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Montmeló es llença a fer esport al carrer
per la solidaritat i la cooperació

Èxit de
participació i
públic durant la
jornada solidària
“Montmeló es
mou per la
cooperació”
celebrada a la
Quintana aquest
passat 21 de
novembre

Montmeló per
l’eliminació
de la violència
envers les
dones
(pàgines centrals)
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actualitat

EDITORIAL | COOPERACIÓ

Montmeló es mou per la
cooperació
I així ho hem demostrat aquest diumenge dia 21, omplint la
Quintana d’esport i solidaritat.

Imanol Martí | Regidor de Cooperació

Emociona’t un
any més!

D

esprés de la bona acollida de la campanya de Nadal de l’any passat, enguany torna per segon any
consecutiu amb l’objectiu d’incentivar el comerç
local i d’ambientar les festes de Nadal. Comprar a Montmeló tindrà avantatges com entrar en el sorteig de vals
de compra i poder personalitzar els regals a la botiga
Emociona’t.
Compra els teus regals a qualsevol establiment de
Montmeló i passa per la Botigueta, amb el tiquet i el regal o el val regal Emociona’t per que t’ho emboliquin
gratuïtament amb els elements distintius de la campanya. A més, per cada compra superior a 10 € obtindràs
un número per al sorteig de 200 premis en vals de compra de 100 €. Com més compres, més possibilitat de
premis, amb un màxim de 3 premis per a la mateixa persona (300 €).
La botigueta estarà oberta fins el dia 5 de gener i tots
els dies, excepte els diumenges, en horari comercial habitual de matí i de tarda. El sorteig es farà un cop acabada la Campanya de Nadal i els vals es podran bescanviar
fins a finals de febrer de 2022 a qualsevol establiment
del municipi i parada del mercat que els accepti.
A la Botigueta es podran comprar també diversos
articles Emociona’t, bosses, diverses peces de roba,
imants, davantals.. Tots els diners que es recaptin en
aquest concepte es destinaran a finalitats solidàries,
pensant també en totes aquelles persones amb menys
recursos.
Per Nadal, regala emocions; per Nadal, comerç local.

D

iumenge 21, la ciutadania de Montmeló va
poder revifar el record
d’algun mercat solidari. Jornades on tots i totes ens apleguem al carrer. Associacions,
veïns i veïnes i ajuntament
col·laborem per tal de recaptar
diners i destinar-los a projectes de cooperació, a ajudar als
més vulnerables.
Des de l’ajuntament mai hem
deixat de treballar per la cooperació, sempre hem assumit
que com a ens i en representació de tota la ciutadania, havíem de lluitar contra les desigualtats socials arreu del món.
És per això que dintre dels
pressupostos municipals sempre hem destinat una partida a
finançar projectes, a acompanyar a cooperants i a ONG’s i
ajudar-los a poder desenvolupar els seus projectes a països
amb major risc de pobresa.
L’ajuntament de Montmeló
és soci del Fons Català de Cooperació des del 1996. El passat 5 d’octubre es va decidir fer
un pas més i signar un conveni amb aquest ens per tal de
poder col·laborar en la gestió
de la convocatòria de subvencions per a projectes de cooperació i sensibilització. Aquestes
subvencions aniran destinades
a entitats o persones que duguin a terme o s’hagin implicat
en projectes de cooperació

internacional. De la mateixa manera, es va assumir el
compromís de treballar junts
en accions de cooperació directa i en projectes o accions
de sensibilització i difusió en
l’àmbit de la solidaritat.
La signatura d’aquest conveni ens ha d’ajudar a guanyar major efectivitat a l’hora
d’assignar ajudes econòmiques a projectes de cooperació, ens ha d’ajudar també a
què les nostres convocatòries de subvencions puguin arribar a més gent. I ja que ens
hem dotat d’un company de
viatge amb tanta experiència en cooperació, com a
ajuntament volem reimpulsar

l’antic consell de solidaritat
transformant-lo en la nova
sectorial de cooperació dins
del Consell de Poble. És per
això que fem una crida la
ciutadania a participar-hi en
aquesta nova sectorial, a què
les persones interessades
en temes de cooperació puguem reunir-nos i treballar.
Per poder participar-hi només heu d’entrar al web de
l’ajuntament i emplenar un
formulari o enviar un correu
electrònic a participacio@
montmelo.cat.
Montmeló fa molts anys
que demostra que és un poble solidari, així ho seguirem
demostrant.
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cooperació
SOLIDARITAT | MONTMELÓ ES MOU

Montmeló es llença a fer
esport al carrer per la
solidaritat i la cooperació
El passat 21 de novembre la plaça de la Quintana es va omplir
d’activitats, tallers, classes obertes i espectacles per celebrar la
jornada de cooperació, solidaritat i esport, “Montmeló es mou per la
cooperació!” que va ser tot un èxit.
Cooperació

E

l dia va començar ben
d'hora, a les nou del matí, amb una marxa nòrdica solidària que va recórrer
els voltants de Montmeló, res
millor per començar el dia que
una bona passejada. A més,
aquella hora ja podíem veure
les primeres paradetes que
van estar durant tot el matí
a la plaça explicant els seus
projectes o venent productes
solidaris. Hi vam poder trobar
l'A.E.Ramassà, Oncovallès, la
Protectora d'Animals de Granollers, la Fundació Esport

Solidari Internacional, Òmnium Montmeló, la Penya Blaugrana de Montmeló, i fins i tot
un escape room amb motiu
de la setmana per la prevenció de residus. També la paradeta de l'Ajuntament, on s'hi
venien els Solis, la moneda
de la jornada, globus solidaris i on et podies apuntar a la
Sectorial de Cooperació, l'espai de participació per la gent
de Montmeló que es vulgui
implicar en la cooperació i la
solidaritat.
Les AMPES de Montmeló
van posar l'esmorzar amb
xocolata desfeta i melindros,

i a les deu ja teníem la majoria de les activitats en marxa.
Un taller de pintura per part
de l'Associació de Dones de
Montmeló per la Igualtat, una
activitat de jocs de taula fet
per Ludus Historiae i la pintada d'un mural per part del CIJ
Esplaia't i partidets d'Handbol 3x3 a càrrec de l'equip de
la PB de Montmeló. A més,
una de les activitats que més
èxit va tenir, un espai de sensibilització de l'esport adaptat on podíem provar com
és jugar a bàsquet en cadira
de rodes, i que molts nens i
nenes de Montmeló van po-

der gaudir. A la mateixa hora començava també la Mini
Marató Solidària, que aquest
any s'ha emmarcat dins de
la jornada de cooperació, i
on més de 200 nens i nenes
van participar en les diferents
curses.
A l'escenari de la plaça, ple
d'activitats, la jornada va començar amb una entrevista a
la Judith Núñez, que ens va
explicar com és ser una esportista en cadira de rodes i
quina ha sigut la seva experiència als Jocs Olímpics de
Tòquio. Tot seguit, vam parlar sobre esport i cooperació
en una taula rodona on vam
poder sentir representants de
ong i fundacions que treballen amb l'esport com una eina d'inclusió. El Marc Larripa
de l'A.E.Ramassà, el Bruno
Bigas de la Fundació FCB, la
Núria Francolí del Fons Català
de Cooperació, el Carlos Arean de l'Onat Foundation i el
Josep Maldonado de la Fundació Esport Solidari Internacional, tot moderat per la Laia
Laffaure de Vallès Visió.
Un cop acabada la taula es
va fer l'entrega de premis de

la Mini Marató i es van donar
dues paneres amb productes
de comerç just als dos presentadors de la jornada, el
Cisco de Sande i el Jos Petit,
que van animar el matí amb
les seves veus. A partir d'aquí
la jornada va agafar ritme per
posar a la gent a ballar amb
la mostra de balls i el taller
d'Aerodance del For Dance
Center, l'exhibició del grup
de dansa del ventre de Montmeló i l'espectacle d'animació infantil a càrrec de la cia.
Roger Canals, que va servir
com a fi de festa de la jornada a la plaça. Per últim vam
poder gaudir d'un partit benèfic al camp d'esports municipal amb el sènior femení
del CF Montmeló UE i l'equip
femení de l'A.E.Ramassà,
que està format per noies en
risc d'exclusió social.
Donar-vos les gràcies a
tots els que veu venir a la jornada i veu aportar el vostre
granet de sorra participant
de les activitats i comprant
Solis, vam demostrar que
com a municipi estem compromesos amb la solidaritat i
la cooperació.
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gent gran
GENT GRAN | ENVELLIMENT ACTIU

La gent gran de Montmeló torna a gaudir de la seva
setmana amb un munt d’activitats
Aquest any ha tornat la Setmana de la Gent Gran en el format clàssic presencial. Del 25 al 30 d’octubre la gent gran han
tingut l’oportunitat d’aprendre astronomia, de jugar a golf i al bingo, de descobrir què és un escape room i com no, de ballar
Gent Gran | Redacció

L

a Setmana de la Gent
Gran 2021 es va obrir amb
una sessió d'astronomia
on es va poder contemplar per
un telescopi estrelles i Venus,
Júpiter i Saturn. L'endemà, van
tenir una relaxada i divertida
classe de golf per grups i més
tard una passejada pel centre
comercial de La Roca Store.
També va ser molt interessant
el debat entorn de les cures.

Dimecres la gent gran van
descobrir l'apassionant món
de l'escape room i dels jocs
d'estratègia. L'activitat, feta a
la sala polivalent de Montmeló,
va reunir a adolescents del poble i a gent gran en una jornada
d'activitat intergeneracional.
Dijous es van desplaçar fins
a Caldes per gaudir dels banys
termals i terapèutics del "Safareig". I divendres van anar a visitar Firagran, un saló ple d'activitats específiques per fer de

l'envelliment una etapa dinàmica i divertida. L'últim dia de
la Setmana de la Gent Gran va
començar amb una apassionant sessió de bingo i va finalitzar, com no podia ser d'una
altra manera, amb una sessió
de ball a càrrec del duo Tempo.
Cal afegir a tots aquests actes que durant la setmana es
van oferir una sèrie d'esmorzar
saludables a la nova zona de
bar del remodelat Casal de la
Gent Gran.

GENT GRAN | ALZHEIMER

Documental “Recuérdame. El
principio de la desconexión”
Dissabte 13 de novembre per la tarda, la regidoria de Gent Gran va organitzar la
segona sessió del projecte d’Universitat Sènior dedicat a la malaltia d’ Alzheimer.
Gent Gran | Redacció

L

’ acte va reunir 80 persones que van gaudir
del documental: “Recuérdame: el principio de
la desconexión”, que posa
nom a l’entitat que l’ha creat,
una associació sense ànim
de lucre que amb les seves
accions pretén visibilitzar la
realitat de la malaltia i generar una millor comprensió i
consciència social.
El documental es va
acompanyar amb música

en directe i va comptar amb
la presència i testimonis del
president i sots president de
l’ entitat, acompanyats de
l’Ares, el seu gos de teràpia, del qual van destacar la
gran riquesa que aporta, en
les persones afectades per
l’Alzheimer, com a element
facilitador en les teràpies no
farmacològiques.
Per la seva banda, el doctor
Antonio Bulbena Vilarrasa,
director emèrit de docència
i recerca de l’INAD, va realit-

zar una magnífica ponència
sobre el descobriment de la
malaltia i com afecta a nivell
biològic, funcional i emocional, no només a les persones
que la pateixen, sinó també
al seu entorn.
L’acte va esta presidit per
la regidora de Gent Gran
i l’alcalde, que van poder
presentar l’acte i posar en
valor les polítiques socials
que es duen a terme en matèria de gent gran al nostre
municipi.
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esports
ESPORTS | RUTA DE LES FONTS

Diumenge 14 de novembre, es
va celebrar una nova edició de la
Ruta de les Fonts
Aquest any, després de l’obligada aturada del 2020, gairebé 400
persones van poder gaudir d’una nova edició de la Ruta
Esports | Redacció

E

n un diumenge que el
temps ens va donar treva, 393 persones es van
donar cita en els jardins de la
Torreta per participar en una
nova edició de la Ruta de les
Fonts.
La Ruta de les Fonts és un
recorregut circular, amb sortida i arribada a Montmeló, que

transita per la serra de Sant
Mateu. La sortida és oberta i
s’inicia a les 9h i fins les 9.15
hores des dels jardins de la
Torreta per la zona del riu.
Com a novetat, aquest any
s’afegia un nou itinerari, i les
persones participants podien
triar entre tres recorreguts.
Un d’aproximadament 13
quilòmetres, un altre d’uns 18
quilòmetres i un de més llarg

de 20,5 quilòmetres. Tots ells
per camins forestals i algun
caminet amagat, que permet
a les persones participants
conèixer un indret sorprenent,
molt bonic i desconegut per a
molta gent del poble.
153 corredors van realitzar la
ruta llarga de 18 quilòmetres,
23 van fer la Ruta XL, mentre
que la resta van recórrer la
distància curta de 13 km apro-

ximadament. A les 9 en punt
l’alcalde va donar el xiulet de
començament de la ruta. El
recorregut tenia petites variants amb edicions anteriors,
tot i que les zones caminades
van ser les mateixes que en
altres anys. La persona inscrita més gran es del 1947 i els
més joves del 2012.
Com en cada edició, l’arribada a la Torreta va ser
molt esglaonada. Els primers
corredors van realitzar la

prova en tot just 1 hora i 30
minuts, mentre que els caminants més endarrerits van fer
la seva aparició en meta a les
14.30 hores aproximadament.
Al marge del temps final registrat, totes les persones participants van gaudir d’una esplèndida jornada lúdica.
Recordar que els dorsals premiats que no han recollit el seu
obsequi, tenen temps de fer-ho
fins al 30 de novembre, passant
pel pavelló municipal.

tes, etc.
Entrades a www.circuit.
cat: preu de 5€ a partir de divendres 12 de novembre. Els
menors de 15 anys (inclosos)
podran accedir gratuïtament,

així com Abonats i Oficials del
Circuit. Els usuaris de Carnet
Jove tenen l’entrada a la seva
disposició per 3€. La recaptació íntegra anirà a benefici de la
Marató de TV3.

CIRCUIT | ANIVERSARI

La gran festa dels 30 anys del Circuit
El dissabte 27 de novembre el Circuit de Barcelona-Catalunya obre les seves
portes per a mostrar que un nou Circuit es posa en marxa. Un dia en família amb
múltiples propostes per a totes les edats en la Festa 30.
Circuit de Barcelona-Catalunya
(Montmeló)-

E

l Circuit de BarcelonaCatalunya ha preparat una
jornada per a commemorar el seu 30è aniversari. Concretament tindrà lloc dissabte
27 de novembre de 9 a 17 h i
pretén congregar a tots aquells
que vulguin passar un dia distès en família i gaudir de les diferents activitats que envairan
el cor de les instal·lacions. Un
nou Circuit es posa en marxa i
per a presenciar-ho només es
necessiten ganes de divertir-se
i de gaudir amb la Festa 30.
Concerts: pel pàdoc passa-

ran Dàmaris Gelabert, Superherois, Beatles for Kids i Lali
BeGood.
Zona infantil: amb un petit
carrusel, llits elàstics o inflables, una pista de cotxes de
pedals i una altra de mini autos
de xoc.
Programa de ràdio en directe: Xavi Bundó durà a terme el programa Via Lliure de
RAC1.
Circuits elèctrics: circuits
de motos, karts i patinets elèctrics i un circuit de de cotxes
teledirigits EcoGP.
Exposició 30 anys: recorregut pels últims 30 anys, recordant l’evolució del Circuit amb

el pas del temps.
Zona gastronòmica: food
trucks amb propostes gastronòmiques diferents de km 0.
Exposició de vehicles i estands: vehicles compromesos
amb el medi ambient i vehicles
de competició.
Visites a les instal·lacions:
recorregut lliure a espais exclusius als quals el públic normalment no pot accedir.
Voltes solidàries: Com cada
any, el Circuit de BarcelonaCatalunya se solidaritza amb la
Marató de TV3.
Altres propostes: simuladors d’eSports, globus aerostàtic, concentració de bicicle-
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comunicació
COMUNICACIÓ | RÀDIO

COMUNICACIÓ | WHATSAPP

Torna Ràdio Montmeló,
la ràdio municipal de
Montmeló

677 102 452, el
canal municipal
de WhatsApp

La nova emissora emetrà per internet i comença amb un magazín
setmanal a través de podcast

Guarda el número i envia un missatge amb la
paraula “Hola” per rebre informació municipal
i comunicar-te amb l’Ajuntament

Redacció
Redacció

E

l dia 17 de desembre,
és la data escollida per
l’estrena d’aquest nou
magazín que sota el nom de
Montmeló Sona acostarà la informació a la ciutadania.
Ràdio Montmeló neix amb
dos grans objectius: la informació i l’entreteniment. A banda de fer arribar i conèixer la
informació a tota la ciutadania,
comunicacions d’interès general tant de l’àmbit municipal
com particular, ha de servir per
entretenir i fer companyia a
tothom qui ho necessita.
S’estrena amb un únic programa però amb la intenció

A
de créixer i omplir la seva
programació amb diferents
propostes i, en aquest sentit,
demanarà la col·laboració al
personal voluntariat que vulgui participar. El primer programa serà especial i retrà
homenatge a en Paco Agudo, cofundador de la prime-

ra Ràdio Montmeló i que fa
pocs mesos va morir.
Per escoltar Ràdio Montmeló, “sintonitza” www.
radiomontmelo.cat i si vols
formar part d’aquest nou
projecte envia un correu a
radiomontmelo@montmelo.
cat.

través d’aquest número
la ciutadania pot comunicar-se amb l’Ajuntament així com informar
d’incidències, consultar les
notícies municipals, l’agenda
d’activitats, les farmàcies de
guàrdia i les adreces i telèfons municipals. Aquest nou
servei d’informació municipal es duu a terme a través
d’un sistema automatitzat de
WhatsApp. Per accedir-hi,
només cal guardar a l’agenda
de contactes del dispositiu
mòbil el número 677 102 452
i enviar un WhatsApp posant

la paraula “Hola”. També s’hi
pot accedir a través de l’enllaç aju.cat/montmelo.
El nou servei de missatgeria permet una comunicació
més directa entre la ciutadania i l’Ajuntament, i facilitarà
que la informació que es requereix arribi amb molta més
rapidesa i d’una manera més
detallada i concreta a la població. Cal subratllar, també,
que es tracta d’un canal bidireccional, en el qual la ciutadania trobarà una resposta
personalitzada a les seves
demandes i podrà establir
un diàleg fluid amb l’Ajuntament.
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cultura
CULTURA | TRADICIÓ

Més de 1000 persones omplen la Torreta per
celebrar la Castanyada
Diumenge 31 d’octubre vam poder tornar a celebrar la Castanyada a Montmeló, amb una programació variada
per tots els públics que va omplir els Jardins de la Torreta de vida.
Cultura | Redacció

L

a Castanyada 2021va
servir perquè la gent es
retrobés per fer una celebració com les d’abans de
la pandèmia. Més de 1.000
persones, de petits a grans,
van poder gaudir de totes les
activitats que es van fer durant la tarda i nit.
La festa va començar amb
la tradicional venda de castanyes per part del CIJ Esplaia’t, que també van muntar
una paradeta a la Plaça de la
Vila. A més, van organitzar un
taller de pintacares que no va
parar ni un moment. També
hi havia un original taller de
decoració de branques del
bosc amb llanes de colors.
La Penya Madridista es va

encarregar del servei de bar.
Un cop tothom ja havia
menjat castanyes, va ser el
moment de saltar i ballar amb
el grup d’animació infantil Rikus, amb un espectacle farcit de cançons populars i de
collita pròpia. El concert va
acabar amb el sorteig del CIJ
Esplaia’t, que després d’una
emocionant estirada de corda familiar, es van sortejar les
fantàstiques paneres entre els
equips guanyadors.
El sopar popular es va veure una mica deslluït per culpa de la pluja que va caure
al vespre. Tot i la pluja, 170
persones van gaudir d’un sopar a la fresca als jardins de
la Torreta. I a les 21.30 hores
va començar la sessió del DJ
Lin lin lin. L’organització va

decidir començar una mica
abans degut a l’amenaça de
pluja. El públic jove, que va
anar omplint la Torreta de mi-

ca en mica, va gaudir de la nit
música fins l’una de la matinada. L’ambient de tota la
nit va ser força festiu i es va

notar que el jovent de Montmeló tenia ganes de festa i
gresca.

CULTURA | CATALÀ

CULTURA | SALA POLIVALENT

Grup de conversa i cursos de català

Torna la programació
a la Polivalent amb
Lídia Pujol

Oficina de Català

M

olts de nosaltres parlem habitualment en
català, però també
hi ha qui vol parlar-lo però
necessita agafar confiança,
trobar-se amb altres persones que també el parlin a fi
d'aconseguir fluïdesa. Per això, des d'octubre l'Oficina de
Català ha organitzat el grup
de conversa, amb el suport
d'Òmnium Montmeló.
Aquesta és la proposta del
grup de conversa: comunicar-se, mantenir una conversa en català amb comoditat.
Les sessions són els dilluns
al matí d'11 h a 12 h o els dilluns de 19 h a 20 h a la G2M
(c. Nou, 34). S'ofereixen els
horaris de matí i tarda perquè cada persona esculli el
que més l'hi interessi.

Inscripcions als cursos de
català
El Consorci per a la Normalització Lingüística (CPNL)
obre el període per a realitzar
les proves de col·locació que
permeten assignar als futurs

Cultura | Redacció

D

issabte 20 de novembre, la Sala Polivalent
va acollir l’espectacle
“Conversando con Cecilia” a
càrrec de la cantant Lídia Pujol, que va reversionar gran
part del repertori de la cantautora madrilenya Cecilia.
A partir de la discografia
de Cecília, Lídia Pujol va investigar a fons els transfons

alumnes el nivell adient segons els seus coneixements.
Aquestes proves, que són un
requisit per a la inscripció, ja
es poden sol·licitar fins al 10
de desembre. La inscripció
dels cursos d'hivern tindrà
lloc del 17 al 21 de desembre
per organitzar els grups que
formaran el següent trimestre
de gener-març. Les inscripci-

ons seran en línia a través de
la pàgina www.cursosdecatala.cat
Per a qualsevol dubte, les
persones interessades poden adreçar-se a l'Oficina de
Català, situada al centre cultural La Torreta, dimarts o dijous al matí, trucant al telèfon
634254450 o enviant un correu a montmelo@cpnl.cat.

de les lletres i la vida de Cecília i va decidir donar forma a un acurat espectacle.
Per això s’acompanya sobre l’escenari amb un nodrit
grup d’excel·lents músics
i uns arranjaments subtils i
delicats que donen més força a les lletres dels temes de
Cecília. La polivalent reanuda amb aquest espectacle la
programació periòdica de la
sala.
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subvencions
HABITATGE | AJUDES

Convocatòries de
subvencions per als
habitatges
Des del 25 d’octubre i fins el 30 de novembre, s’obre el termini per
a la presentació de sol·licituds per dues línies de subvenció

Redacció

Pagament del lloguer
Poden presentar sol·licitud
per tal de rebre subvenció
per al pagament de lloguer
les persones titulars d'un
contracte de lloguer d'un habitatge situat al terme municipal de Montmeló, destinat
a domicili habitual i permanent i que acreditin residència legal al municipi durant
un mínim de cinc anys.

Import de l’Impost sobre
béns immobles
Poden presentar sol·licitud
per tal de rebre subvenció sobre l'import de l'impost sobre
béns immobles corresponent
al domicili habitual. L'objecte d'aquesta ordenança
és la regulació de l'atorgament a les unitats familiars,
convivencials o individuals,
amb uns ingressos baixos o
moderats, d'una subvenció
sobre l'import de la quota ín-

tegra de l'IBI corresponent al
seu habitatge habitual.
També es poden demanar
subvencions sobre l'Impost
de Béns Immobles dels habitatges que es destinin al lloguer social mitjançant l'Oficina Local d'Habitatge de
l'Ajuntament de Montmeló.
Podeu obtenir més informació sobre les dues convocatòries al web www.montmelo.cat o bé a l’Oficina
Local d’Habitatge.

ESPORTS | AJUDES

Subvenció pel suport a
esportistes en categoria
individual
Esports | Redacció

D

es del dia 8 i fins al 30
de novembre, es pot
presentar la sol·licitud
a la Oficina d’Atenció a la
Ciutadania, per l’obtenció de
subvenció pel suport a esportistes en categoria individual, residents al municipi de
Montmeló.
Podran sol·licitar la subvenció les persones físiques, residents a Montmeló,
practicants de disciplines

esportives en categoria individual, que participin en
esdeveniments oficials i que
no tinguin un contracte professional per fer-ho. Es contemplen les competicions
esportives oficials, així com
en programes i/o concentracions de tecnificació per la
millora de les seves condicions individuals i que no es
trobin incloses en cap altre
programa municipal de subvencions.
En aquest cas les perso-

nes que hi vulguin optar, han
de complir els requisits de
les bases, i presentar la següent documentació: formulari de sol·licitud de la subvenció omplert (pàgina web),
còpia del DNI, documents
justificants de les despeses
de l’any 2021 que vulguin
acreditar i documentació
acreditativa dels mèrits allegats. Podeu consultar les
bases de la convocatòria i
obtenir-ne més informació al
web www.montmelo.cat
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patrimoni
PATRIMONI | MUSEU

HISTÒRIA | CENTRE D’ESTUDIS

Vine a conèixer "L'Estiueig
de proximitat 1850-1950"
al Museu

El Centre d’Estudis de
Montmeló presenta un nou
volum de la història del municipi

L'exposició “L’estiueig de proximitat: 1850-1950" va ser inaugurada
el passat dia 12 de novembre a la sala principal del Museu
Municipal de Montmeló.
Museu | Redacció

L

’acte va començar amb
els parlaments de les
autoritats on es va ressaltar el treball i l’interès
per part de la Diputació de
Barcelona per apropar les exposicions itinerants als museus locals de la seva xarxa i
la satisfacció de l’Ajuntament
de Montmeló per poder oferir
a la seva ciutadania aquesta
mostra, ja que es tracta una
temàtica molt lligada a la memòria històrica del municipi.
A l’acte hi va assistir Teresa
Reyes Cap de Secció Tècnica de l’Oficina de Patrimoni Cultural de la Diputació
de Barcelona i presidenta
d’ICOM Espanya, Joaquim
Maria Puigvert professor titular de la Universitat de Girona
(UdG) i comissari de l’exposició, Ariadna Ojeda regidora de Cultura de Montmeló
i Pere Rodríguez alcalde de
Montmeló.
Seguidament Joaquim Maria Puigvert va oferir a les
quaranta persones assistents
a l’acte una visita guiada a
través dels set mòduls que
conformen l’exposició. Per
últim, Maria Antònia Carrasco, i Pol Castejón, del Museu
Municipal de Montmeló, van
realitzar una acurada explica-

ció dels panells i vitrines dedicats a l’estiueig a Montmeló. El nostre municipi fou una
de les destinacions més populars per anar a passar les
llargues temporades d’estiu
ja des de finals del segle XIX,
degut a la seva situació, propera a Barcelona, l’existència de l’estació de ferrocarril
i els seus paratges naturals.
Aquest mòdul específic ha
estat elaborat gràcies a la
col·laboració entre el Centre
d’estudis de Montmeló, el
Museu Municipal de Montmeló i l’Arxiu Municipal de
Montmeló.
La mostra “L’estiueig de
proximitat 1850-1950” és
una exposició itinerant organitzada per l’Oficina de
Patrimoni Cultural de l’Àrea
de Cultura de la Diputació de Barcelona, el Museu

d’Arenys de Mar i el Museu Municipal de Nàutica
del Masnou i que viatjarà
per diversos museus de la
Xarxa de Museus Locals,
formant part del programa
d’exposicions itinerants que
desenvolupa l’Oficina de
Patrimoni Cultural amb l’objectiu de potenciar i millorar
la programació dels museus
locals amb exposicions temporals que contribueixin a la
inclusió social, al gaudi i a
l’enriquiment personal de la
ciutadania. Montmeló ha sigut la segona parada del seu
gran viatge.
L’exposició serà totalment
gratuïta i estarà oberta al públic fins al dia 31 de gener, de
dilluns a divendres de 9 a 14
hores, divendres de 17 a 20
hores i dissabtes de 10 a 14
hores.

Divendres 19 de novembre, el Centre d’Estudis va
presentar el volum dedicat al segle XX entre els anys
1900 i 1960
Redacció

A

proximació a la història de Montmeló. S XX
(1900-1960) és el nou
llibre que el Centre d’Estudis
de Montmeló (CEM), va presentar a la sala de la Concòrdia. L’acte de presentació va
anar a càrrec dels autors que
van comentar els capítols
més destacats.
En aquest volum hi han participat Ángel Piñero Valadés,
Ma Antònia Carrasco Martí,
Marcel Comas Subirà, Josep
Alarcón Losilla, David Gesalí
Barrera, Ma Rosa Guasch Jané i Josep Umbert Serra.
El CEM es va constituir a
finals de l’any 1992 i el 1994,
amb el suport de l’Ajuntament, es van començar a
editar els volums de la sèrie
Aproximació a la història de
Montmeló, que es va iniciar
amb el dedicat als segles X
fins al XII.
En aquest últim volum el

CEM presenta una visió del
Montmeló de principis i meitat del segle XX, a partir de
la documentació consultada
i d’algunes dades orals que
encara s’han pogut obtenir.
Tal com han dit els seus autors, no deixa de ser una visió
parcial ja que existeix molta
més documentació d’aquest
període que no s’ha publicat.
Toca temes molts diversos
com les dades de la població
i del terme, la pagesia a principis del S. XX, la societat industrial i l’urbanisme modern
a Montmeló. En l’àmbit històric es tracten moments tan
rellevants com la Segona república, la Guerra civil i la repressió franquista. Per últim,
el capítol social ens introdueix en els inicis de l’associacionisme i les institucions i
dona una visió del món cultural i de les activitats d’oci que
es portaven a terme durant
la primera meitat del s. XX a
Montmeló.
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opinió
Defensem la lluita per una
vida lliure de violències
El 25 de Novembre de 2021,
commemorem el Dia internacional per l’eliminació de la violència
vers les dones.
Any rere any continuem defensant la lluita per una vida lliure de
violències i denunciant desigualtats, en especial, aquelles que
s’efectuen envers les dones.
La lluita contra aquesta xacra
ha de ser totalment compartida.
No només podem esperar que
a través de les institucions sigui
suficient. L’eliminació de la violència envers les dones necessita
que tots i totes siguem responsa-

Montmeló lliure de violència
masclista
Les dones fa temps que sortim
al carrer defensant el nostre dret
a viure sense por a ser violades,
maltractades o assassinades.
Cada 25 de novembre, i en cada cas de violència masclista,
hem sortit a cridar “no esteu soles”, “ni una menys” o “només sí
és sí”. Però els casos segueixen
creixent al nostre país, i cada dia
ens aixequem amb un cas més
de violència masclista.
Les dades són esgarrifoses, però en el nostre país una dona és
violada cada 8 hores. En aquest

Fem Montmeló lliure de
masclisme i violència
A poc a poc la ciutadania de Montmeló va recuperant la “normalitat”
que la pandèmia ens ha arrabassat
al llarg de més d’un any i mig, de la
mateixa manera que ho ha fet a la
resta del món. Però, ens hem parat
a pensar que suposa recuperar la
normalitat per a col·lectius que fa
un any i mig ja patien situacions de
risc social i/o vulnerabilitat? Quin és
aquest nou escenari?
En breu, el 25 de novembre, es
commemora el dia internacional
contra la Violència masclista, una
data que lluny de reduir les xifres
de dones que la pateixen, s’han
vist incrementades en aquest pe-

Una república feminista
amb igualtat efectiva entre
dones i homes
La República ha de ser la plasmació d’una societat de dones i
homes lliures i iguals que comparteixin les responsabilitats, en
el qual es garanteixi l’accés de
les dones en tots els àmbits de
representació i presa de decisió.

bles. Només si ens coresponsabilitzem, podrem canviar allò que
no ens sembla bé, allò que no
compartim, allò que no es sembla
just i especialment, quan ens referim a aquelles desigualtats que
s’exerceixen només pel simple
fet de ser dona.
Cada setmana acostumem a
escoltar, llegir o veure notícies
sobre diferents esdeveniments
esgarrifosos d’episodis masclistes. Cal demostrar amb fets
aquest ferm rebuig i defensar una
societat on la violència, de qualsevol tipus, no hi pugui tenir lloc.
Cal que denunciem i fem visible
que no compartim aquests comportaments.

La societat canvia, i sota aquest
punt, cada cop ens estem tornant
més sensibles. Tothom hauria de
fer l’exercici de detectar quins
aspectes habituals en la nostra
vida diària fins ara són “correctes” pel simple fet que “sempre
ho hem fet així” i ens qüestionem
si allò podria ser una conseqüència més del patriarcat i que ho
tenim tan arrelat dins nostre, que
no som capaços de detectar-ho
sense fer aquest esforç. M’agradaria animar-vos a qüestionarnos moltes de les nostres accions
i pensaments del nostre dia.
De la mateixa manera que la
societat canvia, també podem
detectar altres violències que o

bé aquelles que continuen existint, com per exemple la violència vicària o la violència obstètrica i la conseqüent vulneració de
drets sexuals i reproductius o la
violència digital on podem observar quin és el paper masclista
estereotipat que es mostra de les
dones sobretot de les més joves
en el món de les xarxes socials.
És per això que ens necessitem
per construir una societat millor,
més justa, més igualitària, amb
cap tipus de tolerància i on totes
les persones puguem ser i sentirnos lliures defensant sempre el
que som i el que volem ser.

2021 més de 955 dones han estat violades, 37 dones han estat
assassinades i es comptabilitza
un total de 75.722 denúncies per
violència masclista.
En aquest país tenim un problema de base i es diu patriarcat, i
necessitem erradicar d’una vegada aquesta xacra des de l’arrel.
Des de Canviem Montmeló tenim un compromís ferm en seguir
treballant en polítiques públiques
que posin fi a les violències masclistes i que garanteixin l’atenció,
la recuperació i la reparació de
les supervivents. Per això hem
proposat al govern municipal un
seguit de propostes que encara

no s’han portat a terme o ho han
fet de manera insuficient.
Proposem que hi hagi una atenció a les víctimes per diverses
vies, amb un telèfon anònim, un
número de Whats App al que poder escriure en cas de no poder
trucar i la col·laboració dels comerços i els equipaments municipals per denunciar els possibles
casos de violència masclista.
Cal reactivar el Punt Dona de
l’Ajuntament de Montmeló, dotant-lo de més hores a la tarda, i
que hi hagi una major coordinació
amb l’Associació de Dones de
Montmeló per la Igualtat.

Des de la Regidoria de Feminisme i Igualtat s’ha de treballar d’una forma més transversal
amb les àrees d’Acció Social,
Joventut i Educació, promovent
tallers i xerrades educatives i
socials de prevenció i contra les
violències masclistes, i treballant
colze a colze amb les demandes de les dones de Montmeló
per oferir carrers més segurs i illuminats.
En aquesta lluita contra les violències masclistes tots i totes
som responsables i còmplices en
la construcció d’un món millor.
Comença sent exemple i assenyalant a qui l’exerceix.

ríode de confinament. Les dones
han hagut de conviure amb els
seus agressors, reduint al màxim les seves relacions familiars
i d’amics/veïns augmentant les
seves patologies físiques i mentals (l’Observatori de la Igualtat de
Gènere detecta al maig 1321 trucades al 900 respecte a les 649 al
febrer de l’any 2020). Què suposa per a elles tornar a la normalitat? Poder-se relacionar i fugir,
en part, del control de l’agressor,
però això pot tenir un efecte boomerang. Aquesta situació afecta
cada vegada més a tot el nucli
familiar, més conegut com a violència vicària (fer mal als fills, per
provocar més dolor a la mare). Un
increment notable, també ha estat

els assetjaments i violacions que
pateixen moltes dones quan han
començat a sortir i divertir-se en el
temps d’oci. Potser hem de pensar en diferents maneres de donar
resposta a una situació tan greu
que ens afecta principalment a les
dones, però també als homes.
Des de la nostra formació creiem que cal fer passos en ferm
i, per això, cal donar exemple i
marcar línies estratègiques que
donin prioritat a visions professionals diferents per aconseguir
objectius diferents (menys violència masclista i menys assassinats de dones). Quan parlem de
donar exemple, volem dir, d’una
banda, mostrar una imatge unida
de dones-homes lluitant contra

la violència masclista, l’assetjament, entre altres temes, perquè
tothom té dret a manifestar el seu
rebuig contra les actuacions d’ira
i agressió extrema i que es senti representat. D’altra banda, fer
servir una forma de parlar menys
crispada, menys autoritària i
menys agressiva a les nostres
intervencions publiques que fomenten el descrèdit polític i perpetuen un model de superioritat
basat en rols autoritaris.
Existeix una altra manera de FER
política més amable amb més calma, on es tracten els problemes
reals que preocupen a la gent de
Montmeló. Per què no treballem
TOTES/TOTS units per un Montmeló lliure de masclisme i de violència?

La República ha de vetllar per fer
efectius els drets de les dones en
igualtat de condicions en tots els
àmbits de la vida pública i professional i escometre qualsevol
discriminació per raó de gènere o
de dependència per raons socioeconòmiques. Una República on
les dones se sentin lliures i segures per decidir ser mares i sobre
el seu propi cos.

Es creu que la violència masclista és un problema social cada cop
més minoritari, però el cert és que
la violència masclista persisteix i
podem assegurar que no només
no s’ha reduït, sinó que es transforma i s’adapta als nous formats
de relació de les persones i entre
els més joves especialment amb
l’ús de les noves tecnologies.
Aquesta xacra, l’hem de resol-

dre des del compromís de les
polítiques públiques amb coordinació amb les entitats de dones i
amb una resposta unívoca ciutadana de rebuig. Ens cal ser una
sola veu i treballar de manera coordinada, i des de diferents àmbits, per la prevenció, la detecció
de la violència masclista i l’atenció i la reparació de les víctimes i
els seus fills i filles.

Montmeló

per l’eliminació
de la violència
envers les dones
Joves Vs violència masclista
Del 17 al 26 de novembre
EL Servei Socioeducatiu i l’Espai Jove commemoren el Dia Internacional per a l’eliminació de la violència envers les dones amb un
seguit d’activitats:
Dc 17

19.00 h | Exterior Estació Jove
Mural reivindicatiu | Inici

Dj 18

19.00 h | Exterior Estació Jove
Mural reivindicatiu | 2a sessió

Dl 22

Tarda | Finestres Estació Jove
Llistat de víctimes de violència
masclista de l’any 2021

Dm 23 18.00 h | Exterior Estació Jove
Mans contra la violència
Dc 24

18.00 h | Estació Jove
Missatges d’esperança
| 19.00 h | Finestres Estació Jove
Els estereotips i rols de gènere

Dv 26

Tarda | Estació Jove
Psicologia de gènere
Xarxes: música i vídeos masclistes
Joves i violència masclista

Info. agi.socioedumontmelo@gmail.com

Montmeló Vs violència masclista

DIMECRES 24
18.30 h | Sala de la Concòrdia

Curts i col·loqui
Dia Internacional per l’eliminació de la
violència envers les dones
4VSNIGGM¶HIGYVXWGMRIQEXSKV£ʗGW i posterior col·loqui, en contra de la violència de
gènere.
• Entrada gratuïta | Aforament limitat
• Org. Associació de Dones de Montmeló
per a la Igualtat (ADMI)

DIJOUS 25
12.00 h | Sala de la Concòrdia

Lectura del Manifest
institucional del 25N
Dia Internacional per l’eliminació de la
violència envers les dones
• Entrada gratuïta | Aforament limitat

18.30 h | Sala de la Concòrdia

Les múltiples cares de la
violència masclista
Dia Internacional per l’eliminació de la
violència envers les dones
Xerrada-col·loqui a càrrec de Noelia Navarro Merino, psicòloga del Punt Dona, coordinadora del Punt de Trobada Familiar de
Mollet del Vallès i experta en infància i adolescència víctimes de violència de gènere.
• Entrada gratuïta | Aforament limitat

CONTRA LES
VIOLÈNCIES
MASCLISTES,
IMPLICA-T’HI!
Forma part de la solució

Extracte del Manifest institucional
de 25N de 2021
Avui 25 de Novembre de 2021, commemorem el Dia internacional per
l’eliminació de la violència vers les dones i volem que totes les accions i
actes que es generen al voltant d’aquesta data s’estenguin a tots els dies
de l’any. La lluita per una vida lliure de violències és cada dia.
En un món cada cop més accelerat i canviant hi
ha estructures que es resisteixen, com són les causes que generen tots els tipus, formes i àmbits de
les violències masclistes. Hi ha formes que evolucionen i altres que sorgeixen o es reconeixen, com
així ha succeït amb la reforma 17/2020 de 22 de
GHVHPEUH TXH PRGLߑFD L DPSOLD OD OOHL  GHO
24 d’abril, de dret de les dones a l’erradicació de les
violències masclistes.
Aquesta reforma introdueix noves formes de
violència i nous àmbits com són:
La violència obstètrica i la vulneració de drets
VH[XDOVLUHSURGXFWLXVTXHHVGHߑQHL[FRPDTXHOOD
TXH VڕH[HUFHL[ DPE OڕREMHFWLX GڕLPSHGLU R GLߑFXOWDU
l’accés a una informació veraç, necessària per a la
presa de decisions autònomes i informades
La violència de segon ordre que consisteix en
la violència física o psicològica, les represàlies,
les humiliacions i la persecució exercides contra
les persones que donen suport a les víctimes de
violència masclista
La violència vicària que inclou qualsevol tipus de
YLROªQFLDH[HUFLGDFRQWUDOHVߑOOHVLHOVߑOOVDPEOD
ߑQDOLWDWGHSURYRFDUGDQ\SVLFRO´JLFDODPDUH
La violència digital que està conformada per tots
els actes de violència masclista i misogínia en línia
FRPHVRVLQVWLJDWVDPSOLߑFDWVRDJUHXMDWVHQSDUW
o totalment, amb l’ús de tecnologies de la informació i de la comunicació, plataformes de xarxes socials, webs o fòrums, correu electrònic i sistemes de
missatgeria instantània i altres mitjans semblants
que afectin la dignitat i els drets de les dones
La violència en l’àmbit de la vida política i l’esfera pública de les dones: la violència masclista que
es produeix en espais de la vida pública i política,
com les institucions polítiques i les administracions
públiques, els partits polítics, els mitjans de comunicació o les xarxes socials.
La violència en l’àmbit institucional que són
aquelles accions i omissions de les autoritats, el
personal públic i els agents de qualsevol organisme
RLQVWLWXFLµS¼EOLFDTXHWLQJXLQSHUߑQDOLWDWUHWDUGDU
obstaculitzar o impedir l’accés a les polítiques públiques i a l’exercici dels drets que reconeix aquesta llei per a assegurar una vida lliure de violència
masclista, d’acord amb els supòsits inclosos en la
legislació sectorial aplicable.
Per últim destacar l’impacte i la indignació que

ens generen les violències sexuals, que ens sacsegen intensament. Des d’aquí, avui 25N, volem reiterar tot el suport i empatia amb les supervivents i
el seu entorn. No podem continuar consentint que
les dones visquem amb por, amb la nostra llibertat
coartada per l’amenaça d’unes agressions sexuals
que ja haurien d’estar desterrades d’una societat
democràtica i lliure. Les violències sexuals atemptant al principi de llibertat individual.
Davant de totes aquestes violències masclistes
tenim un gran repte: actuar de forma estructural,
preventiva i comptar amb tota la població i tots els
territoris. Que les dones gaudeixin de vides lliures i
dignes, en qualsevol dels espais i àmbits ha de ser
l’eix de qualsevol societat democràtica i les institucions que la componen.
En les mans de totes les persones que formem
aquesta societat està la dignitat d’extingir el patriarcat i la seva ideologia masclista. No podem oblidar
que cal activar i connectar el sentiment de responsabilitat en els homes perquè de forma individual i
col·lectiva assenyalin i s’allunyin de les conductes i
actituds masclistes pròpies i dels seus iguals. Cal
desobeir els mandats de la masculinitat més tradicional i dominant que es retro alimenta molt sovint
a les xarxes i espais digitals, i en tots els àmbits de
la societat, necessitem generar nous referents per
construir milers de masculinitats responsables, lliures, igualitàries, diverses, inclusives i cuidadores.
Només així, teixint aliances i complicitats podem
construir un teixit comunitari i una xarxa de recursos
que siguin font de salut i qualitat de vida per a totes
les dones i col·lectius oprimits d’aquesta societat.
Necessitem estendre la cultura dels afectes i les
cures, necessitem vincles segurs, respectuosos i
amorosos, en tots els àmbits de les nostres vides.
Com diu bell hooks “considerar l’amor com una
acció, més que un sentiment, per acceptar la responsabilitat d’estimar”, estimar és realitza des de la
llibertat, la igualtat i el respecte.
Per una vida lliure de violències masclistes!

Descarrega’t el
manifest sencer
amb aquest QR

Serveis i recursos adreçats a la dona
Servei
d’Informació i
Atenció a les
Dones (SIAD)
Punt Dona
L’Ajuntament de Montmeló, a través de la Regidoria de Feminisme
i Igualtat, continua signant un any
més, el conveni amb el Servei de
Polítiques per a la Igualtat dona-home de la Diputació de Barcelona. Així es va crear el Punt
Dona el qual és un espai consolidat i de referència per a totes
les dones de Montmeló, on s’ofereix i es presta una atenció professionalitzada a totes les dones
amb una problemàtica personal
derivada de la seva condició de
dona, i, es genera una resposta a
les seves demandes, ja sigui d’informació, assessorament jurídic,
social, laboral, familiar i d’altres,
així com a les diferents manifestacions d’exclusió que pateixen
les dones.
L’abordatge del treball és des
de la perspectiva d’una resposta
immediata, àgil i contenidora en

2n Pla intern
d’igualtat
de tracte i
oportunitats de
l’Ajuntament de
Montmeló
2020-2024

La igualtat de dones i homes és
un dels eixos principals de les
societats democràtiques. Els ens
locals han estat pioners en la promoció de mesures per assolir la
igualtat de tracte i eliminar la discriminació per raó de sexe.
En aquest sentit , l’Ajuntament
de Montmeló disposa d’un segon Pla intern amb una vigència
ߑQVHO(VWUDFWDGڕXQGRFXment que recull els objectius que
es volen assolir, les estratègies

situacions d’ansietat. Es treballa
amb un protocol sistematitzat,
des de una vessant multidisciplinària per tal de donar respostes
globals.

Serveis que ofereix
Punt d’informació personalitzada,
sobre serveis i recursos municipals, comarcals i d’arreu de Catalunya, al conjunt de la ciutadania.
Servei d’atenció social personalitzada, on es realitza la primera
acollida i recepció de la demanda. La professional de referència
fa l’acollida i valoració del cas i
d’acord amb la situació concreta
s’estableix un pla d’intervenció
acordat amb la dona.
Servei d’atenció i suport psicològic. Acompanyament individual
i grupal a dones que precisen
d’una atenció psicològica espeFLDOLW]DGDIUXLWGHFRQߒLFWHVYLWDOV
i/o situacions de violència vers
les dones i famílies. En funció
de la persona es poden realitzar
les derivacions pertinents a altres
serveis.
Servei d’atenció psicològica per
D ߑOOV L ߑOOHV DTXHVW VHUYHL HVW¢
DGUH©DWDߑOOVLߑOOHVGHOHVGRQHV
usuàries del SIAD. La derivació

que s’han d’adoptar i les accions
concretes per aconseguir-los, així
FRPVLVWHPHVHߑFD©RVGHVHJXLment i avaluació dels objectius
proposats.
/D ߑQDOLWDW GHO 3OD LQWHUQ SDUWHL[
de la base de que totes les organitzacions i administracions ,
també la nostra, reprodueixen
la característica bàsica de la societat patriarcal que es basa en
les relacions desiguals de poder
entre homes i dones provocant
discriminacions i desigualtats de
gènere.
A partir d’aquest argument, el Pla
intern pretén per un costat millorar les condicions de treball de
tota la plantilla en general, i de
les dones, en particular. També
té l’ambició de canviar mentalitats i dinàmiques que perpetuen
rols i estereotips de gènere, amb
el propòsit d’avançar cap a un lideratge feminista de polítiques
justes i igualitàries.
Així doncs, aquest Pla es planteja com una eina de correcció de
pràctiques discriminatòries i de
millora dels actuals processos de
gestió aplicant la perspectiva de
gènere en el total actuacions de
l’Ajuntament de Montmeló, amb
el compromís polític envers un
lideratge feminista de les polítiques publiques.

la realitza l’equip d’atenció a les
dones.
Servei d’assessorament jurídic.
6ڕRIHUHL[XQHVSDLGHFRQߑGHQFLDlitat, atenció i assessorament juU¯GLFHVSHF¯ߑFSHUDFDGDSURF«V
concret i d’acord amb cada situació, en diferents àmbits (violència
GHJªQHUHLLQWUDIDPLOLDUFRQߒLFWHV
en temes de lloguers, propietat,
dret de família, temes laborals,
situacions de desemparament),
així com un acompanyament del
procés judicial, cas que aquest

El distintiu per
la igualtat de
gènere. Norma
SG City 50/50
Posar en valor municipis acreditats en igualtat de gènere és rellevant en aquest actual context on
s’ha posat de manifest l’impacte
que té en les dones, doncs estem
a primera línia en la cura de la
nostra societat.
Un dels reptes més importants
des dels governs locals, és apostar per una política pública feminista doncs des de la proximitat,
es té especial sensibilitat per
saber que està passant en cada
moment.
Les dones hem viscut doblement
i seriosament l’impacte de la crisi econòmica i social. Per això la
importància de disposar de recursos públics per pal·liar les conseqüències d’aquesta crisis.
El distintiu d’igualtat es una eina
poderosa per incorporar el talent
de les dones. Suposa una metodologia transversal que permet
als treballadors públics una major
formació i la capacitat per desenvolupar polítiques publiques feministes. Alhora és una eina que
permet rendir comptes i ser trans-

existeixi, mantenint contacte directe amb els professionals que
el tramitin.

Horaris del Punt Dona
Assessorament jurídic: primer i
tercer divendres de cada mes, de
10 a 12 h, a l’Ajuntament.
Assessorament psicològic:
FDGDGLYHQGUHVGHKD
KDOڕ$MXQWDPHQW
Per concertar entrevista: es pot
fer personalment a l’Ajuntament o
E«DOWHOªIRQH[W

parents amb la ciutadania sobre
la igualtat d’oportunitats.
La norma SG City 50/50 estableix tres nivells, trobant-nos a
Montmeló en un nivell inicial. Es
va signar un pla de compromís a
treballar durant el 2020-2021 en
el que s’incideix sobre tres grans
àrees agrupades en: el lideratge i
gestió interna i capacitats, la promoció dels drets de les dones i
la promoció d’un entorn lliure de
violències i discriminacions.
(OSDVVDWGHVHWHPEUHGH
es va realitzar primera trobada
GH PXQLFLSLV DPE OD &HUWLߑFDFLµ
SG CITY 50-50 per la Igualtat de
Gènere, que es va celebrar a la
CIBA de Santa Coloma de Gramanet i on Montmeló va ser-hi
SUHVHQW$TXHVWDߑWDVXSRVDXQD
passa molt important en l’objectiu
d’establir una xarxa de municipis
compromesos amb la igualtat de
gènere, per compartir expertesa,
treballar conjuntament entorn als
reptes del present i del futur i difondre bones pràctiques.

