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Divendres 21 
de gener es va 
col·locar la primera 
pedra de la nova 
residència per a la 
gent gran.

El nou projecte que 
estarà executat el 
primer trimestre de 
l’any 2023, ocuparà 
una superfície 
construïda de 
1.850 m² i tindrà una 
zona enjardinada 
d’aproximadament 
1.500 m².

Pressupost 
2022
El pressupost 
municipal previst 
per aquest any és 
de 16,35 milions, 
gairebé un milió més 
que el pressupost de 
l’any passat.

La principal inversió 
del pressupost 2022 
és la nova residència.

S’inicien les obres de la nova residència 
per la gent gran de Montmeló
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EDITORIAL

Orgull de la nostra comunitat educativa

En els primers dies de classes els casos s’han multiplicat i una cosa bona ha estat la reacció de 

Departament a l’hora de cobrir les baixes de professorat.

Lluís Esteban | Regidor d’Educació

Q
uan el gener de 2020, 
alumnat i professorat 
tornaven a les aules 

després de les vacances de 
Nadal poc es podien pensar 
que les notícies i opinions, 
moltes vegades contradictò-
ries, sobre un nou virus que 
amenaçava congressos i reu-
nions multitudinàries podrien 
acabar sent la notícia de cada 
dia i una realitat que ens can-
viés la manera de relacionar-
nos, de treballar, d'estudiar i, 
en definitiva, de viure.

Aquell curs, el 2019-2020, 
va servir per a posar a pro-
va tothom, perquè des de la 
manca de material sanitari, o 
material tècnic per estudiar a 
distància o cobertura logística 
per a coses elementals, les 
escoles, i amb elles les ad-
ministracions públiques, però 
sobretot els ajuntaments, van 
haver de fer front a situa cions 
que mai s'havien viscut. Mal-
grat tot, el balanç del curs 
tothom va coincidir que havia 
estat positiu i que havia de 
servir per encarar el curs se-
güent, el 2020-2021.

Un curs 20/20-2021 que va 
obligar a fer una prèvia a la 
comunitat educativa, mes-
tres, pares i mares i alumnes, 
per tal de posar en marxa un 
protocol que havia de ser-
vir per evitar contagis. En-
trades i sortides per trams, 
neteja de mans, tempera-
tura, distància, ventilació, 
mascareta, grups bombolla, 

confinaments, onades, PCR 
i termes semblants van pas-
sar a ser part del vocabulari 
i de la manera de fer quoti-
dianes de tothom i de mane-
ra especial d'una comunitat 
educativa que va haver de 
fer seves responsabilitats 
més enllà de l'educació de la 
mainada.

Tot i que moltes de les 
demandes de les escoles al 
Departament d'Educació no 
van ser ateses, entre elles la 
més important la de contrac-
tar més mestres, els nostres 
centres educatius se les van 
tornar a empescar, amb més 
dedicació i entrega princi-
palment, per tal que el curs 
tingués la màxima normalitat 
possible, tant educativa com 
de convivència. Així va ser i 
tothom va marxar de vacan-
ces esperant que al setem-

bre tot plegat fos una mica 
més normal.

El curs actual, el 2021-
2022, va començar amb alts 
índex de vacunació en ge-
neral i la possibilitat que els 
majors de dotze anys s'ha-
guessin pogut vacunar i amb 
l'amenaça de la variant delta, 
majoritària llavors. Va comen-
çar un curs 100% presencial 
en primària i secundària, amb 
confinaments eliminats pels 
alumnes vacunats, amb mas-
careta obligatòria pels majors 
de sis anys i amb totes les 
prevencions possibles, com 
neteja, ventilació i distància.

Abans de les vacances de 
Nadal ja teníem entre nosal-
tres la variant òmicron, que 
amenaçava a ser dominant 
donada la seva ràpida trans-
missibilitat. Així ha estat i el 
fet que el 86,6% de la franja 

entre 12 i 18 anys ja tinguin 
la pauta completa i que en la 
franja 5 a 11, un 30% ja tin-
gui una dosi posada, permet 
pensar que tot i els contagis 
la gravetat serà relativa.

La part més bona i positi-
va, adjectiu amb no massa 
bon nom, però, l'han tingut 
el professorat i l'alumnat, 
que no han abaixat la guàr-
dia i apliquen amb rigor totes 
aquelles normes d'higiene i 
prevenció que se'ls demana. 
És d'ells i elles que ens sen-
tim orgullosos i agraïts i a qui 
no podem fer res més que 
oferir el nostre suport, com 
ja s'ha fet des de l'inici de 
la pandèmia, en tot allò que 
necessitin. Esperem que el 
curs finalitzi d'allò més bé i 
que el proper, el 2022-2023, 
sigui ja el de la normalitat to-
tal. 

Mesures 
COVID-19

Dades Covid a 
Montmeló

CanalSalut

L
es mesures per 

contenir la covid-19 

es prorroguen fins 

al 27 de gener i decau el 

confinament nocturn.

• Cal recordar que des 
del 3 de desembre s'ha 
de presentar el certifi-
cat COVID digital de la 
UE per accedir a zones 
interiors de restaurants, 
gimnasos i residències 
de gent gran.

• Es limiten al màxim les 
bombolles en, màxim 10 
persones, tant a l’interior 
com a l’exterior i tant 
en l’àmbit privat com en 
l’àmbit públic.

• Cal evitar espais amb 
aglomeracions, espe-
cialment si són espais 
tancats.

• La mascareta és obliga-
tòria sempre, excepte 
quan es duu a terme 
activitat física i en espais 
naturals com ara boscos 
o platges.

+ info: gen.cat/restriccionscovid

447 - Casos diagnosticats 
amb PCR i test d’antígens 
els últims 7 dies 
690 - Casos diagnosticats 
amb PCR i test d’antígens 
els últims 14 dies 
1.347 - Taxa de reproducció 
de l’epidèmia ponderada 
setmanalment (rho7) 
Dades actualitzades a 24/01/2022 

amb dades fins tres dies abans



DIMARTS, 25 DE GENER DE 2022 CRÒNICA DE MONTMELÓ04

gent gran
OBRES RESIDÈNCIA

S’inicien les obres de la nova 
residència per la gent gran de 
Montmeló 

Divendres 21 de gener es va col·locar la primera pedra de la nova 

residència per a la Gent Gran.

Formalitzada la constitu-
ció de la Fundació Llar de la 
Gent Gran de Montmeló

Dimecres 29 de desembre, es va formalitzar davant 

Notari, la constitució de la Fundació Llar de la Gent 

Gran de Montmeló.

Redacció

A
questa Fundació ha estat 
constituïda per gestionar 
la prestació del servei de 

residència assistida i centre de 
dia per a la gent gran al muni-
cipi i els seus estatuts. 

A la signatura hi van ser 
presents totes les persones 
membres del Patronat de la 
Fundació, que segons esta-
bleix els seus estatuts, són: 
l’alcalde de l’Ajuntament de 
Montmeló, Pere Rodríguez, 
com a president; la regido-
ra d’Acció Social, M del Mar 
Hernández, com a secretà-
ria; el regidor d’economia, 
Lluís Esteban, com a treso-
rer; i cinc vocals: M Jesús 
Prieto, Ariadna Ojeda, Albert 
Monserrat, M Cruz Ramal i 

Silvia Guerrero.
El Ple de l’Ajuntament va 

aprovar-ne la seva consti-
tució i els seus estatuts. El 
canvi a Fundació cerca una 
fórmula de gestió més efi-
cient i amb un millor apro-
fitament dels recursos, es-
sent l’objectiu a mig termini 
l’equilibri econòmic del ser-
vei, sense afectar al benes-
tar dels les persones usuà-
ries i de les famílies.

Aquesta fórmula pot per-
metre accedir a subven cions 
públiques i a aporta cions 
privades que ens poden 
permetre millorar el compte 
d’explotació del servei així 
com efectuar noves inver-
sions necessàries pel servei 
i que millorin el balanç de 
l’ens. 

Redacció

D
ivendres 21 de gener 
ha estat la data esco-
llida per dur a terme 

l’acte de col·locació de la 
primera pedra de la nova 
residència. A l’acte hi han 
assistit les persones encar-
regades de la direcció, exe-
cució i seguretat de l’obra, 
la directora dels Serveis Ter-
ritorials a Barcelona del de-
partament de Drets Socials 
de la Generalitat, els regi-
dors i les regidors del Con-
sistori, el president del Con-
sell Comarcal, representants 
de l’Associació de Famílies 
i de l’Associació de Veïns 
del Sant Crist, personal de 
l’actual residència i personal 
tècnic de l’Ajuntament. Ma-
lauradament la situació deri-
vada del Covid no ha permès 
fer un acte públic obert a to-
ta la ciutadania.

Montmeló compta en l’ac-
tualitat amb una residència 
amb 15 places ( 13 concer-
tades i 2 privades) i amb 30 
places de centre de dia, 19 
de les quals són concerta-
des. La pandèmia, va provo-
car el tancament del servei 
de centre de dia que no va 

poder tornar a posar-se en 
funcionament, fins que des 
de l’Ajuntament es va fer una 
inversió per adaptar l’espai 
que ocupava el Casal de la 
Gent gran a centre de dia. 
Tot i l’adaptació realitzada, 
de les 30 places, només se’n 
han pogut posar en funcio-
nament 20. 

La crisi sanitària provocada 
per la COVID-19 ha contri-
buït a accentuar les mancan-
ces d’espai i disponibilitat de 
places de l’actual residència 
i centre de dia municipal. 

El nou projecte contempla 
l’ampliació de les places tant 
de servei residencial com de 
centre de dia, en el cas del 
recurs residencial passaran a 
ser d’un total de 36, és a dir, 
21 més de les que actualment 
es poden oferir, i en el cas de 
centre de dia, s’oferiran un 
total de 45 places, fet que 
representarà un increment de 
15 places respecte a la oferta 
actual. Les places que s’ofe-
riran seran majoritàriament 
concertades, i es preveu que 
aproximadament un 10% 
d’aquestes siguin privades.

El nou projecte que estarà 
executat en la seva totalitat 
el primer trimestre de l’any 

2023, ocuparà una superfí-
cie construïda de 1850m2 i 
amb una zona enjardinada 
d’aproximadament 1.500 m2.

El projecte pretén dotar 
d’un espai a on se centralit-
zin els diferents serveis, do-
nant una visió oberta, àmplia 
i personalitzada de la cura i 
atenció a les persones més 
vulnerables, i que permeti 
adaptar el servei a les neces-
sitats de la persona

L’equipament ocuparà 
el lloc que fins ara ha estat 
destinat a aparcament de 
vehicles davant de l’Esclat. 
En aquest sentit, l’ajunta-
ment va habilitar una nova 
zona d’estacionament de tu-
rismes al costat del parc del 
Sant Crist, amb entrada pel 
carrer de Blas Infante, que 
donarà servei als veïns de la 
zona, mentre que les autoca-
ravanes que fins ara també 
s’hi estacionaven, disposen 
d’una nova zona d’estacio-
nament d’autocaravanes a la 
zona de l’Escorxador.

Les obres van ser adjudi-
cades a l’empresa construc-
tora Abolafio SL, per un im-
port de 2.424.594,52 € (IVA 
inclòs) i el termini d’execució 
previst és de 12 mesos. 
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PRESSUPOST

La principal inversió del pressupost 2022 és la 
nova residència per a gent gran
El pressupost final es de 16,35 milions d’euros, gairebé un milió d’euros més que el pressupost de l’any passat.

Hisenda

E
l Ple extraordinari del 
passat dia 21 de de-
sembre va aprovar el 

pressupost per a 2022 de 
l’Ajuntament i de la Residèn-
cia Can Dotras. Un pressu-
post que creix el 8,42% en 
la seva despesa corrent i tant 
sols un 3,03% en els seus 
ingressos corrents gràcies 
a les transferències a rebre 
previstes. Els ingressos per 
taxes, preus públics i impos-
tos, directes i indirectes, ex-
perimenten una davallada del 
2,23%.

Així la despesa corrent 
pressupostada és de 14,4M 
d’euros i els ingressos cor-
rents pugen fins els 14,17M 
d’euros. Un cop aplicades 
les inversions i els ingres-
sos previstos per a poder-les 
executar, el pressupost arri-
ba als 16,35M d’euros.

La incorporació dels roma-
nents permetrà augmentar 
l’actual partida d’inversions 
d’1,93M d’euros, unes in-
versions que tenen el seu 
projecte més important en la 
construcció de la nova resi-
dència per a la gent gran de 
Montmeló.

Per capítols destaca el 
creixement del 8,09% del 
capítol I (despeses de per-
sonal), increment motivat per 
noves contractacions, aug-
ment dels sous en un 2% i 
aplicació parcial de la valora-

ció dels llocs de treball. Tam-
bé creix, en aquest cas un 
6,50%, el capítol II (despeses 
en béns corrents i serveis), in-
crement donat pel creixement 
de les despeses d’acció so-
cial (8,4%); educació (7,3%); 
joventut (55,1%); cultura 
(8%); medi ambient (59,6%) i 
esports (8,5%)

La despesa en interessos i 
amortització de capital creix 
en 309.950 euros a causa 
de començar a amortitzar un 
préstec que el govern del PP 
va obligar a refinançar, amb 
carència de dos anys inclosa. 
Amb tot l’endeutament global 
està per sota del 28% dels in-
gressos corrents.

Amb 626.200 euros la des-
pesa corrent en acció social, 
sense comptar la despesa en 
recursos humans, és la més 
alta d’aquest capítol II.

Pel que fa al capítol IV (trans-
ferències corrents), al marge de 
l’import dedicat al tractament 
de residus, la despesa prevista 
en acció social, de 406.800 eu-
ros, també és la més alta. 

En l’apartat d’ingressos es 
deixen de percebre una mica 
més de 50.000 euros en con-
cepte d’IBI que pagava Auto-
pistes i es manté la incertesa 
de recaptació per l’increment 
de valor dels terrenys urbans 
(Plusvàlua), tot esperant la 
implementació de la nova or-
denança i de com acabaran 
els recursos de liquidacions 
pendents. 

DESPESES: C I Despeses de personal - C II Despeses de béns corrents i serveis - C III Despeses financeres 

- C IV Transferències corrents - C V Fons de contingència - C VI Inversions - C VII Transferències de capital - 

C IX Passius financers

NGRESSOS: C I Impostos directes - C II Impostos indirectes - C III Taxes, preus públics i altres ingressos 

- C IV Transferències corrents - C V Ingressos patrimonials - C VI Alineació d’inversions reals - C VII 

Transferències de capital - C IX Passius financers
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medi ambient
HORTS URBANS

Nova convocatòria d’accés als horts urbans
Convocatòria oberta fins a disposar d’una llista d’espera suficient que permeti agilitzar els tràmits i facilitar l’accés 

de les persones interessades 

PODA

Comença la campanya de poda 

de l’arbrat de Montmeló

Durant els mesos de gener i febrer s’està realitzant la campanya de poda 

d’hivern dels arbres del municipi. Aquests treballs son desenvolupats per la 

brigada municipal.

Redacció

A
questa convocatòria és 
oberta a totes aquelles 
persones que complei-

xin els criteris de la normati-
va. Cal ser major d’edat. No-
més es podrà presentar una 
sol·licitud per unitat de con-
vivència, entenent-se per uni-
tat familiar aquelles persones 
que convisquin en un mateix 
domicili.

A la data d’inici del pro-
cés de sol·licituds, cal estar 
empadronat al municipi amb 
una antiguitat mínima de 3 
anys ininterromputs. No es 
pot disposar, a títol de pro-
pietat, de cap altre hort o 

terreny de conreu dins del 
terme municipal de Mont-
meló o dins de la comarca 
del Vallès Oriental.

També existeixen una sè-
rie de criteris a valorar per 
efectuar la selecció, en cas 
que hi hagi més sol·licituds 
que parcel·les disponibles. 
Es valorarà ser major de 65 
anys, pensionista o estar 
prejubilat. També es tindrà 
en compte a les persones 
que estan a l’atur, o que si-
guin beneficiaris de la renda 
mínima d'inserció (PIRMI).

En cas que alguna persona 
reuneixi més d’un d’aquests 
criteris, es tindrà únicament 
en compte el criteri que tin-

Medi Ambient

L
’objectiu de la campanya 
és podar aquells arbres 
que ho requereixin per 

aconseguir una millora estè-
tica i funcional, evitant podes 
dràstiques que els debiliten i 
els fan més sensibles a pla-
gues i malalties. S'aplicarà un 
tipus de poda adaptada a les 
condicions de cada arbre en 

gui una major puntuació. En 
cas que alguna persona es-
tigui en possessió del certifi-
cat de discapacitat es suma-
rà a la puntuació obtinguda 2 
punts. 

Una vegada s’atorgui la 
llicència, la persona adjudi-
catària resta obligada a se-
guir i complir el Reglament 
d’Horts Urbans durant tot el 
període de vigència de la lli-
cència. 

Recordem que la sol-
licitud per prendre part en 
aquesta convocatòria s’ha 
de presentar a l'OAC amb 
cita prèvia, o mitjançant una 
instància genèrica al registre 
electrònic de l’ajuntament. 

funció de l’espècie, la mida i 
les condicions de l’entorn. Al-
tres factors a tenir en compte 
són la proximitat a la calçada, 
la circulació dels vianants, la 
distància a les façanes o a les 
línies elèctriques i evitar que 
interfereixin en la visibilitat 
dels semàfors i l’enllumenat 
públic. 

Amb l'adaptació de la tipo-
logia de poda a les caracte-

rístiques de l'arbre es cerca 
reduir al màxim les esporgues 
dràstiques per tal que els ar-
bres recuperin el seu equilibri 
de manera natural.

Històricament, les podes es 
dirigien per controlar el crei-
xement dels arbres i s’efec-
tuaven podes periòdiques que 
debilitaven les espècies i els 
exposaven a agafar plagues 
i patir malalties. Els darrers 

anys mitjançant el Pla de po-
da de l’arbrat viari del munici-
pi i el Pla Director dels Espais 
Verds de Montmeló es pretén 
implantar un model que res-
pongui a qüestions de segure-
tat i que faciliti la recuperació 
de l’equilibri natural de cada 
espècie. La poda intensiva es 
mantindrà en aquelles espè-
cies que la requereixen com 
poden ser les moreres.

Enguany la poda més signi-
ficativa es centrarà en els pla-
taners del carrer Sant Crist de 
la Grua i els del carrer Onze 
de Setembre. 

Amb les restes vegetals que 
es generen en aquests treballs 
es preveu la seva reutilització 
per aplicar en zones verdes 
municipals, mentre que no es 
puguin utilitzar seran emma-
gatzemades. 
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promoció econòmica
TREBALL

L’atur baixa a Montmeló a 
nivells del 2008
Aquest mes de desembre s’ha registrat la xifra d’atur més baixa dels 

darrers 13 anys i es confirma la tendència a la baixa dels darrers 

mesos. De fet, per trobar una xifra més baixa que la d'aquest mes, 

ens hem de remuntar al setembre de 2008.

CLAVEGUERAM

Les obres al darrer tram del carrer Sant Crist afecten 
al trànsit i al servei de recollida d’escombraries

Dilluns 31 de gener s’inicien els treballs per canviar el col·lector i evitar sobreeixides a l’escomesa del final del carrer

Redacció

A
l Vallès Oriental, hi ha un 
total de 20.239 perso-
nes registrades a les Ofi-

cines de Treball, 10 persones 
menys que el mes de novem-
bre passat, fet que suposa un 
descens relatiu del 0,05%. 
Respecte fa un any, l’atur ha 
disminuït de forma molt pro-
nunciada, quasi 6.300 perso-
nes, un descens del 23,73%, 
que se situa en el valor més 
baix dels darrers anys.

A Catalunya, el mes de 
desembre de 2021 finalitza 
amb 369.158 persones atu-
rades registrades, la xifra 
més baixa des de juliol de 

2019. El descens de l’atur 
ha estat més favorable en-
tre les dones. Cal posar 
de relleu que aquesta da-
vallada es produeix en un 
mes en què l’atur registrat 
tradicionalment ha crescut 
a Catalunya: així ho ha fet 
des del 1996; només ens 
els anys 2010, 2014, 2015 
ha disminuït.

Montmeló ha tancat l'any 
2021 amb el número de per-
sones a l’atur més baix d’en-
çà el mes d’abril de 2008, 
quan eren 400 persones les 
que es trobaven a la cerca 
de feina. A finals del passat 
mes de desembre aquest xi-
fra era de 397, amb una taxa 

del 9,23%.
El pitjor mes de desembre 

dels darrers quinze anys va 
ser el de l’any 2012, quan la 
xifra de persones en situació 
d’atur era de 827 i la tax del 
17,35%.

La taxa d’atur al Baix Vallès 
és del 10,76%, amb un total 
de 6.473 persones a l’atur i la 
taxa de la comarca del Vallès 
Oriental és del 10,31%, amb 
un total de 20.239 persones 
aturades. En disminució inte-
ranual, Montmeló ho ha fet un 
29,61%, mentre que el Bai-
xa Vallès i el Vallès Oriental 
van enregistrar baixades del 
23,54% i del 23,73%, respec-
tivament. 

Obres | Redacció

L
a xarxa de clavegueram 
que discorre pel carrer 
Sant Crist és unitària, és a 

dir, residual i pluvial, amb dife-
rents diàmetres. El diàmetre del 
darrer tram del carrer és insu-
ficient i provoca sobreeixides 
a l’escomesa del número 69 
d’aquest carrer. 

D’acord amb els criteris es-
tablerts per les normes vigents 
i els criteris fixats per l’empresa 
Drenatges Urbans del Besòs, la 
definició de les obres permetran la 
reconnexió del col·lector del carrer 
Carlos Linde amb el carrer Sant 
Crist de la Grua i anul·lar un tram 
de 4 metres de la connexió exis-
tent del clavegueram i resoldre el 
problema de les sobreeixides.

La realització d’aquestes obres, 
que tenen una durada prevista d’1 

setmana, provoca el tall a la cir-
culació dels carrers Blas Infante i 
Carlos Linde pels que només po-
dran circular el veïnat per entrar i 
sortir dels seus aparcaments.

Una altra afectació és el ser-
vei de recollida d’escombrari-
es. Malgrat haver dos carrers 
oberts que donen al Sant Crist, 
el passatge Monturiol i el carrer 
Saragossa, el camió de la re-
collida d’escombraries no pot 
maniobrar i, per tant, l’àrea que 
està davant del solar proper al 
carrer Saragossa es desplaça 
provisionalment a l’aparcament 
del parc del Sant Crist, i s’anul·-
len els contenidors d’orgànica i 
rebuig situats davant el número 
21 del carrer. No es podrà es-
tacionar a una part de la plaça 
Rafael Casanova per tal que el 
camió pugui arribar fins a l’àrea 
del carrer Montserrat. 
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cultura
PROGRAMACIÓ TEATRAL

La Polivalent aixeca el teló amb Ramon 
Madaula
La programació regular de la Polivalent aixeca de nou el teló i aquest 2022 ve carregada de bones proposte. La peça 

teatral Els Brugarol va ser el primer dels espectacles de l’any, què fins al 23 d’abril ofereix quatre interessants propostes.

TALLERS

Nova oferta de 
tallers per al primer 
trimestre de 2022

A partir del dia 8 de gener, les persones 

interessades en realitzar un taller en el 

centre cultural La Torreta de Montmeló, es 

pot preinscriure mitjançant el formulari que 

trobareu a la web www.montmelo.cat.

EXPOSICIÓ

El Mag Lari mostra per primera 
vegada la seva vessant pictòrica 
amb una exposició al Museu de 
Montmeló

‘God of Pop’ és el nom de la col·lecció de quadres pintats pel 

Mag Lari en els que recrea imatges de la pintura romànica i les 

personalitza en la figura de Michael Jackson, qui deixa de ser el Rei 

del Pop per convertir-se en el Déu del Pop.

Redacció

A
quest passat dissabte 
22 de gener, la sala  Po-
livalent començava la 

programació estable de l’any  
2022 amb l’espectacle tea-
tral ‘Els Brugarol’ de Ramon 
Madaula. La filla dels Bruga-
rol, activista social i feminista, 
decideix canviar-se el primer 
cognom pel de la mare. Ra-
mon Madaula escriu i prota-
gonitza una comèdia familiar 
amb grans dosis d’humor 
àcid i intel·ligent que enfron-
ta cara a cara les contradic-
cions dels seus protagonis-
tes. Dues generacions i dues 
maneres d’entendre el món 
en una societat on tots vol-
dríem creure’ns un model de 
coherència absoluta. Aquesta 
obra, que va obtenir el Premi 

Recull 2020, va ser el tret de 
sortida de la nova temporada 
d’espectacles de la Sala Po-
livalent de Montmeló, que ha 
programat un espectacle per 
mes.

El 19 de febrer arriba l’obra 
teatral ‘Winnipeg, el barco 

de Neruda’ de la companyia 
La Jarra Azul. Aquesta obra 
recorda el moment en què el 
poeta Pablo Neruda i el minis-
tre d’Exteriors del govern xi-
lè, Abraham Ortega, van obrir 
les portes del país a més de 
2.000 republicans espanyols 
exiliats, que es fan dir ‘Els fills 
de Neruda’.

La gran Clara Peya arriba-
rà de nou a La Polivalent, el 
13 de març, amb el seu es-
pectacle ‘Perifèria’. L’univers 
de l’artista Clara Peya ens 
proposa posar la mirada en 

aquests “no-llocs”, en els es-
pais buidats. El baix elèctric, 
la bateria i l’electrònica com-
pleten cada cançó de forma 
crua i preciosista. Aquest tre-
ball va obtenir el Premi Nacio-
nal de Cultura 2019.

L’inimitable i genial Albert 

Pla, trepitjarà la Polivalent 
el 2 d’abril amb l’espectacle 
‘¿Os acordáis?’, que és el títol 
d’una de les últimes cançons 
que va compondre durant la 
pandèmia. Albert Pla reflexio-
na amb ironia sobre el coro-
navirus. En aquesta ocasió 
a l’escenari sol, en estat pur, 
amb aquesta força que té per 
a teatralitzar les seves can-
çons i aconseguir un espec-
tacle d’una poètica inusual, 
devastadora i electritzant.

Nueva York en un poeta de 

Alberto San Juan serà l’obra 

teatral que el dia de Sant Jor-
di, 23 d’abril, es podrà veure a 
la Polivalent. E llibre ‘Poeta en 
Nova York’ de Lorca i la tro-
bada del poeta amb el públic 
a la ‘Residencia de Señoritas’ 
a la seva tornada d’Amèrica, 

és el punt de partida d’aquest 
espectacle poètic.

Recordeu que la reserva 
d’entrades de tots aquest es-
pectacles es poden realitzar 
ja a la plataforma entrapolis.
com. 

Redacció

A 
més de l’oferta de tallers 
regulars que s’impar-
teixen ja des del mes 

d’octubre fins al juny, els ta-
llers monogràfics mensuals 
ofereixen un ampli ventall 
d’opcions: tallers de terratzo, 
de cosmètica natural, de con-
fecció de garlandes, de crea-
ció d’un terrari, o nocions bà-
siques per revelar fotografies 
analògiques en un laboratori 
tradicional, així com diferents 
tallers adreçats al públic fe-
mení sobre la menstruació 
conscient i sostenible.

Pels tallers mensuals i mo-

nogràfics, la inscripció es tor-
narà a obrir el mes anterior a 
la seva realització. Els tallers 
s’impartiran sempre què hi 
hagi un mínim de persones 
inscrites. Aquest formulari 
no implica en cap cas l’adju-
dicació de la plaça, es tracta 
d’una preinscripció

Els detalls sobre horaris i 
preus els teniu al formulari 
online del web i també a la 
Guia ‘Montmeló és cultura’. 
Recordem que la realització 
de tots els tallers està sub-
jecte a la normativa de con-
tenció de la Covid i per tant, 
la programació de tallers pot 
patir modificacions. 

Redacció

E
l Mag Lari, padrí de la 
Sala Polivalent, premia 
una vegada més la se-

va fidelitat vers la ciutadania 
de Montmeló, presentant per 
primera vegada la seva ves-
sant pictòrica. El mag  dona 
a conèixer la seva part cre-
ativa més amagada fins el 
moment. Josep Maria Lari 
posa a l’abast del públic, per 
primera vegada, dues de les 
seves grans passions: l’art de 
pintar i la devoció per Michael  
Jackson. Agafant com a ba-
se les grans pintures romà-
niques de l’art català, el Mag 
lari incorpora la figura de Rei 

del Pop i crea un univers naif, 
surrealista i ple d’enginy que 
no deixa indiferent.

Els retaules, pintats a l’oli 
sobre fusta, tenen com a 

font d’inspiració escenes 
bíbliques reproduïdes en el 
romànic català combinades 
amb passatges mítics de la 
vida del cantant. Així, po-
dem veure recreacions tan 
absurdes i còmiques com 
un pantocràtor, on la divini-
tat s’encarna en un Michael 
Jackson amb el seu corres-
ponent guant d’Swarovski, o 
un Sant Sopar caníbal, en el 
que Michael Jackson i onze 
deixebles zombis es men-
gen a Judes.

La mostra pictòrica ‘God of 
Pop’ del Mag Lari s’exposa-
rà al Museu de Montmeló de 
l’11 de febrer al 6 de març. 
No us la podeu perdre! 
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comunicació

HISENDA

Calendari fiscal 2022

ADMINISTRACIÓ

Calendari festes 2022

Ja estàs subscrit al Butlletí digital setmanal?

Tota la informació municipal a

www.montmelo.cat

CONCEPTE TRIBUTARI                       DATES LÍMIT PAGAMENT
              NO DOMICILIAT         SI DOMICILIAT

Impost sobre vehicles de tracció mecànica  03/06/2022  01/06/2022

Impost sobre béns immobles  1a fracció 05/07/2022  02/05/2022
     2a fracció 04/11/2022  01/07/2022
     3a fracció    01/09/2022
     4a fracció    02/11/2022
Impost sobre béns immobles especials   05/07/2022  01/07/2022
Impost sobre béns immobles rústics   04/11/2022  02/11/2022
Impost sobre béns immobles rústics construïts  04/11/2022  02/11/2022

Taxa subministrament d’aigua  1r trimestre 26/05/2022  01/04/2022
     2n trimestre 26/08/2022  01/07/2022
     3r trimestre 25/11/2022  03/10/2022
     4rt trimestre 24/02/2023  02/01/2023

Taxa gestió de residus domèstics 1a fracció 05/07/2022  01/06/2022
     2a fracció 05/12/2022  01/08/2022
     3a fracció    03/10/2022
     4a fracció    01/12/2022

Taxa gestió de residus comercials   04/11/2022  02/11/2022

Taxa Cementiri municipal    05/07/2022  01/07/2022

Taxa entrada de vehicles - Gual    05/08/2022  01/08/2022

Impost sobre activitats econòmiques   16/11/2022  02/11/2022

Dissabte 1 gener      Cap d’Any
Dijous  6 gener        Reis
Divendres 15 abril      Divendres Sant
Dilluns   8 abril      Dilluns de Pasqua Florida
Dilluns  6 juny       Segona Pasqua
Divendres 24 juny       Sant Joan
Divendres 1 juliol     * Festa Major de Montmeló 
Dilluns  15 agost     Assumpcióde Maria - Patrona
Dilluns  26 setembre      * Festiu a Barcelona
Dimecres 12 octubre     Festa Nacional d’Espanya
Dimarts  1 novembre       Tots Sants
Dimarts  6 desembre  La Constitución
Dijous  8 desembre      La Immaculada
Dilluns  26 desembre       Sant Esteve

* 1 juliol i 26 setembre: Festes locals aprovades pel Ple del 28 de setembre de 2021
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Governar per a la ciutadania

Poc podíem imaginar l’any 2019 que 
l’any 2020 entraríem en una situació 
inèdita de pandèmia i que bona part 
de la planificació i les prioritats mar-
cades per a la legislatura es veurien 
alterades de manera tan important. 
La legislatura 2019-2023 serà recor-
dada de manera especial per haver 
estat la de la pandèmia del Co-
vid-19. Una pandèmia que ha obli-
gat als serveis municipals a donar el 
millor d’ells mateixos. 

El pressupost de 2020 ja es va 
veure profundament condicionat per 
la nova situació, tot ajustant partides 
econòmiques a les necessitats que 
anaven sorgint i portant a terme ac-

tivitats com la Festa Major o les fes-
tes de Nadal amb un plus d’imagina-
ció i prevenció com mai s’havien fet. 

La Residència de Can Dotras va 
esdevenir una residència verda, sen-
se contagis, i va ser un exemple de 
gestió, com també ho va ser el su-
port donat a les escoles en connec-
tivitat pels seus alumnes i a l’hora 
de facilitar l’accés a mitjans tècnics 
com ara ordinadors o tabletes.

El pressupost de 2021 ja tenia en 
compte la pandèmia a l’hora de do-
tar les corresponents partides, com 
també ho ha tingut en compte el 
pressupost aprovat per a 2022.

Però, tot i les disfuncions que ha 
provocat aquesta pandèmia, el Go-
vern ha complert amb tot allò que 

va preveure i pressupostar. Serveixi 
com a exemple el fet que el percen-
tatge d’acompliment del PAM està ja 
per sobre del 75%.

Després de fer possible al 2021 la 
posada en funcionament de l’Ska-
tepark, d’haver-se fet les obres 
d’adequació de la primera planta del 
museu, de les obres i reobertura del 
Casal de la Gent Gran, entre d’altres 
fites, aquest equip de govern afronta 
el 2022 amb objectius tan importants 
com la nova residència, que comen-
ça les obres aquest mateix mes de 
gener, el tanatori, la urbanització del 
carrer Navarra, la concreció de l’inici 
de les obres del nou centre de FP 
en químiques i de la nova biblioteca. 

Altres objectius igual d’impor-

tants, encara que sense aportació 
econòmica municipal, són la cons-
trucció de dos edificis d’habitat-
ges de lloguer, un dels quals es 
comença a construir també durant 
aquest primer trimestre, i de diver-
sos edificis d’habitatges a les zo-
nes de l’escorxador i Máximo Mor 
i la urbanització de la segona fase 
de la Llosa.

Tot això es farà de manera si-
multània a l’atenció a la ciutadania 
en tots aquells serveis que tenen a 
la seva disposició i a qualsevol re-
queriment que es faci, sense que 
ningú quedi enrere perquè governar 
és això: tenir un pla d’acció i donar 
resposta a tots els imprevistos que 
puguin sorgir.

L’habitatge i la salut han de ser 

prioritats aquest 2022

Si alguna cosa ens està ensenyant 
la pandèmia és a replantejar-nos 
urgències i prioritats. A Canviem 
Montmeló vam debatre i concloure 
que aquest 2022 l’accés a la salut 
pública i a l’habitatge han de ser 
prio ritaris per a qualsevol govern, 
donada l’emergència social que es-
tem vivint. Per això vam fer diver-
ses propostes en aquests àmbits 
al Govern municipal de Montmeló 
(PSC-ERC), amb la intenció de can-
viar tant les Ordenances fiscals com 
els Pressupostos municipals per al 
2022. No va ser possible arribar als 
acords amplis que mereixeria la si-
tuació actual i vam votar en contra 
d’unes Ordenances i Pressupostos 
poc ambiciosos i continuistes. Es-
perem però que el Govern canviï 
d’actitud, surti de l’immobilisme i re-
consideri projectes i propostes que 
els hem traslladat, especialment en 
àmbits vitals a dia d’avui com són 
l’habitatge i la salut: 

Habitatge
• Montmeló té un Pla Local d’Habi-

tatge que data de 2008 (quan va 
esclatar la crisi de l’habitatge a 
escala global i a Montmeló el PSC 
governava amb ICV-EUiA). Hem 
posat sobre la taula la necessitat 
d’actualitzar-lo.

• Hem proposat començar a crear 
un Parc Municipal d’Habitatges de 
l’Ajuntament, exercint quan calgui 
el dret de tanteig i retracte, per po-
der-ne destinar a lloguer assequi-
ble i d’emergència social.

• Hem tornat a plantejar congelar 
el tipus de gravamen pel 2022 de 
les quotes de l’IBI urbà residencial 
(dels 311 municipis de la província 
de Barcelona, Montmeló té el 17è 
tipus més elevat).

• Hem tornat a insistir en aplicar 
d’una vegada, tal i com està apro-
vat, el recàrrec del 50% de l’IBI 
sobre habitatges que es trobin 
desocupats amb caràcter perma-
nent.

• Hem aconseguit incorporar bene-
ficis fiscals a la quota de l’IBI per 

a habitatges eficients d’acord amb 
la seva classificació energètica (un 
10% per lletra que s’augmenti du-
rant 3 anys, tot i que proposàvem 
que fossin 5). 

• També hem proposat augmentar 
un 5% la tarificació social en les 
bonificacions per subministra-
ments d’aigua i clavegueram.

Salut
• Després de la campanya impulsa-

da pel Consell del Poble, que va 
recollir gairebé 3.000 signatures 
per reclamar el retorn de serveis 
retallats al CAP, no hem cessat 
de reclamar solucions al Depar-
tament de Salut de la Generalitat. 
I creiem que cal més implicació 
i contundència de l’Ajuntament 
de Montmeló alhora de reclamar 
aquests serveis sanitaris retallats 
al nostre poble, com són les ur-
gències, farmàcies i pediatria.

• Pel que fa a la COVID19, vam pro-
posar al maig i seguim insistint 
que s’habilitin espais de vacu-
nació a Montmeló, per tal que la 
població no s’hagi de desplaçar. 

I a nivell supramunicipal hem re-
clamat una regulació en el preu i 
l’accés als tests d’antígens i se-
guim reclamant l’alliberament de 
les patents de vacunes. 

• En salut mental hem proposat 
crear un Servei municipal d’aten-
ció psicològica i psicopedagògi-
ca, de forma coordinada amb les 
escoles, Institut i serveis supra-
municipals (CDIAP, CSMIJ, EAP) 
totalment col·lapsats actua-
lment. 

• També l’ampliació d’hores d’aten-
ció psicològica al Punt Dona, que 
actualment s’ofereixen només un 
matí a la setmana. 

• Per últim portem al Ple d’aquest 
mes de gener una moció recla-
mant l’obertura del Centre de Re-
cuperació de Salut Mental per a 
persones adultes del Vallès Orien-
tal, inaugurat fa més de dos me-
sos al costat de l’Hospital de Gra-
nollers i encara tancat.
Pots contactar amb nosaltres al 

local (carrer García Lorca, 5) o al 
correu info@canviemmontmelo.cat

FEM possible que totes les 

il·lusions i desitjos és facin 

realitat

Des de Fem Montmeló som cons-
cients que el 2021 ha sigut un any 
dur. Ara només ens queda rebre el 
nou any amb esperança. Desitgem 
que el veritable missatge pel 2022 
sigui el camí de la recuperació. Si 
consideres que aquest any la vida 
t’ha tirat a terra, aquest 2022 dóna-li 
la volta, valora el que tens, supera 
el que et fa mal i lluita pel que vols. 
Fem possible que totes les il·lusions 
i desitjos és facin realitat.

Vam iniciar l’any 2021 desitjant a 
tots els Montmelonins i Montmelo-
nines salut, feina i molts encerts de 
cara aquest 22.

No és el que desitjàvem però hem 
continuat gran part de l’any realit-

zant els Plens Virtuals, continuarem 
demanant i reclamant d’activar i do-
nar-li més protagonisme a la Junta 
de Portaveus per tal d’acordar els 
punts que es tractaran a l’ordre del 
dia i així poder arribar amb els deu-
res fets als Plens.

Vam iniciar l’any votant a favor dels 
pressupostos del 2021, com també 
hem estat a favor de totes aquelles 
modificacions puntuals del Pla d’Orde-
nació Urbanística Municipal de Mont-
meló (POUM) per poder fomentar la 
creació d’habitatge, o per la consolida-
ció i creació de noves empreses.

Hem estat en totes aquelles mo-
dificacions que ens permetin poder 
disposar de la cessió anticipada de 
la nau de Màximo Mor, per desti-
nar-la a equipament públic reclamat 
durant anys per la ciutadania i en-
titats. El nostre grup hem defensat 

sempre l’ampliació o creació d’una 
nova residència per la Gent Gran, i 
per aquest motiu hem estat a favor 
de l’aprovació del projecte bàsic i 
executiu de la nova residència. 

No hem pogut fer diferents actes 
oberts a la ciutadania, però espe-
rem que per aquest proper any els 
puguem reprendre, però com heu 
pogut comprovar s’ha agreujat la 
situació sanitària, tornem a veure 
cues a les botigues i a les farmà cies 
del municipi, per tant, demanem 
responsabilitat per poder posar fre a 
aquesta nova corba de la pandèmia.

Hem acabat dient no als pressu-
postos del 2022 i seguim demanant 
per tots els Montmelonins i Montme-
lonines salut, feina i molts encerts 
pel nou any.

Aquests han estat els dos missat-
ges que la nostra formació ha fet ar-

ribar a la recuperada i flamant ràdio 
Montmeló i van ser radiats el darrer 
dia de desembre de 2021.

Aprofitem aquest espai en el Crò-
nica per donar la benvinguda al re-
naixement d’aquest mitjà de comu-
nicació que es va iniciar l’any 1984 
amb la voluntat de ser una finestra 
oberta a l’expressió popular. I de-
sitgem que l’eslògan “la teva ràdio” 
sigui una realitat durant aquest any 
2022. Que sigui la veu tan desitja-
da d’aquesta mal anomenada: “no-
va normalitat”, on totes les associ-
acions, entitats socials, culturals, 
esportives de Montmeló puguin 
comunicar els seu dia a dia i expres-
sar les seves mancances, desitjos, 
il·lusions... 

Convençuts, que la participació 
ciutadana farà realitat aquest Mont-
meló Sona! 

Contra la incertesa, la feina ben 

feta.

Són temps complicats, amb mol-
tíssima incertesa; als problemes de 
salut s’hi sumen els efectes de les 
restriccions, l’increment de preus de 
serveis i productes bàsics, l’escasse-
dat d’algunes matèries primeres.. un 
escenari complicat que demana que 
totes i tots nosaltres donem el millor.

Malgrat tot això, però, des de la 
Regidoria de Promoció Econòmica 
hem començat l’any amb la satisfac-
ció de constatar que també mercès 
a la bona feina que es fa, Montmeló 
té una baixíssima taxa d’atur, amb 
19 noves contractacions via Plans 
d’Ocupació, amb subvencions per a 
empreses, amb més de 240 persones 
que van fer formació amb nosaltres, 
etc. i també amb diverses campa-

nyes de promoció del nostre comerç 
com la de “Tu tries, Montmeló hi gua-
nya” o la campanya de Nadal Emo-
ciona’t, que ha deixat 20.000 €  en 
premis que revertiran directament al 
comerç local a traves dels ciutadans 
de Montmeló

De cara al 2022, ho tornarem a fer, 
seguirem treballant per que la gent 
pugui tenir una vida millor, i us dema-
nem també que ens feu costat, doncs 

des de l’administració local no es pot, 
ni de bon tros, resoldre-ho tot. Entre 
totes i tots hem de procurar fer les co-
ses el màxim de bé, ajudar-nos i con-
fiar en que, plegats, ens en sortirem.

Des d’ERC ens teniu al vostre ser-
vei i a la a vostra disposició. Mirem 
endavant !!!

Podeu contactar-nos a través de 
xarxes o a Amonserrat@montmelo.
cat

opinió



  DIMARTS, 25 DE GENER DE 2022 CRÒNICA DE MONTMELÓ 11

emociona’t
CAMPANYA DE COMERÇ

6.230 butlletes lliurades, 
62.300 € en regals 
comprats al municipi
La campanya de Nadal Emociona't reparteix gairebé 30.000 € per 

gastar al comerç del municipi

CONCURS POPULAR

Lliurats els premis del concurs de balcons, façanes i finestres

Després de la visita a 20 cases de Montmeló i les votacions emeses a través de la web, els membres del Jurat del 

concurs van fer el lliurament de premis en un acte a la Sala de la Concòrdia, dimecres 5 de gener a les 17 hores. 

Comerç

D
esprés de la més que 
extraordinària Campa-
nya de Nadal de l'any 

passat, en la qual es van 
repartir més de 36.000 € en 
premis i que va desbordar 
totes les previsions, la d'en-
guany ha estat més mode-
rada, però no s'ha quedat 
enrere, i ha repartit gairebé 
30.000 €, a través de diver-
sos projectes i serveis muni-
cipals, per gastar al comerç 
de Montmeló.

El paquet de premis més 
important han estat els 
20.000 € en vals de compra 
que es van sortejar entre to-
tes les persones que havien 
acreditat haver comprat re-
gals a Montmeló (als esta-
bliments o al mercat), per un 
import mínim de 10 €. Amb 
aquestes condicions, durant 
tota la Campanya i des de la 
botiga Emociona't es van en-
tregar 6230 butlletes.

El sorteig, previst inicial-

ment a la tarda del dia 5 de 
gener, no es va poder fer 
per les restriccions a conse-
qüència de la Covid, i va tenir 
lloc en un acte exprés obert 
a tothom i havent convocat 
també a la premsa, el passat 
dimecres dia 12 de gener a 
les 11 hores a la Sala de la 
Concòrdia de l'Ajuntament.

Les persones afortunades 
que tinguin un o més núme-
ros premiats han de contac-
tar amb el Departament de 
Promoció Econòmica per 
recollir els vals. Hauran de 
portar el document d'identi-
tat i les butlletes premiades. 
Per cada premi s'entreguen 
5 vals de 20 €, acumulables, 
i bescanviables fins al dia 28 
de febrer a qualsevol esta-
bliment o parada del mercat 
que els accepti. Cal dema-
nar cita a través del telèfon 
935720000 extensió142, o 
bé del correu electrònic pro-
moec@montmelo.cat.

Per part de l'Ajuntament, 
així com del comerç en gene-

ral, es valora de forma molt 
positiva la campanya d'en-
guany, que s'ha desenvolu-
pat sense incidències, i que 
ha permès reforçar el lligam 
de confiança i servei entre 
comerciants i consumidors, 
millorant aspectes, respecte 
anys anteriors i invertint una 
despesa considerable en els 
nostres establiments. 

Redacció

N
ovament aquest any, 
amb les restriccions 
Covid només van es-

tar convidades les persones 
participants en el concurs i 
els membres del Jurat. Els 
premis, tal com es va fer l'any 
passat i donat que és una ac-
tivitat dins la campanya Emo-
ciona't, van consistir en 200 € 
en vals de compra de 20 € a 
gastar lliurement en qualsevol 
establiment del municipi que 
els accepti.

El premi al més bonic va ser 
del Pg. Montserrat Roig 1. El 
premi al més original pel pa-

ti del carrer Barcelona 17.I el 
premi al més elaborat pel bal-
có del carrer Diputació 24.

Un any més, el Jurat va fer 
una menció especial a aquells 
carrers que llueixen els seus 
patis o balcons il·luminats 
com és el cas del carrer d'Ayr-
ton Senna i el carrer Colom 
per reconèixer la feina que va 
fer tot el veïnat. I atenent el vot 
popular, es va concedir un ac-
cèssit valorat en 100 € en vals 
de compra al premi del vot po-
pular pel pati del carrer Onze 
de Setembre 8.

Gràcies a totes les persones 
participants i enhorabona a les 
persones guanyadores. 

Llistat dels 200 números premiats
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Més de 2.700 
persones 
visiten La 
Casa dels 
Reis d’Orient 
instal·lada a 
Montmeló
Aquest Nadal la ciutadania de 
Montmeló va gaudir de la instal·lació 
durant els dies 2, 3 i 4 de gener, 
descobrint com s’ho fan els Reis 
d’Orient durant els dies que tenen 
mes feina de tot l’any i qui son els 
seus ajudants per organitzar la 
distribució de regals per a totes les 
cases.

Cultura

El tren màgic va portar a tots els nens i nenes a 
la Casa dels Reis d’Orient que enguany es va 
instal·lar a Montmeló. Des d’aquest paratge em-

blemàtic del poble els treballadors i les  treballadores 
reials ens van ensenyar tots els secrets de com es 
preparen i distribueixen tots els regals que els reis 
reparteixen la nit del dia 5.

Els infants, després de ser rebuts a l’entrada ac-
cedien al recinte de la Torreta per fer un recorregut 
pels 9 espais plens de màgia i il·lusió que es trans-

repartiment de regals. Durant aquest recorregut van 
entregar les seves cartes, van descobrir com saben 
els regals que han de dur a cada infant, on es troben 
els reis en cada moment, qui és l’encarregat de pre-
parar el carbó, qui vetlla perquè els reis mai no siguin 
vistos, i com es preparen els regals. 

Així doncs, tots els nenes i nenes del municipi i els 
seus familiars van conèixer l’organització necessària 
perquè ningú es quedi sense regal la Nit de Reis. A 
través d’aquesta història infants i adults es van endin-
sar en la màgia dels Reis d’Orient un any més.

Un total de 2.743 persones han visitat la Fàbrica 
dels Reis d’Orient de Montmeló. Un Nadal un xic dife-
rent, que segueix marcat per la pandèmia, organitzat 
perquè infants i adults no perdin la il·lusió d’una nit 
màgica  
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Els Reis 
d’Orient 
passegen per 
Montmeló amb 
mascareta i 
distància
Els Reis van arribar a la casa que 
tenien a Montmeló dimarts 5 de gener 
de 2022. Després que el Sastre Reial 
els tingués els vestits preparats, els 
Patges els hi facilitessin les cartes 
recollides i un cop revisats els regals 
del Laberint dels Somnis, van ser 
rebuts pel consistori. 

Cultura

L’alcalde Pere Rodríguez va fer entrega de la Clau 
de Montmeló, la que obre totes les portes de les 
cases i pisos dels nens i nenes del poble i l’Ariad-

na Ojeda va fer entrega del Gran Llibre dels Noms. El 
Llibre que recull tots els noms dels infants del munici-
pi, que han passat per la casa dels reis i dels que no. 

Un cop havent recollit tot el que necessitaven per do-
nar inici a la nit més feinera de tot l’any, es van dirigir 
a les seves carrosses que els esperaven a la porta de 
la casa. En elles hi tenien preparat l’or, l’encens i la 
mirra, i un cop tenien tot el necessari, van iniciar un 
itinerari pels carrers i places del municipi. Aquest any, 
no van fer tot els carrers del poble, però van fer un 
recorregut llarg per cuidar també de la salut de tota la 
ciutadania, proporcionant molts espais per poder-se 
trobar amb distància de seguretat per gaudir de la sa-
lutació o la picada d’ullet de Ses Majestats els Reis 
d’Orient.

Amb aquesta rua de 7.5 kilòmetres i amb la ciutada-
nia repartida per diversos carrers, van passejar du-
rant unes tres hores per saludar a totes les persones 

La cavalcada es va poder seguir en directe a través 
de la xarxa Instagram des del compte de l’Ajuntament 

Un esdeveniment que enguany s’ha tornat a adaptar 
a les mesures sanitàries, però que ens va permetre 
saludar als protagonistes de la nit més llarga de l’any, 
La Nit de Reis. 


