit
El mateix diumenge i a l’aca-
bar la trobada de clàssics, 90 
persones van anar caminant 
fins al Circuit per poder visi-
tar l’equipament. En aquesta 
jornada es va poder accedir 
a la Tribuna Vip des d’on es 
va poder veure els revolts del 
traçat on vehicles que parti-
cipaven de les Tandes van fer 
gaudir a les persones partici-
pants de la trobada. Un altre 
dels espais que es va poder 
visitar va ser la terrassa del 
restaurant i la terrassa del 
Circuit des d’on es van po-
der veure els 300 vehicles 
participants a la Trobada de 
Vehicles Clàssics desfilar per 
la pista. 



cooperació
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COOPERACIÓ | FONS CATALÀ

L’Ajuntament i el Fons Ca-
talà de Cooperació signen 
un conveni de col·laboració
Dimarts 5 d’octubre l’Ajuntament de Montmeló i el Fons Català de 

Cooperació al Desenvolupament (FCCD) van signar un conveni 

de col·laboració durant els pròxims 4 anys per la gestió de la 

convocatòria pública de subvencions a entitats i persones que 

desenvolupin projectes de cooperació.

COOPERACIÓ | PARTICIPACIÓ CIUTADANA

Crida a la ciutadania a participar 
a la Sectorial de Cooperació

Cooperació

E
n una trobada entre el 
Pere Rodríguez, alcalde 
de Montmeló, l’Imanol 

Martín, regidor de Coopera-
ció i Solidaritat, i l’Isidre Pine-
da, president del Fons Català 
de Cooperació, es va forma-
litzar la signatura d’un con-
veni on ambdues institucions 
es comprometen a treballar 
conjuntament durant els prò-
xims 4 anys amb l’objectiu de 
col·laborar més eficaçment 
en l’articulació d’iniciatives 
conjuntes en l’àmbit de la so-
lidaritat i la cooperació inter-
nacional.

L’Ajuntament i el Fons Ca-

talà col·laboraran en la gestió 
de la convocatòria de sub-
vencions per a projectes de 
cooperació i sensibilització. 
Aquestes subvencions ani-
ran destinades a entitats o 
persones que duguin a terme 
o s’hagin implicat en projec-
tes de cooperació internaci-
onal. De la mateixa manera, 
es comprometen a treballar 
junts en accions de coope-
ració directa i en projectes 
o accions de sensibilització i 
difusió en l’àmbit de la soli-
daritat. Es crearà una comis-
sió de seguiment formada 
per dos membres d’ambdu-
es parts que es reunirà un 
cop l’any de forma ordinària 

per fer un seguiment de com 
evoluciona el treball conjunt. 

Els canvis globals també 
provenen d’accions locals, i 
per això és important que des 
dels municipis ens impliquem 
en els reptes que suposen el 
desenvolupament sostenible 
i la solidaritat internacional. 
L’Ajuntament aposta per les 
polítiques de cooperació des 
de fa molts anys, destinant 
una part del pressupost anual 
a la cooperació internacional 
i sent soci del Fons Català 
des del 1996. La signatura 
del conveni és un pas més 
per refermar el compromís del 
municipi amb la solidaritat i la 
inclusió. 

Cooperació

D
esprés de la signatu-
ra del conveni amb el 
Fons Català de Coo-

peració al Desenvolupament 
(FCCD), l’Ajuntament segueix 
treballant en aquesta línia i 
vol potenciar la Sectorial de 
Cooperació amb noves veus 
que ampliïn les perspectives 
i horitzons que el municipi té 
en l’àmbit de la cooperació i 
la solidaritat. A més, de cara a 
finals de novembre s’està pre-
parant unes jornades de soli-
daritat i cooperació, amb un 
munt d’activitats encarades 
a la sensibilització i difusió de 
projectes de cooperació.

La Sectorial de Cooperació 
és un espai de trobada i co-
ordinació, dins del Consell de 
Poble, que té l’objectiu d’es-
timular la participació dels 
agents socials, la ciutadania 
i entitats del municipi per fo-
mentar i potenciar la coope-
ració centrada en la governa-

bilitat democràtica, els drets 
humans, les polítiques de gè-
nere, la sostenibilitat i el medi 
ambient, així com promoure la 
integració i la inclusió de tota 
la ciutadania. 

Per la seva banda, el Consell 
de Poble és un element cabdal 
a l’hora de dinamitzar la parti-
cipació ciutadana de Montme-
ló. Per aquest motiu es vol fer 
una crida a tothom qui estigui 
interessat en aquest àmbit a 
participar de la Sectorial de 
Cooperació.

Si t’agrada i et vols implicar 
en iniciatives i projectes de co-
operació internacional i solida-
ritat, aquest és un espai per-
fecte per començar. Us podeu 
apuntar a través del formulari 
que trobareu a la web. Prope-
rament es farà una assemblea 
amb les persones que hagin 
mostrat interès en participar 
d’aquest espai, on es presen-
taran els projectes que hi ha en 
marxa a Montmeló i on tothom 
podrà fer sentir la seva veu. 



Amb el suport de:

Col·laboren:

Anuari Mèdia.cat 2020. Una mirada crítica als 
silencis i sorolls dels mitjans de comunicació

Dossier: El periodisme davant l’extrema dreta 
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presidència
COVID | CIUTADANIA

Montmeló batega per les 
víctimes de la Covid-19
Montmeló va fer divendres 1 d'octubre, un acte en record a les 

víctimes de la Covid i també un homenatge al col·lectiu sanitari. 

Ciutadania, famílies i personal sanitari es van reunir la plaça 

d'Ernest Lluch per fer un comiat col·lectiu.

GESTIÓ | DIPUTACIÓ DE BARCELONA

El programa de resiliència 
local de la Diputació 
de Barcelona destina a 
Montmeló 128.486,95 €

Els objectius del programa de resiliència local són 

importants per contribuir al desenvolupament local 

sostenible i a la normalització després dels efectes 

de la pandèmia.

Redacció

P
oesia i música per aco-
miadar-se de les víctimes 
de la Covid-19. Així va 

ser l'acte commemoratiu que 
va organitzar Montmeló per a 
les famílies de les víctimes i 
també pel personal sanitari. La 
trobada es va convertir en un 
comiat col·lectiu, ja que mol-
tes famílies no van poder fer-lo 
a causa de les restriccions sa-
nitàries. L'esdeveniment tam-
bé va servir per agrair la tasca 
dels sanitaris que van treballar, 

i encara treballen, en la lluita 
contra el coronavirus.

'Montmeló Batega per a 
homenatjar a tot el personal 
sanitari que ens atén, cuida 
i acompanya en tot aquest 
procés'. Aquestes van ser les 
paraules d’inici de l’acte que, 
l'actriu Lali Barenys va pronun-
ciar. Ella va ser l’encarregada 
de fer el recital de poesia i de 
conduir l'acte. Durant el con-
finament va escriure tot allò 
que sentia i ha aprofitat l'acte 
per compartir els seus poemes 
amb tota la ciutadania A banda 

Redacció

L
a pandèmia de la 
Covid-19 ha tingut 
una afectació global 

d'emergència sanitària i 
correlativa crisi econòmi-
ca que han requerit una 
resposta directa dels mu-
nicipis com a institució pú-
blica més propera a la ciu-
tadania. Si bé actualment la 
perspectiva sanitària s'està 
redreçant gràcies al pro-
cés de vacunació massiva, 
la crisi econòmica iniciada 
amb l'aturada generalitzada 
dels serveis i activitats no 
essencials és ara una reali-
tat que cal pal·liar amb me-
sures públiques d'estímul 
de l'economia.

La Diputació de Barcelona 
amb la voluntat d’apode-
rar els municipis per a que 
esdevinguin espais d'una 
recuperació social i econò-
mica que potenciï el dina-

misme dels pobles i ciutats i 
faci possible un creixement 
socialment, econòmicament 
i ambientalment sostenibles, 
d'acord amb els objectius de 
l'Agenda 2030 de Nacions 
Unides, ha aprovat el Progra-
ma específic de resiliència lo-
cal, amb una dotació total de 
50 M€, dels quals a Montmeló 
li corresponent 128.486,95 €.

La resiliència urbana és la 
capacitat de les àrees urba-
nes per treballar amb una visió 
sistèmica per tal d'afrontar, 
recuperar-se i millorar l'efi-
ciència de la seva resposta 
davant impactes d'origen na-
tural, humà o tecnològics. El 
programa de resiliència local 
de la Diputació de Barcelona 
es desplegarà concretament 
en sis línies d’actuació: reac-
tivació econòmica, atenció 
a les persones, solvència fi-
nancera, inversió sostenible, 
mitigació del canvi climàtic i 
transformació digital. 

de la música i la poesia, l'acte 
també va comptar amb el par-
lament de diverses persones 
que van donar veu a les expe-
riències durant la pandèmia de 
sanitaris i familiars de malalts 
de Covid de Montmeló.

L'acte es va tancar amb 
la descoberta d'un mural 
col·laboratiu fet per l'Escola 
de Trencadís de Barcelona 
amb l'ajut de familiars i sani-
taris de Montmeló. El mural 
representa un arbre ple de 
cors com a simbologia de vi-
da i esperança. 
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promoció econòmica
TREBALL | ATUR

L’atur es situa a 

Montmeló en xifres 

anteriors a la pandèmia

TREBALL | CONTRACTACIÓ

La contractació puja a Montmeló, 
però continua la bretxa 
contractual entre dones i homes

En aquest mateix tercer trimestre de 2021, a Montmeló s’han fet un 

total de 679 contractes, un 39% més que en el mateix període de 

2020, quan es van fer 489 contractes. 

Comunicació

Al mes de setembre s’ha 
registrat novament un des-
cens en les xifres d’atur, i es 
manté, així, la tendència a la 
baixa dels darrers mesos, se-
gons dades elaborades per 
l’Observatori-Centre d’Estu-
dis del Consell Comarcal.

 A Montmeló les perso-
nes sense feina són actual-
ment 459, amb una taxa de 
l’11,05%, i una reducció in-
teranual de 68 persones, el 
que representa un 12,90%.  
Dels darrers deu anys, no-
mes el 2018 i el 2019 milloren 
la xifra d’enguany. Al març de 
2020 les persones aturades a 
Montmeló eren 472.

Per el que fa al Vallès Ori-
ental, hi ha un total de 21.112 
persones registrades a les 
Oficines de Treball, 978 per-

Comunicació

E
nguany els contractes 
a dones han estat 269, 
per 410 contractes que 

s’han fet als homes, mentre 
que al 2020 es van repartir 
amb 183 contractes a dones 
i 306 contractes a homes, 
amb un petit creixement de 
dos punts ja que al 2020 els 
contractes a dones represen-
taven el 37,4 % del total i en-
guany suposen el 39,6%.

Així la distribució de l’atur 
en funció del sexe pateix una 
clara discriminació envers la 
dona. Al setembre de 2020 
de les 527 persones atura-
des a Montmeló, un total de 

sones menys que el mes 
d’agost passat, fet que su-
posa un descens en quant a 
variació relativa d’un 4,43%. 
Respecte fa un any, l’atur ha 
disminuït de forma significa-
tiva, més de 4.667 persones, 
un descens del 18,1%, cosa 
que situa la xifra de persones 
aturades a nivells propers 
als mesos anteriors a l’esclat 
de la pandèmia, el març de 
2020.

A Catalunya , el mes de se-
tembre finalitza amb 378.470 
persones aturades registra-
des a les oficines de Treball 
de Catalunya. Aquesta xi-
fra suposa una caiguda del 
3,2% respecte de l’agost 
(12.658 persones menys), 
una caiguda més intensa que 
la registrada al setembre de 
2020, que únicament va dis-
minuir un 0,5%. 

318 eren dones, el que repre-
senta el 60,34%. Al setembre 
de 2021 aquesta diferència 
ha augmentat i de les 459 
persones aturades, 301 són 
dones. Això dona una taxa 
d’atur femení del 65,5%.

D’aquestes 301 dones 

aturades, un total de 212, 
un 70,4%, tenen més de 40 
anys, un percentatge pràcti-
cament igual que al setem-
bre de 2020, quan de les 318 
dones aturades, 223 tenien 
aquesta edat, això és un 
70,1% del total. 
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patrimoni, cultura i festes

PATRIMONI | JEP 2021

Jornades Europees del 
Patrimoni a Montmeló
Gran èxit de públic en les dues activitats de patrimoni i cultura, 

realitzades durant el cap de setmana del 9 i 10 d’octubre.

CULTURA | TALLERS

Tornen els tallers 
presencials a La 
Torreta amb una 
oferta àmplia i diversa
Aquest octubre s’ha iniciat el nou curs de 

tallers del Centre Cultural La Torreta, un curs 

que comença recuperant la presencialitat i 

ampliant l’oferta de tallers. Durant el període 

de preinscripcions es varen rebre al voltant 

de 170 sol·licituds i finalment el conjunt de 

tallers de La Torreta compta amb més de 130 

persones matriculades.

FESTES | CASTANYADA

La Castanyada torna dos anys 
després amb gresca i xerinola

Diumenge 31 d’octubre Montmeló tornarà a celebrar la Castanyada i 

d’aquesta manera es recupera la normalitat amb una programació familiar i 

juvenil que omplirà els jardins de la Torreta amb una tarda plena d’activitats 

per petits i grans, i seguirà al vespre amb un sopar i una festa jove.

Cultura

E
nguany l'oferta de tallers 
contempla una progra-
mació regular al llarg del 

curs, amb tallers creatius com 
les manualitats i la restaura-
ció; o tallers de salut i movi-
ment, com el ioga, la dansa 
del ventre i els hipopilates. 
També s'ha incorporat la pro-
gramació mensual i el tallers 
monogràfics.

Aquest octubre comença-
ran les primeres sessions del 
taller de cosmètica natural i al 
novembre s'impartirà un taller 
d'autodefensa personal per a 
dones, juntament amb les se-
gones sessions de cosmètica 
natural.

Per als tallers mensuals i 
monogràfics de novembre 
encara queden places, pel 
que podeu informar-vos i fer 
la inscripció al 93 572 10 33 o 
bé al correu latorreta@mont-
melo.cat. De la mateixa ma-
nera, encara hi sou a temps 
per començar als tallers de 
restauració, percussió, ma-
nualitats i hipopilates amb 
nadons.

D'altra banda, el Nadal ja 
s'acosta i a La Torreta també 
s'oferiran monogràfics nada-
lencs. T'agradaria decorar la 
taula de Nadal amb un centre 
floral o bé fer un regal artesa-
nal? Apunta't als tallers d'art 
floral i enquadernació nada-
lenca que s'ofereixen! 

Festes tradicionals

E
nguany la Castanyada 
es trasllada als Jardins 
de la Torreta, i comen-

çarà a les 17 hores amb la 
tradicional venda de casta-
nyes i altres productes del 
temps per part del CIJ Espla-
ia't, a més d'un taller infantil 
de ‘pinta cares’. D'altra ban-
da, també hi haurà un taller 
de decoració de branques 
recollides al bosc que es de-
coraran amb llanes de colors.

Un cop tot el públic hagi 
menjat castanyes i partici-
pat en els tallers, començarà 
l'espectacle d'animació fami-
liar amb més marxa, gresca 
i diversió: es tracta de "La 
Xerinola d'en Rikus". Prepa-
reu-vos per a un espectacle 
farcit de cançons populars i 
de collita pròpia, danses exò-
tiques, jocs ritmats, globus 
de colors i confeti, molt de 
confeti!

Per acabar d'arrodonir la 

festa familiar, es realitzarà el 
gran sorteig de la Panera del 
CIJ Esplaia't. Participa en 
l'estirada de corda, aconse-
gueix que el teu color guanyi 
i entra al sorteig de dues fan-
tàstiques paneres.

Amb l'entrega de les pane-
res es donarà per tancada la 
castanyada familiar, que do-
narà pas a la Castanyada Jove 

amb un sopar popular orga-
nitzat també pel CIJ Esplaia't. 
A més, des de l'Estació Jove 
s'està preparant una festa 
oberta a tots els públics als 
jardins de La Torreta a partir de 
les 22 hores fins a l'1 de la ma-
tinada que comptarà amb la 
DJ Trapella, un espai de pho-
tocall i servei de bar per a les 
persones assistents. 

Museu Municipal de Montmeló

E
ls passats dies 8, 9 i 10 
d'octubre es van presen-
tar a tot Catalunya les 

Jornades Europees del Patri-
moni. Montmeló es va acollir a 
aquesta celebració anual amb 
dues propostes. La primera al 
mateix municipi i la segona a 
l'assentament romà de Mons 
Observans. Ambdues activi-
tats varen tenir una afluència 
de públic major de l'esperada 
i es va poder penjar el cartell 
d'entrades exhaurides.

El dia 9 d'octubre a les 11 
del matí es va inaugurar la 
ruta L'estiueig de carmanyo-

la. Aquesta nova activitat, 
que romandrà als carrers de 
Montmeló, permet conèixer 
el ric patrimoni modernista i 
noucentista de Montmeló. El 
nom d'aquesta nova ruta cul-
tural ens recorda que des de 
finals del segle XIX Montmeló 
va ser una de les destinacions 
més populars per passar les 
llargues temporades d'estiu. 

Com a tret diferenciador de 
la resta de rutes patrimonials 
convencionals, L'estiueig de 
carmanyola ha estat conce-
buda com una ruta permanent 
que les persones interessades 
puguin gaudir-la sempre que 
vulguin sense la necessitat de 

tenir un guia. Això s'ha acon-
seguit mitjançant la instal·lació 
d'unes plaques amb un codi 
QR on es pot consultar tota la 
informació d'aquell indret en 
PDF. En concret són un total 
de 12 punts a visitar, sent l'inici 
recomanat el Museu Municipal 
de Montmeló.

En totes les parades hi ha 
vinculat a més un mapa que 
situa la resta dels punts del 
recorregut, per tal que les 
persones visitants triïn el seu 
itinerari. Aquesta innovadora 
oferta permet que la cultura i 
el patrimoni romanguin sem-
pre actius i a l'abast de tot-
hom durant tot l'any.

Per inaugurar aquesta ru-
ta es va fer una visita guiada 
que va concloure un tast de 
‘sarsaparrilla’ -refresc típic 
d'inicis del segle XX- a la ca-
sa de La Torreta. A més es 
va comptar amb la presència 
totalment desinteressada de 
“Llum i color del 900”, un grup 
de reconstrucció històrica es-
pecialitzat en el modernisme, 
dinamitzant l'activitat amb els 
seus vestits d'època.

Val a dir que la ruta ha si-
gut possible gràcies al treball 

conjunt del Museu Municipal 
de Montmeló amb l'Arxiu Mu-
nicipal i la col·laboració i su-
pervisió del Centre d'Estudis 
de Montmeló (CEM).

El dia 10 d'octubre es va 
oferir un taller familiar de cui-
na romana a Mons Obser-
vans, on les persones parti-
cipants van elaborar un parell 
de receptes romanes originals 
i a més provar-les. L’activitat 
va esta acompanyada d'una 
visita guiada als diferents in-
drets del jaciment romà. 
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mobilitat i serveis socials

MOBILITAT | VEHICLES ELÈCTRICS

A partir del 2 de novembre, la 
recàrrega de vehicles elèctrics 
deixa de ser gratuïta

Des de la posada en marxa, el mes de novembre de 2019, del punt 

de recàrrega ràpida de vehicles elèctrics del Sector Nord s’han 

realitzat un total de més de 3.000 recàrregues

SERVEIS SOCIALS | CÀRITAS

Càritas Montmeló omple 
d’aliments el seu magatzem

A principis d’aquest mes d’octubre Càritas Montmeló va comprar 

aliments per valor de 3.000 € fent ús de la subvenció anual de 

l’Ajuntament. 

Redacció

D
es de finals del 2019 
existeix a Montmeló un 
punt de recàrrega de 

vehicles situat al carrer de 
Vic, davant les oficines de la 
Policia Local. Per tal de fo-
mentar la mobilitat elèctrica 
entre la ciutadania, la recàr-

rega ha estat gratuïta i ha es-
tat l’Ajuntament qui s’ha fet 
càrrec del cost del consum 
elèctric i del manteniment 
del punt. 

En aquests gairebé dos 
anys s’ha realitzat més de 
3.000 càrregues, amb un total 
de més de 320 hores que su-
posen més de 42.000Kwh i un 

cost total de més de 15.000€.
Un cop fet l’estudi econò-

mic d’aquest servei i per tal 
de compensar-ne el cost, a 
partir del dia 2 de novembre 
i a través de l’aplicació mò-
bil, caldrà abonar-ne els Kw/h 
consumits a raó de 0,35 €, se-
gons recull l’ordenança fiscal 
número 18. 

2019  62 càrregues 10,8 h 728,86 kw/h

2020 1.379 càrregues 181,5 h 15.734,66 kw/h

2021 2.041 càrregues 127,9 h 26.145,48 kw/h

Redacció

A
questa compra ha es-
tat possible gràcies al 
conveni signat el 17 de 

maig, amb Càritas Parroquial 
Montmeló que regula la col-
laboració econòmica i ma-
terial de l'Ajuntament en el 
proveïment d'aliments de les 
persones derivades pels ser-
veis socials.

Càritas Parroquial Montme-
ló realitza el repartiment d'ali-
ments des de fa molts anys al 

municipi, i ha treballat sempre 
en coordinació amb els serveis 
socials municipals. En l'actua-
litat l'entitat atén a un total de 
65 famílies i realitza dos repar-
timents mensuals d'aliments. 
Càritas amb l'equip de volun-
tàries, s'encarrega de l'em-
magatzematge i gestió dels 
aliments, i de la preparació de 
lots per a la seva distribució 
entre les persones usuàries.

L'Ajuntament concedeix 
a Càritas una subvenció 
de 6000 € per a la com-

pra d'aliments, i dota d'al-
tres recursos per facilitar el 
transport de les donacions 
del Banc d'Aliments a l'enti-
tat entre d'altres. La compra 
d'aquests aliments es troba 
al magatzem de Càritas a la 
parròquia de Montmeló on 
van anar l'alcalde Pere Ro-
dríguez i la regidora de l'Àrea 
d'acció social Mar Hernán-
dez i van ser rebuts per l'ac-
tual mossèn de la parròquia 
Santa Maria, Carlos Valenci-
ano de Mendiolaza. 
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educació i salut

EDUCACIÓ | FORMACIÓ PROFESSIONAL

Montmeló segueix 
avançant cap a la creació 
del Centre de Formació 
Professional de Química 
El proppassat dijous 14 d’octubre va tenir lloc la reunió entre el 

director general de Formació Professional, senyor Ángel Luis Miguel 

Rodríguez, el director dels Serveis Territorials d’Educació del Vallès 

Oriental – Maresme, senyor Simó López Xirau, l’alcalde de Montmeló, 

senyor Pere Rodríguez, i el regidor d’educació, senyor Lluís Esteban, 

per a la concreció del desenvolupament d’un Centre de Formació 

Professional de Química ubicat al nostre municipi.

SALUT | SALVEM LA NOSTRA SALUT

Divendres 22 d’octubre, la 
Secretària d’Atenció Sanitària 
i Participació del departament 
de Salut es reuneix amb 
l’Ajuntament

Educació

L
’estudi del replanteja-
ment de l’oferta forma-
tiva professional al mu-

nicipi es va iniciar l’any 2015 
a petició de l’Ajuntament de 
Montmeló i amb el suport de 
la Diputació de Barcelona, 
ens encarregat de realitzar la 
diagnosi sobre les mancan-
ces en formació professional 
al territori tenint en compte 
l’oferta existent i paràmetres 
demogràfics i d’ocupació.

Arrel d’aquest estudi, es va 
posar de manifest l’existèn-
cia de tres famílies formatives 
amb dèficit d’oferta a la co-
marca: comerç i màrqueting, 
fabricació mecànica i química. 
Atès el pes del sector químic a 
nivell industrial al territori, amb 
grans empreses de primer 
nivell als voltants del munici-
pi, i la demanda de personal 
qualificat d’aquest sector en 
creixement, es va considerar 
optar per aquesta branca i 
establir converses amb el De-
partament d’Ensenyament per 
a l’impuls d’un centre de refe-
rència a nivell comarcal.

A la darrera reunió, l’Alcalde 
de l’Ajuntament de Montmeló 
va exposar en quin estat es 
troba el urbanístic del sector 
de l’antiga fàbrica Màximo 
Mor, equipament proposat per 
a la creació del centre d’estu-
dis per la seva proximitat a la 
xarxa de rodalies i moltes in-
dústries del sector químic.

D’altra banda, tant el direc-
tor general de Formació Pro-
fessional com el director dels 
Serveis Territorials, van indicar 
que es troba entre els objec-
tius del Departament d’Edu-
cació la creació de centres 
de formació de referència que 
recullin tota l’oferta formativa 
no només professional inicial, 
sinó també la formació ocu-

pacional per a persones atu-
rades o en actiu que permeti 
la professionalització d’aquest 
sector, de forma que es preveu 
que el projecte pugui tenir un 
impacte molt més ampli que el 
plantejat inicialment.

Entre les properes accions 
del projecte es troba la signa-
tura d’un conveni marc entre 
el Departament d’Educació 
de la Generalitat de Catalu-
nya i l’Ajuntament de Mont-
meló que estableixi les bases 
per al desenvolupament de 
les diferents fases de creació 
del centre d’estudis, entre 
elles, la implicació de la in-
dústria química pel que fa a 
la formació dual i la creació 
de formació ocupacional.  

Redacció

L
a reunió és fruit de la de-
manda de l’Ajuntament i 
del Consell de Poble per 

demanar el retorn immediat 
dels serveis que prestava el 
CAP abans de la pandèmia 
i servirà per lliurar les 2.866 
signatures recollides sota el 
lema “Salvem la nostra sa-
lut”. 

El Ple de l’Ajuntament de 
Montmeló va aprovar el dia 
25 de maig una moció per tal 
de reclamar el retorn imme-
diat a l’atenció presencial al 
CAP Montmeló i  la recupera-
ció també immediata de l’ho-
rari d’atenció de 8h a 00h de 
dilluns a diumenge, festius 
inclosos. Aquesta moció era 
fruit de la demanda del Con-
sell de Poble i anava acom-
panyada de 2866 signatures 
de la ciutadania.

Entre els acords presos hi 
havia la sol•licitud d’entre-
vista amb la persona respon-
sable per tal de fer palesa 
aquesta necessitat i lliurar les 

esmentades signatures.  
Des de finals del mes de 

maig s’ha estat intentant 
concertar amb la conselleria 
l’entrevista via correu elec-
trònic i via telèfon. Consci-
ents del moment i de la situ-
ació epidemiològica existent 
abans de l’estiu, es va mani-
festar que si no podíem tenir 
una trobada amb la conselle-
ria, poguéssim ser rebuts per 
qualsevol persona del depar-
tament i poder fer arribar la 
nostra inquietud. 

En el mes de setembre i 
davant la no resposta, vam 
adreçar una nova carta a la 
conselleria amb l’exposició 
dels fets. Finalment, diven-
dres 22 visita el nostre mu-
nicipi la Secretària d’Atenció 
Sanitària i Participació, Sra. 
Meritxell Budó, que vindrà 
acompanyada de la senyora 
Anna Aran, gerent de la Regió 
Sanitària de Barcelona, àmbit 
Metropolità Nord, del depar-
tament de Salut de la Gene-
ralitat. 



Setmana de la Gent Gran
Montmeló 2021

del 25 al 30 d’octubre



TALLERS PER  
MOURE EL COS

DANSA TEATRAL
Bollywood, Jazz, Cabaret, Broadway... 

musicals.

Grup 1 • Dilluns de 9.30 a 10.30 h
Grup 2 • Dilluns de 10.45 a 11.45 h

TEATRE MUSICAL
L’art d’interpretar permet fer entendre allò que 
es vol comunicar mitjançant el cos i la veu.

• Dijous de 17.30 a 18.50 h

PSICOMOTRICITAT
El Taller de psicomotricitat és un espai on tre-
ballem les capacitats físiques i de moviment 

-
litzat en gent gran

Grup 1 • Dilluns de 16.00 a 16.50 h
Grup 2 • Dijous de 9.00 a 9.50 h
Grup 3 • Divendres de 9.00 a 9.50 h
Grup 4 • Divendres de 10.00 a 10.50 h
Grup 5 • Divendres d’11.00 a 11.50 h
Grup 6 • Divendres de 12.00 a 00.50 h
Grup 7 • Divendres de 16.00 a 16.50 h

UNIVERSITAT SÈNIOR

Octubre | ASTRONOMIA
Reprenem el projecte de la Universitat Se-
nior que la pandèmia va aturar.
La primera sessió del curs està enfocada a 
l’astronomia, ciència que estudia l’univers i 
els cossos celestes o astres. 
La sessió consistirà en una primera part 
on s’explicarà l’univers i les constel·lacions 
i una segona part pràctica on sortirem a 
l’exterior i veurem constel·lacions, la Lluna 
i Venus amb un telescopi.

Properes sessions
Novembre • Persones cuidadores, les grans 
oblidades de l’alzheimer

Tallers 
per a la 
gent gran

TALLERS ARTÍSTICS

ART TERÀPIA
Millorar a través de la creativitat el benestar 
emocional individual.

• Dimecres d’11.30 a 13.00 h

MUSICOTERÀPIA
A través de la vivència musical i l’exploració 
d’instruments musicals s’afavoreix l’expressió 
emocional, la comunicació, la nostra creativitat 
artístiques i autoestima.

• Dijous de 12.00 a 13.00 h

CANT CORAL
Taller artístic i emocional per treballar en grup 
el cant  i tot alló que transmet la música.

• Dilluns de 9.15 a 10.15 h

TALLERS 
ARTESANALS

PATCHWORK
El Patchwork és una forma de costura que 
consisteix a cosir junts trossos de tela en un 
disseny més gran, fomenta la creativitat i l’or-
ganització de l’espai.

Grup 1 • Dilluns de 17.00 a 18.50 h
Grup 2 • Divendres de 17.00 a 18.50 h

BIJUTERIA ARTESANAL
Taller creatiu on s‘aprèn a dissenyar i a crear 
peces úniques de macramé amb cordills.

Grup 1 • Dimarts de 16.00 a 17.20 h
Grup 2 • Dimarts de 17.30 a 18.50 h

GANXET
El ganxet millora la destresa i millora les habi-
litats de coordinació visual-espacial i de psico-
motricitat mà-ull.

• Dijous de 16.00 a 17.20 h

TALLERS DE NOVES 
TECNOLOGIES

INFORMÀTICA
Iniciar-se en el maneig de l’ordinador, les eines 
informàtiques així com introduir-se en l’ús d’In-
ternet i les xarxes socials.

Grup 1 • Dilluns de 19.00 a 19.50 h
Grup 2.• Dimarts de 12.30 a 13.20 h

SMARTPHONE
L’objectiu principal és adquirir uns coneixe-
ments bàsics sobre els dispositius i sobre 
WhatsApp per millorar qüestions quotidianes 
com la comunicació amb els familiars i amics, 
així com la gestió del seu temps lliure.

Grup 1• Dimecres de 10.30 a 11.20 h
Grup 2 • Dimecres d’11.30 a 12.20 h

TALLERS   
D’AGILITAT MENTAL

MEMÒRIA
El taller de memòria és un espai grupal on es 
relitzen activitats d’estimulació cognitiva.

Grup 1 • Dilluns de 12.00 a 12.50 h
Grup 2 • Dimarts de 9.00 a 9.50 h
Grup 3 • Dimarts de 10.00 a 10.50 h
Grup 4 • Dimarts d’11.00 a 11.50 h
Grup 5 • Dimarts de 12.00 a 12.50 h
Grup 6 • Dimecres de 9.30 a 10.20 h
Grup 7 • Dimecres de 10.30 a 11.20 h
Grup 8 • Dijous de 10.00 a 10.50 h
Grup 9 • Dijous d’11.00 a 11.50 h

PRIMERES LLETRES
Molt més que aprendre a llegir o escriure, càl-

• Dijous de 16.00 a 16.50 h



Activitats 
Setmana 
de la Gent 
Gran 2021
Dilluns 25 d’octubre

UNIVERSITAT SÈNIOR   
Sessió d’Astronomia
Reprenem el projecte de la Universitat Senior 
que la pandèmia va aturar.

La primera sessió del curs està enfocada a 
l’astronomia, ciència que estudia l’univers i 
els cossos celestes o astres. La paraula as-
tronomia prové del grec unit les paraules es-
trella i llei.

La sessió serà impartida per un astrònom 
de l’astronòmica de Sabadell. Consistirà en 
una primera part on s’ explicarà l’univers i les 
constel·lacions i astres que es poden veure 
en el cel. I una segona part pràctica on sor-
tirem a l’ exterior i veurem constel·lacions i la 
Lluna i Venus amb un telescopi.

• De 18.00 a 20.00 h     
  Sala de la Concòrdia

Dimarts 26 d’octubre

GOLF A LA ROCA   
Masterclass de golf

Gaudirem de dues hores de golf, en el camp 
de Golf de La Roca. L’experiència inclou una 
sessió informativa on ens mostraran tots els 

vida. Farem els primers cops d’aquest esport 
en plena natura i en un entorn únic.

La sessió es realitzarà en grups petits i seran 
guiades per un expert de l’esport. Cal portar 
roba còmoda per la pràctica del golf.

Finalitzarem el matí amb un passeig pel cen-
tre comercial “La Roca Village”.

• De 9.15 a 14.00 h     
  Sortida plaça Ernest Lluch

Dimarts 26 d’octubre

TALLER DEBAT   

eines entorn de les cures.

Debatrem sobre què és i conceptes bàsics de 
l’economia feminista, de l’economia de les cu-
res i sobre les cures a les organitzacions.

A càrrec de la formadora en cures Anna Sàn-
chez, de l’entitat Matriu, en col·laboració amb 
la Diputació de Barcelona.

• De 16.00 a 18.00 h     
  Sala de la Concòrdia

Dimecres 27 d’octubre

SCAPE ROOM    
Activitat d’estratègia en grup
Joc d’estratègia per grups on s’han de fer ser-
vir els elements que es trobin per resoldre una 
sèrie de puzzles i escapar-se abans que se’ls 
esgoti el temps de què disposen. En aquest 
cas cada equip tindrà una caixa on resoldre 
el joc.

L’objectiu és treballar habilitats com el com-
panyerisme, la comunicació, la col·laboració, 
la creativitat i la cooperació.

L’activitat es durà a terme en col·laboració 
amb els joves del SIS Servei Socieducatiu i 
treballarem en equips formats per joves i per-
sones grans.

• De 17.00 a 19.00 h     
  Sala Polivalent

Dijous 28 d’octubre

BANYS TERMALS   

Els banys termals “El Safareig” són un espai 
públic on gaudir d’un bany amb les propietats 
terapèutiques i relaxants de l’aigua minero-
medicinal que brolla a Caldes de Montbui. 

-
reig d’aigua termal construït a mitjans del se-
gle XX.

El bany es realitzarà en grups de 10 perso-
nes. Cal portar banyadors, casquet de bany, 
xancletes i tovallola.

Combinarem l’activitat amb un passeig pel 
nucli històric de Caldes de Montbui.

• De 9.15 a 14.00 h     
  Sortida plaça Ernest Lluch

Divendres 29 d’octubre

FIRAGRAN    
Fira Gent Gran de Barcelona
Visita al Saló de les persones grans de Ca-
talunya. Fira activa i participativa que ofereix 
un ampli ventall d’ activitats, conferències, es-
pais de debat i informació per a les persones 
grans.

• De 9.15 a 14.00 h     
  Sortida plaça Ernest Lluch

Dissabte 30 d’octubre

BINGO!     
Sessió de bingo!
Animada i divertida matinal de bingo a càrrec 
de l’Associació de la Gent Gran de Montmeló.

Ha cantat línia! Continuem cap a Bingo!

• D’11.00 a 13.00 h     
  Casal de la Gent Gran

Dissabte 30 d’octubre

ORQUESTRA DUO TEMPO  
Actuació musical

Finalitzarem la Setmana de la Gent Gran de 
Montmeló amb un ball homenatge a totes les 
persones grans de Montmeló, que durant la 
pandèmia sanitària han patit i actualment es 
troben esperançades en recuperar un futur 
que els pertany.

• De 22.00 a 01.00 h     
  Casal de la Gent Gran

Durant la setmana
Esmorzars en companyia
A càrrec de l’Associació de la Gent Gran de 
Montmeló

• De dilluns a divendres   
  de 9.30 a 11.00 h    
  Bar del Casal de la Gent Gran

Cal inscripció per totes les activitats, del 
19 al 22 d’octubre a la consergeria del ca-
sal. Totes les activitats són gratuïtes

Col·laboren en les activitats:

DIPUTACIÓ DE BARCELONA
ASSOCIACIÓ DE LA GENT GRAN DE 
MONTMELÓ
SIS SERVEI SOCIOEDUCATIU



La regidoria de serveis socials de l’Ajuntament de Montmeló, compta amb una sèrie de ser-
veis i recursos adaptats a la gent gran del municipi que presenta situacions de vulnerabilitat 
i/o algun grau de dependència reconegut.

Servei d’atenció  
a domicili
El Servei d’Atenció a Domicili comprèn al nos-
tre municipi dos tipologies de servei:

Atenció personal adreçada principalment a la 
cura de persones o famílies que es troben, per 
motius físics o socials mancades d’autonomia 
de forma temporal o permanent per realitzar 
les tasques habituals de la vida quotidiana. 

El servei inclou tasques de recolzament en la 
higiene i la cura personal, suport en el control 
de l’alimentació i la medicació, mobilització de 
la persona, tasques d’acompanyament i d’aju-
da en l’adquisició d’hàbits.

Atenció a les necessitats de la llar, que és 
un servei de suport a la neteja de l’habitatge i 
al seu manteniment.

El servei, que es realitza amb personal propi 
de l’Ajuntament, compta en l’actualitat amb 
un total de quatre treballadores familiars i tres 
auxiliars de la llar que donen servei d’atenció 
personal i de neteja de la llar a persones que 
es troben en situació de dependència i/o de 
vulnerabilitat social.

L’objectiu del servei d’atenció a domicili és el 
de dotar a l’usuari de l’atenció necessària per 
poder mantenir-se autònomament al propi do-
micili, millorant-ne la qualitat de vida.

Durant l’any 2020 s’han realitzat un total de 
6069 d’hores de servi i s’han atès a un total de 
82 usuaris.

Dinar en companyia
El servei s’inicia l’octubre de 2013 amb un total 
de 15 usuaris

Al setembre de 2014 la Generalitat autoritza la 
primera ampliació  de 15 a 30 usuaris

Al febrer de 2015, s’incrementa novament la 
demanda del servei i la Generalitat n’autoritza 
una nova ampliació.

En l’actualitat el recurs atén a un total de 29 
persones,  doncs el servei estava limitat per 
la  crisi sanitària provocada per la COVID-19, 
però es preveu que en les properes setmanes 
s’ampliïn les places a la totalitat de la capacitat 
registral del servei, i hi podran assistir un total 
de 40.

Servei d’àpats   
a domicili
Aquest servei es va implementar al mes d’abril 

població per la crisi sanitària provocada per la 
COVID-19.

Des de la seva implementació s’han servit un 
total de 3623 menús.

Aquest projecte té com a objectiu proporcionar 
un àpat diari al domicili d’aquelles persones 
que es troben en situació de dependència, de 
discapacitat o en altres situacions de vulnera-
bilitat o risc social. 

Teleassistència
El servei s’incrementa anualment per a ajus-
tar-se a la demanda de la ciutadania. Actual-
ment l’Ajuntament de Montmeló compta amb 
un total de 298 aparells. Les demandes s’ate-
nen en 15 dies aproximadament, des de la rea-
lització de la sol·licitud i en l’actualitat no hi ha 
llista d’espera.

En data 13 d’abril de 2021, l’ajuntament de 
Montmeló va acordar l’adhesió al programa 
Servei Local de Teleassistència per als anys 
2021-2024.

-
nançat en un 48% per la Diputació de Barcelo-
na. L’ajuntament es fa càrrec del 52% del cost 
del servei.

Aparells instal·lats l’any 2019 261
Aparells instal·lats l’any 2020 296

Custòdia de claus
És un servei complementari al servei de te-
leassistència domiciliària i que suposa un pas 
important en l’increment de la seguretat de les 
persones grans, ja que en cas que es produeixi 
una emergència, els serveis en podran accedir 
al domicili d’una formà àgil i segura. 

El servei s’adreça a aquelles persones que 
viuen soles, o que el familiar o contacte més 
proper es troba a 40 minuts o més de distància 
del domicili de la persona gran, i altres situa-
cions socials que requereixin d’aquest servei.

Aquest servei fa dos anys que es troba en 
funcionament a l’Ajuntament de Montmeló, en 

servei.

Serveis i recursos adreçats a la gent gran

+ info • acciosocial@montmelo.cat

Montmeló sempre amb la gent gran


