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

www.fincasleon.com/valora-tu-vivienda

145.000€

Piso en Venta · Montmeló · Santo Cristo

Vivienda recién reformada a estrenar, 3 habitaciones (2 dobles), baño 
con plato de ducha, cocina/comedor nueva a estrenar, ventanas de 
aluminio blanco oscilobatientes doble cristal con rotura térmica y 
puertas lacadas en blanco, parquet gris ceniza. Tercero real (no dis-
pone de ascensor)
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Delegació Mollet del Vallès
Passatge Sant Miquel, 12
08100 Mollet del Vallès
T. 93 579 33 33
mollet@fincasleon.com

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

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

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

198.700€

Piso en Venta · Montmeló · La Curcuny

Vivienda piso de VPO 08-1-0028-96, vigencia VPO hasta el 05.11.2027. 
Amplia vivienda. Recibidor con armario empotrado, 3 habs. (1 suite 
con armario empot., 2 individuales y 1 salida a balcón), comedor am-
plio con A/A y salida a balcón con toldos, cocina independiente, bien 
conservada con salida a balcón-lavadero, 2 baños (1 en suitte y otro 
completo con media-bañera). 
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145.000€

Ático en Venta · Montmeló · Centro

Bonito ático reformado, luminoso, con bonitas vistas, que consta de 
tres habitaciones (dos dobles y una individual), comedor soleado, co-
cina y baño 4 piezas con bañera en pleno centro de Montmeló y con 
ascensor, a pocos metros el Ayuntamiento de Montmeló. Actualmen-
te con inquilino con contrato vigente hasta final de Julio 2022.
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198.000€

Piso en Venta · Montmeló · Centro

Vivienda piso de más de 100m2 en edificio con ascensor y plaza de ga-
raje incluida en el precio. Dispone de 4 habitaciones todas exteriores, 
dos baños completos (uno con bañera y otro con plato de ducha con 
mampara), gran cocina con espacio suficiente para poner una mesa 
para poder comer, lo cual la hace muy práctica, lavadero y comedor 
amplio y luminoso.
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154.000€

Piso en Venta · Montmeló · Centro

Piso completamente reformado, mucha luz natural y bonitas vistas, 
con trastero. Amplio y luminoso comedor, cocina abierta con barra 
americana y pequeña isla, 2 habitaciones (1 doble y otra individual, las 
habitaciones dan a un patio interior pero al ser una vivienda elevada 
entra bastante luz natural), lavabo con plato de ducha y en el mismo 
lavabo detrás de la puerta está la caldera eléctrica y la lavadora.
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Certificación 
Energética
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Energética

135.000€

Local en Venta · Montmeló · Santo Cristo

Gran local comercial ideal para reconversión en una sola vivienda am-
plia con plaza de aparcamiento incluida. Situado en zona Santo Cristo, 
cerca de la estación de RENFE, parada de BUS, guardería La Fireta, 
Instituto, supermercado Esclat y parques infantiles. No lo dudes y 
aventúrate a tener tu vivienda a tu gusto y semejanza, ven y pide cita 
para visitar este amplio local con multitud de posibilidades.
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En el mes del amor 
queremos que te enamores 
de una de nuestras fincas, 
entra en nuestra página web 
de www.fincasleon.com

¡Estás a un solo clic 
de encontrar la que 
puede ser tu vivienda!
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EDITORIAL | CARNAVAL

Arriba el Carnestoltes, la festa 
de la gresca i la disbauxa
Aquest 2022, les dades de contagi i les recomanacions del 

Departament de Salut ens permeten tornar a celebrar el Carnaval. 

Tanmateix, quan calia prendre la decisió del model de festa, la 

situació era molt incerta i no es coneixia en quines condicions es 

podria desfilar, i, per tant, es va optar per una celebració del Carnaval 

“gairebé” normal.

Ariadna Ojeda | Regidora de Festes i 

Tradicions

V
eureu que no hi ha la tra-
dicional exhibició de les 
disfresses participants 

a la Rua i el lliurament d’ob-
sequis i reconeixements per 
evitar al màxim les aglomera-
cions. Volem gaudir de la festa 
però de la manera més segura 
possible. 

No podrem gaudir del tradi-
cional Ball de Gitanes, l’entitat 
va haver de prendre aquesta 
decisió en el moment en què el 
nombre de casos era molt ele-
vat i havia hagut de suspendre 
els assajos. Podrem gaudir-ne, 
però, durant la celebració del 
Sant Jordi d’enguany.

El ball infantil es farà a l’aire 
lliure i canvia el seu horari, ocu-
pant la franja que han deixat 
lliure les gitanes, per gaudir de 
les millors hores de sol. 

Petits canvis, petits ajustos, 
per a què el carnaval torni als 
carrers de Montmeló d’una 
manera segura, després de 
l’aturada provocada per la pan-
dèmia. La carrossa i comparsa 
del Rei Carnestoltes tornarà a 
mostrar les seves disfresses i 
els seus treballats balls.

El Carnaval va ser la darrera 
festa que es va celebrar amb 
total normalitat l’any 2020, 

una setmana justa després, 
es decretava l’estat d’alarma 
i el conseqüent confinament. 
Han passat dos anys. Dos 
anys que cap de nosaltres 
es podria ni imaginar on ens 
portarien.

Des de l’Ajuntament i des 
de la regidoria de Cultura, 
Festes i Tradicions, hem in-
tentat celebrar amb la “nor-
malitat” que el moment ens 
demanava les diferents acti-
vitats. No ha estat fàcil, com 
tampoc ho ha estat per tota 
la ciutadania, però hem con-
siderat que calia ser a prop, 
que calia fomentar l’entre-
teniment, que calia propor-
cionar estones de lleure per 
distreure’ns de la Covid.

Ho hem intentat i si ho 
hem aconseguit ha estat 
gràcies a vosaltres i, sobre-
tot, grà cies a les entitats que 
ens han fet costat en cada 
moment.

Avui, però, toca agrair es-
pecialment a les que faran 
possible que el Carnestoltes 
arribi a Montmeló, ple de la 
gresca i la disbauxa a la que 
ens té acostumats. Gràcies 
a For Dance Center, gràcies 
a Divertiment, gràcies a la 
Colla de Diables, gràcies al 
CIJ Esplaia’t, gràcies a l’Es-
cola de Música i gràcies, so-
bretot, a tots vosaltres.

Visca la Festa, visca el 

Carnestoltes i visca Mont-

meló! 

Resum de la 
sessió plenària del 
Consell de Poble

E
l Consell de Poble de Montmeló, que és l'òrgan de 
participació de la ciutadania de Montmeló, ha reprès 
les trobades de forma presencial, i va celebrar la seva 

sessió plenària, el passat 10 de febrer. En aquests plenaris 
s'han tractat diferents temes com l'habitatge o el canvi del 
sistema de recollida d'escombraries, entre altres.

La sessió del mes de febrer va tractar, entre altres qües-
tions, la proposta de representant del Consell de Poble a 
la Comissió de Nomenclàtor. També en aquest plenari s'ha 
tractat la proposta de modificar el Pla General que haurà 
de permetre la transformació d'alguns locals comercials 
en habitatges. Aquesta modificació preveu, això si, que el 
canvi es faci en determinades circumstàncies sempre que 
el local reuneixi les condicions necessàries per ser habita-
ble. L'objectiu és disposar de més oportunitats d'habitat-
ge en el municipi.

Aquesta mesura permetrà donar un altre ús als locals 
comercials que, en alguns casos, fa anys que no tenen ac-
tivitat. Aquesta proposta permet a l'Ajuntament de Mont-
meló disposar de més habitatge i fer-ho sense necessitat 
de construir en terrenys i fer-ho, també, en espai ja urba-
nitzat.

El plenari es reuneix cada quatre mesos i les sessions 
són públiques i obertes a la ciutadania. La propera està 
prevista pel mes de juny. 
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EXPOSICIÓ | MUSEU 

El Mag Lari presenta a Montmeló la 
col·lecció pictòrica “God of Pop”
Per primera vegada el reconegut il·lusionista exposa en públic la mostra pictòrica sobre la seva visió del Romànic 

i de la figura de Michael Jackson, dues de les seves passions. La mostra es pot veure al Museu de Montmeló 

fins al 5 de març.

cultura i patrimoni

Redacció

"E m fa moltíssima 
il·lusió presentar 
aquesta mostra que 

mai hauria pensat que sortiria 
a la llum". Amb aquestes pa-
raules, el reconegut mag co-
mençava la presentació de 
la mostra God of Pop, una 
col·lecció de 24 quadres i 
una escultura, al voltant de la 
figura del seu gran ídol, Mi-
chael Jackson.

El Mag Lari mai havia mos-
trat aquesta faceta artística 
al públic. Gràcies a la gran 
relació que uneix en Lari a 
Montmeló i concretament 
amb el Pere Fontanet, qui 
va proposar i va empènyer el 
mag a fer aquesta exposició, 
el Museu Municipal ha tingut 
el privilegi d'estrenar aques-
ta col·lecció.

Tal com va manifestar a 
Ràdio Montmeló Josep Ma-
ria Lari, "la idea d'aquesta 
mostra va sortir en un viat-
ge on després de veure un 
retaule romànic vaig pensar 
que seria divertit substituir 
la imatge de Jesucrist per la 
de Michael Jackson". A partir 
de la realització del primer oli 
sobre fusta, va anar desen-
volupant diferents obres del 
romànic català amb la ma-
teixa temàtica i les va trans-
formar en escenes de la vida 
del Rei del Pop.

"Les obres són una recrea-

ció i reinterpretació de qua-
dres del romànic però amb 
una visió Pop Art. El que en 
principi era una "freekada", 
amb el temps es va conver-
tir en tota una col·lecció", 
va explicar el Mag Lari a la 
presentació. La mostra no 
deixa indiferent al públic i 
sorprèn per diferents raons. 
En primer lloc, per descobrir 
aquesta faceta amagada de 
l'il·lusionista. En segon lloc, 
pel xoc que produeix veure 
quadres de temàtica bíblica 
amb personatges de la vida 
i la carrera artística de Mi-
chael Jackson. Però la sor-
presa més gran va ser des-
cobrir la riquesa artística de 
la mostra, amb un domini del 
color, de l'espai i de les figu-
res, gairebé propi d'un artista 
romànic: no en va, les obres 
estan realitzades sobre fusta 
per tal de ser més fidels als 
retaules romànics.

God of Pop mostra, per 
una banda, deu obres de 
petit format on l'artista fa di-
ferents retrats a l'estil Pop-
art, on la figura de Michael 
es transforma en personat-
ges reconeguts com Mari-
lyn Monroe o Einstein, o bé 
adquireixen característiques 
pictòriques de l'impressio-
nisme de van Gogh o del cu-
bisme de Picasso. 

Però el pes de l'obra són 
els catorze quadres romà-
nics de mitjà i gran format on 

Josep Maria Lari s'atreveix a 
transformar un Sant Sopar en 
un sopar caníbal de zombis 
amb Michael Jackson com a 
Jesús i Judes com a víctima 
propícia. També es pot tro-
bar un “Infernus” on l'artista 
nord-americà és víctima en 
diferents moments de la se-
va vida de l'infern mediàtic, 
en forma de dimonis. Des-
tacar també un retaule amb 
composició clàssica de l'art 
romànic on recrea nou es-
cenes bíbliques de diferents 
etapes de la vida de M. Jack-
son. Però sens dubte, l'obra 
estrella de l'exposició, per la 
seva proximitat i el seu gran 
format, és la reinterpretació 
del Pantocràtor de l'esglé-
sia de Taüll. Per últim fer una 
menció a part a l'escultura 
colorista que reinterpreta la 
Moreneta amb Michael Jack-
son com a nen de la verge.

Tot aquest contingut és el 
que s'exposa al Museu Muni-
cipal de Montmeló de mane-
ra exclusiva durant un mes, 
fins al 5 de març. La mostra 
és totalment gratuïta. Es pot 
visitar de dilluns a divendres 
de 9 a 14 h, el divendres de 
17 a 20 h i dissabte de 10 a 
14 h.

La inauguració de Pop of 
God va comptar amb una 
gran afluència de públic, ex-
pectants tant per descobrir 
l'obra pictòrica com per te-
nir a prop un personatge tan 

Presentació de l’exposició God of Pop, amb Ariadna Ojeda, Pere Rodríguez i el Mag Lari

mediàtic i conegut com el 
Mag Lari. La presentació de 
l'acte es va iniciar amb les 
paraules de la regidora de 
Cultura, Ariadna Ojeda, que 
va parlar i introduir la figura 
de l'artista. L'acte va conti-
nuar amb un breu parlament 
de l'alcalde Pere Rodríguez, 
que va destacar la importàn-
cia que Montmeló tingui una 
exposició d'aquesta catego-
ria de manera exclusiva.

El Mag Lari va oferir un 

discurs ple d'ironia i hu-
mor, però sobretot d'il·lusió 
i d'agraïment cap a totes 
les persones i els diferents 
equips tècnics municipals 
que han fet possible aques-
ta mostra pictòrica. Sense 
cap dubte, la història d'amor 
entre l'artista i el poble con-
tinua i aquesta exposició és 
una bona mostra del res-
pecte, l'agraïment i l'admira-
ció mútua que el Mag Lari i 
Montmeló es tenen. 
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SALUT PÚBLICA | ANIMALS DE COMPANYIA

Cens caní de Montmeló 
amb mostra d’ADN
Durant aquest mes de febrer s’està duent a terme una nova fase de la 

campanya per a la protecció i tinença responsable de la teva mascota.

MEDI AMBIENT | RESIDUS

Taller de compostatge casolà

Per promoure el compostatge domèstic, es farà un taller les tardes del dia 

21 i 28 de març, de 18 a 20h, en el Centre de Formació i Recursos G2M.

Salut Pública | Redacció

E
l juliol de 2019, l’ajun-
tament iniciava el con-
trol del cens genètic de 

gossos, mitjançant la creació 
d’una base de dades d’ADN. 
Al llarg del 2019 i principis de 
2020 es van dur a terme cam-
panyes de cens genètic de 
gossos amb mostres d’ADN de 
forma gratuïta, I a finals de l’any 
passat, es va iniciar la recollida 
de mostres de femtes per iden-
tificar les persones propietàries 
que no les recullen.

Aquest mes de febrer, la re-

gidoria de salut ha iniciat una 
nova campanya informativa 
recordant l’obligatorietat de 
censar l’animal de companyia 
a l’Ajuntament i en el cas dels 
gossos, de disposar d’infor-
mació genètica dins dels da-
des del registre, tal com recull 
l’Ordenança Municipal sobre 
la Tinença i Protecció d’Ani-
mals de Companyia.

El procés per censar el gos 
i incloure el seu genotip a la 
base de dades comporta un 
cost únic en la vida de l’animal 
de 35,68 € o 18,34 € en el cas 
de ser un gos adoptat en una 

protectora. Aquest import està 
destinat a cobrir les despeses 
del laboratori d’anàlisi i de la 
placa identificativa. 

El tràmit es pot realitzar de 
manera presencial a l’Oficina 
d’Atenció a la Ciutadania o 
bé mitjançant certificat digital 
al web municipal. Una vega-
da realitzat, amb el justificant 
rebut cal adreçar-se a un dels 
centres veterinaris indicats, 
que obtindran una mostra de 
saliva del seu gos i li lliuraran 
la placa identificativa.

L’incompliment de l’orde-
nança és objecte de sanció i 

Medi Ambient 

L
’Ajuntament de Montme-
ló participa en la iniciati-
va del Consorci per a la 

Gestió de Residus del Vallès 
Oriental, que consisteix en 
una nova campanya per pro-
moure el compostatge do-
mèstic entre la ciutadania.

Es realitzarà una activitat 
que anirà a càrrec de l’Esco-
la de Natura del Corredor, on 
es proporcionarà un compos-

les infraccions van dels 100 
als 400 €. Cal saber que les 
persones propietàries o pos-
seïdores d’animals de compa-
nyia resten obligades a comu-
nicar a l’ajuntament qualsevol 
modificació de les dades que 
figuren en aquest cens, inclo-

sa la mort de l’animal, en un 
termini de quinze dies. 

Per qualsevol dubte pot tru-
car a l’Ajuntament de Mont-
meló al número de telèfon 
935720000 o escriure un cor-
reu electrònic a l’adreça me-

diambient@montmelo.cat 

tador als ciutadans inscrits, i 
la formació necessària per a 
fer el compostatge a casa. Es 
realitzarà durant tres sessions 
formatives i un assessora-
ment telemàtic per als com-
postaries.

El taller està dirigit a habi-
tatges amb jardí o terrasses 
amb espai suficient per poder 
col·locar un compostador, de 
dimensions 80x80 cm apro-
ximadament i un voltejador. 
Es desenvoluparà en dues 

sessions presencials els dies 
21 i 28 de març al Centre de 
Formació i Recursos G2M, de 
18 a 20 hores . En cas de can-
vis en el protocol Covid19 es 
podrà fer de manera telemà-
tica. Posteriorment es durà a 
terme una sessió telemàtica 
de seguiment entre maig i 
juny, per a resoldre dubtes i 
intercanviar experiències. Les 
places son limitades a un mà-
xim de 30 persones, i a les 15 
primeres persones inscrites i 

que el sol·licitin se’ls hi lliurarà 
el compostador.

Us recordem que actual-
ment s’aplica una reducció 
del 15% a la quota, a aquells 
contribuents integrats dins la 
xarxa de compostatge casolà 
reconeguda per l’Ajuntament. 
Es pot consultar a l’Ordenan-
ça Fiscal n.13 taxa per reco-

llida, tractament i eliminació 
d’escombraries i altres resi-
dus urbans.

Per poder participar caldrà 
inscriure’s mitjançant l’envia-
ment d’un correu electrònic 
a mediambient@montmelo.

cat. Més informació al telèfon 
935720000 de dilluns a diven-
dres de 8 a 14 hores. 

medi ambient
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obres

SOSTENIBILITAT

Finalitzada la 
instal·lació de les 
plaques solars al pavelló 

Les plaques solars de Montmeló ja estan a 

punt per entrar en funcionament.

ENLLUMENAT

Millora de la 
il·luminació del primer 
tram de Corts Catalanes

MOBILITAT

Bicitancat, un aparcament segur 
per a bicicletes

Instal·lat a la plaça de l’estació un nou sistema 

d’aparcaments de bicicletes .

CIVISME

Nova fase de neteja a les pintades 
dels edificis públics i privats

Es poden lliurar les sol·licituds fins el dia 4 d’abril, telemàticament 

o bé presencial, a l’OAC.

Redacció 

L
a setmana passada van 
finalitzar les obres de la 
instal·lació fotovoltaica 

amb consum compartit a la 
coberta del pavelló . Es tracta 
d’una de les actuacions com-
preses en el pla del consistori 
per reduir la petjada ambien-
tal. L’objectiu de l’equip de 
govern és que el sistema pro-
dueixi part de l’energia que 
consumeix al mateix pavelló 

i alhora poder compartir-ne 
amb els equipaments muni-
cipals dels voltants com ara 
Can Dotras, el Casal de la 
Gent Gran o el mateix edifici 
de l’Ajuntament. 

Les plaques solars de Mont-
meló ja estan preparades per 
entrar en funcionament. Res-
ten pendents els tràmits amb 
la companyia subministradora 
per tal de donar d’alta, legalit-
zar i instal·lar el nou comptador 
per començar a funcionar. 

Redacció

L
’Ajuntament ha inici-
at les obres per tal de 
millorar la il·luminació 

del tram del Passeig de Les 
Corts Catalanes comprès en-
tre el carrer Lluís Companys 
i el carrer Josep Tarradellas. 
S’instal·larà una sistema amb 
llumeneres suspeses sota 

una catenària per tal d’oferir 
una il·luminació uniforme a la 
part central del passeig aug-
mentant així la sensació de 
seguretat ciutadana i alhora 
convidant a la gent a gaudir 
d’aquest espai urbà en ho-
rari nocturn. Es preveu en un 
futur, estendre aquest tipus 
d’instal·lació fins arribar a la 
Plaça de Rafael Casanova. 

Redacció

E
l nou aparcament per 
a bicicletes a l’estació 
de tren de Montmeló, el 

bicitancat, és un aparcament 
exclusiu per a les bicicletes 
per fomentar l’ús de la bicicle-
ta i del transport públic. Amb 
una capacitat per a 20 bici-
cletes vol donar sortida a les 
persones usuàries d’aquest 
mitjà de transport que es des-
placen als polígons industrials 
propers a l’estació.

Des del departament de 
mobilitat s’està treballant en 

Redacció

L
’Ajuntament de Mont-
meló posa en marxa, 
novament, el pla per a la 

neteja de pintades als edificis 
públics i privats. Aquest pla 
té com a finalitat fer la neteja 
de les pintades que embruten 
els carrers del poble, espais 
públics i façanes i inclou, de 
forma gratuïta, la neteja de 
les pintades que es troben en 
edificis privats.

Per poder acollir-se a 

el reglament d’ús d’aquest 
servei que es gestionarà a 
través d’una aplicació mòbil. 

Es preveu que pugui entrar en 
funcionament a finals del mes 
de març. 

aquest pla caldrà omplir una 
instància general acompa-
nyada d’una fotografia de la 
pintada a retirar i una auto-
rització expressa de la co-
munitat reunida en junta de 
propietaris o, en cas que si-
gui individual, de la persona 
propietària de l’immoble. La 
presentació de la instància 
s’ha de fer a l’OAC de forma 
presencial amb cita prèvia o 
bé de forma telemàtica a tra-
vés de l’oficina virtual de trà-
mits (OVT). 



Entrada gratuïta

Inscripció prèvia
a la Biblioteca

b.montmelo.lg@diba.cat
Tel. 93 572 05 83

Aforament limitat
Mesures Covid

Xerra-Tertúlia amb l’escriptor Xavi 
Barroso. Es comentarà la seva 
primera obra: L’Avinguda de les 
il·lusions.
Activitat del Club de lectura de la 
biblioteca.

Divendres 25 
Febrer 2022

19.00 h
Sala de la
Concòrdia

Trobada amb l’escriptor 
Xavi Barroso
L’Avinguda de les il·lusions
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comunicació
RÀDIO

La programació de Ràdio 
Montmeló creix amb els 
programes “Micro i Acció”, 
“Jo vull saber” i “Ordre del dia”

Aquest mes de febrer s’ha estrenat un nou podcast dedicat al cinema, 

“Micro i Acció”, i el mes de març s’emetrà un nou programa municipal 

“Jo vull saber”.

Redacció

R
àdio Montmeló va ini-
ciar la seva emissió 
a mitjans del mes de 

desembre amb el Montme-
ló Sona, magazín setma-
nal d’informació municipal. 
Aquest magazín compta 
amb diferents apartats i per-
sones col·laboradores. Una 
d’elles, l’Aitor Guerra, en-
carregat de les recomana-
cions de cinema ha estrenat 
un nou programa que amb 
el mateix títol Micro i Acció 
portarà a l’audiència tot so-
bre el món del cinema i de 
les sèries de televisió.

En breu, la graella comp-
tarà amb un espai infantil i 
l’equip de comunicació de 
l’Ajuntament està treballant 
en un nou programa mensu-
al que s’estrenarà en el mes 
de març i en un programa bi-
mensual amb la participació 
dels diferents portaveus dels 
grups municipals del consi-
tori amb el nom d’”Ordre del 
dia” on es debatran temes 
d’actualitat municipal.

L’últim dijous de cada mes 
es publicarà el podcast que 
amb el títol “Jo vull saber” 
l’alcalde respondrà qualse-
vol qüestió que la ciutadania 
vulgui conèixer. El dimecres 

anterior, el programa serà 
retransmès pel canal d’insta-
gram de l’Ajuntament i es po-
dran enviar preguntes a tra-
vés dels missatges que seran 
respostes en directe. Una al-
tra manera de fer arribar les 
preguntes és per correu elec-
trònic a radiomo@montme-

lo.cat en notes de veu al te-
lèfon de la Ràdio,637150702.

La previsió es que durant 
els propers mesos s’ampliï 
la programació radiofòni-
ca amb nous espais de col-
laboradors, per tal de con-
figurar una graella estable 
amb un ampli ventall de pro-
grames de diferents àmbits. 

D’aquesta manera la ràdio 
vol complir un dels principals 
objectius que des del mo-
ment de la seva reobertura es 

va proposar: ser una finestra 
oberta a tota la població i do-
nar veu al màxim nombre de 
persones. 
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promoció econòmica
FIRA | PARTICIPACIÓ

Montmeló torna a tenir Fira de segona 
ma i col·leccionisme
Torna la Fira de segona ma a Montmeló dos anys després de la primera edició que es va celebrar al 

novembre de 2019, abans de la pandèmia. La Fira va aplegar 17 parades.

OMIC | TALLERS 

Qui veu el meu 
perfil? la privacitat 
a internet

L’OMIC i la Diputació realitzaran tallers per a 

joves i adolescents. El primer curset tractarà 

el tema de la privacitat a Internet.

OCUPACIO | FORMACIÓ

Bones dades d’ocupació 
i més ofertes de feina 
que mai
El Servei Local d’Ocupació (SLO) va gestionar un total de 87 

ofertes de feina l’any passat i gairebé tres quartes parts de 

les quals han tingut com a resultat la inserció laboral de les 

persones presentades.

Comerç

L
a segona edició de la 
Fira de Segona Mà i 
Col·leccionisme va tenir 

lloc el passat dissabte 12 de 
febrer a la plaça de la Vila i 
el seu entorn, i va agrupar 
un total de 17 expositors, 
que venien tota mena d'arti-
cles, inclòs elements de col-
leccionista.

Malgrat que el temps no va 
acompanyar, els participants 
n'han fet una valoració molt 
positiva de l'organització, i 
han manifestat interès a par-

Servei Local d’Ocupació

M
ontmeló ha registrat 
aquest gener una ta-
xa d’atur del 9,48% 

(de 12,69% per a dones i de 
6,48% per a homes), valor 
que se situa gairebé un punt 
per sota la mitjana comarcal 
i quasi 3,5 punts menys res-
pecte el mateix període de 
l’any passat.

El Servei Local d’Ocupa-
ció (SLO) s’encarrega de 
gestionar ofertes de treball 
per a particulars i d’infor-
mar de les subvencions 
corresponents a les em-
preses. Durant l’any 2021, 
es van gestionar un total 
de 87 ofertes de feina des 
del SLO. D’aquesta manera 
hem contribuït a la millora 
de l’ocupació de la ciutada-
nia del municipi. Al mateix 
temps, hem ofert subven-

Promoció Econòmica

D
es del Departament de 
Promoció Econòmica 
es gestiona l’Oficina 

Municipal d’Informació al 
Consumidor (OMIC), que ca-
da setmana i amb cita prèvia 
atén al mateix Ajuntament, 
en horari de matí i de tarda, 
i es preveuen també diverses 
activitats i serveis per a l’edu-
cació i el suport a la ciutada-
nia en temes de Consum.

ticipar en la trobada següent, 
que serà el primer dissabte 
d'abril.

Com a novetat, l'Ajunta-
ment va contractar també un 
inflable infantil i va disposar 
d'un petit equip de so per fer 
més visible i agradable aquest 
certamen, que va interrom-
pre's per les restriccions per 
la Covid19, i que tot apunta 
que podrà continuar desen-
volupant-se al nostre munici-
pi. Des del Departament de 
Promoció Econòmica se n'ha 
previst un total de 5 edicions 
aquest any. 

cions a les empreses que 
contracten persones de 
Montmeló, prèvia gestió de 
l’oferta de feina correspo-
nent.

A més de la gestió d’ofer-
tes de feina, informem i 
orientem, ajudem a trobar 
centres de pràctiques, en-
senyem canals, tècniques 
i recursos per a la recerca, 
i plantegem tallers i forma-
cions diverses durant tot 
l’any.

Tant si estàs a l’atur com 
si estàs treballant, si bus-
ques feina o et cal suport 
per a alguna gestió, con-
tacta amb el Servei Local 
d’Ocupació de Montme-
ló, t’atendrem ràpidament 
(temps de resposta inferior 
a una setmana) i t’acompa-
nyarem en el teu procés de 
recerca de feina de forma 
personalitzada. Ara mateix 
comptem amb un nombrós 
taulell d’ofertes de feina. 

Actualment, amb el su-
port de la Diputació de 
Barcelona, s’ha gestionat la 
realització de diversos tallers 
per a joves de l’Institut i de 
les dues escoles del mu-
nicipi. El primer d’aquests 
tallers que es vol posar en 
marxa s’anomena “Qui veu 
el meu perfil? La privacitat 
a Internet”. Se’n farà un to-
tal de 8 sessions aquest any, 
les primeres, a l’Institut, el 
mes vinent. 



  DIMARTS, 22 DE FEBRER DE 2022 CRÒNICA DE MONTMELÓ 09

esports

CURSA POPULAR | MITJA MARATÓ

Obertes les inscripcions a la 
Mitja Montornès-Montmeló-
Vilanova-La Roca
La presentació oficial de la Cursa es farà a Montmeló, a la Sala de la 

Concòrdia, el dimecres 16 de març.

Comitè organitzador de La Mitja 

D
iumenge 27 de març, 
torna la Mitja Marató 
més popular, la Mitja 

Montornès-Montmeló-Vila-
nova-La Roca en la seva 27ª 
edició, després de dos anys 
sense poder-se celebrar, i ho 
fa acompanyada de la cursa 
dels 6km, amb un límit d’ins-
crits de 1500 atletes entre les 
dues curses 

La Mitja és, un any més, 
dins el calendari de Curses 
de Fons de la Federació Ca-
talana d’Atletisme i tornarà a 
ser solidària: per cada inscrit 
a la Mitja i els 6km, Henkel 
donarà 1€ a la Creu Roja de 
Granollers, als que s’afegirà 
un euro per cada foto a la 
carpa del “Movimiento Piu”, 
i es destinaran a programes 
so cials a la comarca. El com-
promís de la Mitja també 

porta un any més els entre-
naments per la igualtat, on 
tothom pot preparar-se les 
proves amb el Club Atletisme 
Montornès. 

Aquests són només una 
part de les activitats que la 
Mitja ha preparat per aquesta 
edició, dins els Objectius de 
Desenvolupament Sostenible 
(ODS 17), conjuntament amb 
les activitats i accions de 
sostenibilitat i educació me-
diambiental. El compromís 
social de la Mitja s’implica ai-
xí en l’assoliment d’aquesta 
agenda de sostenibilitat, amb 
accions locals, però pensa-
ment global.

Des del divendres dia 11 de 
febrer, les inscripcions ja són 
obertes. Hi ha un bon núme-
ro d’inscripcions ja venudes, 
dels atletes que van decidir al 
2020 mantenir-les, per la qual 
cosa es recomana no esperar 

al darrer moment per inscriu-
re’s.

A partir de 18 euros, re-
bràs tots serveis gratuïts de 
les darreres edicions: lot de 
productes Henkel posterior a 
la cursa i una samarreta tèc-
nica Luanvi en el moment de 
recollir el seu dorsal i xip, a 
més dels serveis ja habitu-
als: vestidors, dutxes, avitu-
allaments, amb Powerade a 
l’arribada, guardarroba, zona 
d’escalfament i ampli apar-
cament a tocar de la sortida.

Des de l‘any 2019, la Mitja 
compta amb noves catego-
ries pels atletes més veterans, 
com a reconeixement a la se-
va vàlua, esforç i fidelitat amb 
l’atletisme. Conjuntament 
amb la Mitja, pots participar 
de la Cursa dels 6km, amb 
recorregut per Montornès i 
Montmeló, ideal per iniciar-se 
a les Curses en Ruta. 
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salut
SALUT | MALALTIES ESTRANYES

Viure amb Anèmia de 
Fanconi
Diumenge 20 de febrer, Neftalí Bravo ens va explicar, en un acte a la 

Concòrdia, que és l’anèmia de Fanconi i com afecta a qui la pateix i 

al seu entorn.

Redacció

A
questa montmelonina 
establerta a Madrid co-
neix i sap molt d'aques-

ta malaltia estranya, ja que el 
seu fill Leo pateix anèmia de 
Fanconi, en un dels graus 
més alts de la malaltia.

La Neftalí i el seu marit, en 
col·laboració amb la Funda-
ció Anèmia de Fanconi, han 
creat un blog: Los mundos de 
Leo. En aquest espai volen 
visibilitzar aquesta malaltia 
tan desconeguda i solidaritza 
a la ciutadania amb la neces-
sitat col·laborar en projectes 
d'investigació per tal que 
malalties com aquesta tingui 
un avanç en el diagnòstic, 
tractament i pronòstic.

Diumenge 20, a la Sala de 
la Concòrdia, Neftalí Bravo 
va realitzar una xerrada so-
bre aquesta temàtica i ens 
va parlar en primera perso-
na de com viu dia a dia les 
seves conseqüències. L'ac-
te va estar presentat per 
Helga Saludes (àvia d’en  
Leo) i amenitzat per l'Esco-
la Municipal de Música de 
Montmeló. La xerrada es va 
completar amb la instruc-
tora de MindFulness Laura 
Moreno, que està diagnos-
ticada d'Anèmia de Fanconi 
des dels 7 anys. Ella va pre-
sentar el seu llibre "Pájaros" 
i ens va explicar aspectes 

molt interessants de la seva 
vida i de com ha afrontat la 
seva malaltia d'una manera 
positiva.

Ara per ara, l'anèmia no 
té cura i el tractament es-
tàndard és el trasplanta-
ment de medul·la. "És per 
això que és molt important 
la investigació", va explicar 
Laura, qui va afegir que a 
Pájaros els lectors trobaran 
"una història poetitzada que 
reivindica diferents camins 

Què significa ser 
donant de medul·la 
òssia?

El trasplantament de medul·la òssia és l’única 

esperança per a molts afectats de leucèmia i altres 

malalties com en aquest cas l’anèmia de Fanconi. 

Consisteix a substituir les cèl·lules malaltes del 

pacient per cèl·lules sanes d’un donant. 

Fundació Josep Carreras

Qui es pot inscriure com a donant de medul·la òssia a 

REDMO?

Qualsevol persona d’entre 18 i 40 anys resident a l’Estat espa-
nyol que gaudeixi de bona salut i s’hagi informat extensament 
sobre què significa aquest compromís. Considerem fonamental 
recordar que, si bé, totes les persones amb aquestes caracterís-
tiques són benvingudes com a donants de medul·la òssia, són 
especialment necessaris els donants joves (entre 18 i 35 anys).

La donació de medul·la òssia ÉS…

•  És oferir la teva ajuda anònima i altruista a qualsevol pacient 
del món que ho necessiti.

•  És un compromís amb tu mateix i amb els altres.
•  És l’única donació que es pot fer en vida i en la que les cèl-

lules donades es regeneren al 100%.
•  És l’única curació possible per a centenars de persones que 

la necessiten.
•  És donar vida.

La donació de medul·la òssia NO ÉS…

• No és res relacionat amb la teva medul·la espinal sinó amb 
la teva medul·la òssia, on es generen les cèl·lules mare de la 
sang. En el llenguatge col·loquial en castellà se l’anomena 
«tuétano», és el moll de l’os. No té res a veure amb la zona 
de la medul·la espinal ni els seus nervis.

• No és una intervenció que elimini la teva medul·la òssia. es 
regenera completament.

• No és donar per a un altre i després no poder donar si un 
familiar teu ho requereix. Pots donar diverses vegades.

• No és inscriure’t com a donant exclusivament per una per-
sona particular, sinó per a qualsevol persona del món que ho 
necessiti.

• No és perillós per al donant.

+ Info

www.fcarreras.org/donamedula

www.medulaosea.ont.es

que van des del rebuig fins 
a la plenitud". El llibre inclou 
tant poemes en català com 
en castellà. Els beneficis de 
la venda d'aquest llibre van 
destinats a la investigació de 
l'anèmia de Fanconi.

Si voleu tenir més informa-
ció sobre l'anèmia de Fan-
coni, podeu sentir l'entrevis-
ta a la Neftalí Bravo a Ràdio 
Montmelo, dins del magazín 
"Montmeló Sona" del 5 de 
gener. 
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cultura

CONCURS | RELATS

Tercera edició del concurs 

de relats curts “Escriu-Mó”

PRESENTACIÓ | LLIBRE

José Luís Barca presenta el 
seu llibre ‘Revelación’

L’escriptor montmeloní establert a Parets va presentar aquest 

passat divendres a la Sala de la Concòrdia de l’Ajuntament, la 

seva primera novel·la ‘Revelación’, una novel·la a cavall entre la 

història i la fantasia.

ESPECTACLES | POLIVALENT

Circ i teatre omplen la Sala 
Polivalent de Montmeló 
aquest mes de febrer
Els espectacles “Desprès de tot: De quan prometeu, els bitcoins i el 

martell de la mort” de la Cia. Psirc, i “Winnipeg, el barco de Neruda”, 

de la Cia. La Jarra Azul han sigut els protagonistes del mes de febrer 

a la Sala Polivalent de Montmeló. 

Cultura

L
a Sala Polivalent del Cen-
tre Cultural la Torreta ai-
xecava el teló d’aquesta 

temporada al gener amb un 
èxit rotund, “Els Brugarol” de 
Ramón Madaula, que va om-
plir i fer riure la platea de la Sa-
la Polivalent. Aquest mes de 
febrer no hem baixat el ritme, 
i hem pogut gaudir de dos es-
pectacles ben diferents. 

Primer la representació de 
l’espectacle de circ “Després 

de tot: De quan Prometeu, 

els bitcoins i el martell de la 

mort”, el dijous dia 10 de fe-
brer, que ha sigut la culmina-
ció d’una residència de dues 
setmanes de la Cia. Psirc, que 
han estat creant i preparant 
els seus pròxims espectacles 
a la Sala, i abans de marxar, 
ens han fet una petita mostra 
del que han estrat treballant 
aquestes setmanes a Montme-
ló. Un espectacle ple de llums, 
música i figures espectaculars 
que va deixar bocabadats els 
assistents, que tot i tractar-se 
d’un espectacle entre setmana, 
va tenir un gran èxit de públic, 
sobretot entre els més petits. 

D’altra banda, aquest dis-
sabte 19 de febrer, hem posat 
en escena a la Sala Poliva-
lent un espectacle de teatre 
més tranquil i reflexiu per a 
tots els públics, “Winnipeg, 

el barco de Neruda”, de la 
Cia. La Jarra Azul, i escrita 
per Laura Martel. L’especta-
cle, una adaptació de Norbert 
Martínez de la novel·la gràfica 
homònima, ens va perme-
tre treure el cap a un passat 
proper, el moment en que 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 exiliats. Un 
cant a la llibertat i l’esperança 
que dona veu a la història de 
tots aquests exiliats i exilia-
des que es fan dir “Els fills de 
Neruda”, i que va emocionar 
a tot el públic de la Sala Po-
livalent. 

La cosa no s’atura aquí, i 
és que el pròxim diumenge 6 
de març a les 12.00h, Xarxa 
Montmeló ha programat l’es-
pectacle de màgia Lumière, 
del Txema Muñoz, que ha tin-
gut un gran èxit internacional, 
i que ara els nens i nenes de 

Montmeló podran gaudir a la 
Sala Polivalent. A més, el 13 
de març arriba una de les artis-
tes catalanes amb més talent, 
la pianista i compositora Cla-

ra Peya, Premi Nacional de 
Cultura 2019, que presentarà 
el seu onzè àlbum, Perifèria. 

Podeu reservar les vostres 
entrades per a tots els espec-
tacles a través del portal www.

entrapolis.com o seguir-nos a 
Instagram a @salapolivalent-

mo. Us esperem per viure amb 
vosaltres un munt d’experièn-
cies que no us podeu perdre.  
Que no t’ho expliquin! 

Oficina de Català

Q
uè t'inspira el color 
blau? T'agrada el mar-
ró? És cert que el verd 

ens aporta calma? Llegeixes 
la premsa rosa? I la groga? 
Hi ha qui li agrada anar ves-
tit sempre amb colors foscos, 
d'altres s'estimen més els 
blancs, els granats, però difí-
cilment el groc... Vivim en un 
món ple de colors que alhora 
els identifiquem amb l'amor, 
la mort, la passió, la dona, la 
independència, la innocència, 
la tendresa...

S'acosta Sant Jordi i a 
principis de maig l’Oficina de 
Català i Òmnium Cultural de 
Montmeló, volem celebrar 
els nostres Jocs Florals amb 
el concurs de relats breus 
ESCRIU-MÓ per tercer any 
consecutiu. Aquest cop vo-
lem convidar-vos a fer un re-
lat en què aparegui un color, 
o molts colors, o una història 
grisa, negra, groga, lila... el 
que vulgueu. Ben segur que 
teniu moltes coses per ex-
plicar que sempre s'acaben 

veient d'un color determinat.
Des del 22 de febrer fins al 

23 d'abril, ambdós inclosos, 
teniu temps per enviar-nos el 
vostre relat, un relat que pin-
ti d'un color determinat, que 
predomini el negre, o el rosa, 
o el groc... tot depèn de la 
vostra inspiració, de la història 
que ens vulgueu transmetre.

Si voleu participar-hi, llegiu 
les bases del concurs i com-
partiu amb tots aquella idea 
que us passa pel cap, la his-
tòria que teniu guardada al 
vostre ordinador, a la llibreta 
o en un paper de la carpeta 
com a artistes que sou. Us hi 
animeu? Ànims! Deixeu-vos 
anar i relateu la vostra histò-
ria. 

Redacció

J
osé Luís Barca és his-
toriador i escriptor. Es 
va iniciar i aficionar a 

l'escriptura a través dels 
jocs de rol i simulació que 
va començar a practicar al 
Centre cultural de Montme-
ló, quan encara era adoles-
cent. Més tard es va llicen-
ciar en història. Aquestes 
dues pas sions han donat 
fruit a la seva primera obra 
literària 'Revelación', el pri-
mer volum de la trilogia 'Hi-
jos de un Dios Mayor'.

Barca s'estrena en el món 
de la novel·la amb una his-
tòria distòpica que forma la 
primera part d'una sèrie de 
tres volums. Es tracta d'una 
trama ambientada en la II 
Guerra Mundial i que gira 
al voltant d'un pilot de les 

forces aèries angleses que 
trobarà un artefacte estrany 
amb el qual començarà 
l'aventura més important de 

la seva vida.
Revelación, editat per Li-

bros Indie, es pot adquirir al 
web de l'editorial, a La Casa 
del Llibre i a la plataforma 
de venda Amazon. L'edito-
rial Indie ja ha tret fa pocs 
dies la segona obra de la 
trilogia.

José Luís Barca també ha 
estat finalista al II Premi Luis 
Adaro de relat curt i finalis-
ta al concurs de microrelats 
'Historias de la Guerra Civil' 
de la Cadena SER. També es 
pot seguir per Instagram on 
realitza una sèrie de relats-
jocs on els seguidors són 
els que decideixen com serà 
la història (instagram.com/
joselbarcaescritor). Aquest 
divendres 25 de febrer serà 
entrevistat al programa d’ac-
tualitat “Montmeló Sona” a 
Ràdio Montmeló. 
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montmeló és dona
DONES | FEMINISME

8 de marzo
Montmeló por la igualdad
El machismo es incompatible con la democracia, la libertad y la 
igualdad efectiva entre hombres y mujeres.
Mar Hernández
Concejala de igualdad y feminismos

Una sociedad que aspira
a ser realmente demo-
crática y socialmente

justa no se puede permitir 
que la mitad de la población,
las mujeres, sean discrimina-
das de manera estructural y 
sufran violencia machista por
el hecho de ser mujeres. Las
mujeres necesitamos gobier-
nos que prioricen las políti-
cas feministas. Este gobierno
municipal lo tiene muy claro y 
la pandemia no ha paraliza-
do nuestro trabajo ni nuestro 
compromiso en la lucha con-
tra las desigualdades que
sufrimos las mujeres. Este 8 
de marzo, y todos los días del
año, volveremos a reivindicar 
la necesidad de acabar con
todas las violencias: sexual,
económica, laboral, institucio-
nal, psicológica y física.

Durante estos dos últimos
años hemos reforzado las
políticas de atención directa
a mujeres a través de nues-
tros servicios sociales y del
Punt Dona, hemos realizado
formación para el personal 
municipal en materia de igual-
dad, también en el Instituto
se han realizado talleres de
prevención de la violencia

machista con el alumnado 
de la ESO. Hemos reforzado 
los programas de apoyo al 
empleo y la formación con el 
objetivo de mejorar la autono-
mía e independencia econó-

aquellas zonas poco ilumina-

de aumentar la seguridad en 
nuestras calles. 

Pero no solo en el plano
municipal estamos avanzan-
do, Ningún gobierno de Es-
paña ha trabajado más por 
los derechos de las mujeres 
que el gobierno de Pedro 
Sánchez. Contamos con un 
gobierno feminista, un Go-
bierno que ha impulsado el 
Pacto de Estado, con la de-
volución de competencias a 
los ayuntamientos y el repar-

el Código Civil para que las 
y los menores víctimas de 
violencia de género puedan 
recibir asistencia psicológica 
sin el consentimiento expre-
so del progenitor condenado 
por maltrato o abuso sexual. 
Se ha aprobado una ley para 

tengan formación especiali-
zada en violencia de género. 
Se ha convocado la Mesa de 
Dialogo Social sobre Igualdad 
en la ocupación. Hemos recu-

perado las cotizaciones a la 
Seguridad Social para las cui-
dadoras no profesionales del 
sistema para la Autonomía y 
Atención a la Dependencia.
Se ha creado el Observatorio 
de Mujeres, ciencia e Inno-
vación, la Ley integral contra 

para que sea delito el acoso 
que sufren las mujeres que 
acuden libremente a ejercitar 
su derecho a interrumpir vo-
luntariamente el embarazo y 
se ha legislado contra la vio-
lencia sexual con la ley del 
Sí es Sí. Se ha aprobado la 

-
ciará fundamentalmente a las 
mujeres dada la situación de 
precariedad que padecemos.

Por qué no todos los go-
biernos velan por los derechos 
de las mujeres y queremos 
aprovechar para reivindicar 
la política como herramienta 
fundamental para transformar 
la realidad y alcanzar una so-
ciedad con una ciudadanía li-
bre, que nazcan y crezcan en 
igualdad de oportunidades, 
en plena fraternidad y respe-
to. Y eso solo es posible con
gobiernos feministas.

La mitad de la población
no puede quedarse al mar-
gen.

DIVENDRES 4
20.00 h | Sala de la Concòrdia
Millorarà la reforma laboral la 
precarietat de les dones en el 
treball?
Reformes laborals i avenços socials. Conferència
i taula rodona per apropar-nos als canvis que su-
posa la nova reforma laboral i de quina manera es 
millorarà el treball de les dones.

DIMARTS 8 
17.30 h | Plaça de la Vila
Montmeló per la igualtat
• Dones oblidades
• Performance sobre micro-masclisme
• Lectura del Manifest feminista 2022
• Ay mamá, mamá, mamá...
• Propostes lúdic-reivindicatives a càrrec dels jo-

ves del l’Institut

20.00 h | Sala de la Concòrdia
Col·loqui sobre dona i esport
A càrrec d’Anna Ballbona, Sor Lucia Caram , Ma-

.
Org. 

DISSABTE 12
18.00 h | Sala de la Concòrdia
Dona i Islam
Xerrada sobre el paper de la dona a l’Islam i com 
afronta la comunitat musulmana les reivindica-
cions del feminisme.
Col. 

DIUMENGE 13
12.00 h | Llosa
Acte de l’Associació ADMI
Activitat per commemorar el 8 març
Org. ADMI

19.00 h | Sala Polivalent
Perifèria | Clara Peya
Espectacle musical. L’artista s’inspira en els es-
pais de pas, en els marges, en allò que no han vol-
gut que mirem. Premi Nacional de Cultura 2019.
Venda d’entrades a www.entrapolis.com

Dia Internacional de 
les Dones a Montmeló

Montmeló se suma al 8 de març Dia Internacional de les 
Dones amb un conjunt d’actes i reivindicacions que volen po-
sar al centre les dones joves del municipi.

Iniciem ja des d’aquesta setmana una sèrie d’activitats en 
col·laboració amb l’IES, (estètica) i el SIS que busquen donar
veu a algunes de les dones menyspreades per la història i 
mostrar també la força i el compromís de les noves genera-
cions amb la lluita feminista.

Les activitats organitzades des de l’Ajuntament i per di-

diumenge 13 de març.

Pepita Sors i Rosa Serra, treballadores de la Cucurny de Montmeló. Any 1940


