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La pluja modifica 
la programació 
prevista per la 
Diada de Sant Jordi

En un dissabte on la 
pluja va estar present 
a intervals, els 
entorns de la plaça 
de la Vila van acollir 
paradetes de roses 
i llibres d’entitats i 
comerços.
Les activitats 
previstes a la plaça 
de la Vila, es van 
anul·lar.

Montmeló es prepara 
per a la nova 
temporada de les 
piscines municipals

Un Sant Jordi sense mascareta,
però passat per aigua



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

www.fincasleon.com/valora-tu-vivienda
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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

240.000€

Piso en Venta · Montmeló · Centro

Bonito piso soleado de 106m2 construidos en edificio de menos de 25 
años, con ascensor. 3 habitaciones una de ellas salida a balcón con 
toldos (2 dobles y 1 individual), 1 baño cuatro piezas con bañera y otro 
baño con plato de ducha, amplia cocina con lavadero integrado y gran 
salón comedor soleado con salida a balcón. Plaza de aparcamiento en 
el mismo edificio, con puerta automática.

m2

106
Habitaciones
3

Baños
2

Parking
Si

Ref. EV11272

152.260€

Piso en Venta · Martorelles · Can Sunyer

Piso exterior y soleado de 89m2 construidos y 79m2 útiles. La vivienda 
dispone de un acceso acristalado en la entrada donde podrás con-
templar unas vistas privilegiadas, 3 habitaciones (dos de ellas dobles y 
exteriores, y otra ideal como despacho), amplio lavadero, baño refor-
mado con plato de ducha, cocina semi reformada y amplio comedor. 
Edificio familiar de sólo tres vecinos.

m2

89
Habitaciones
3

Baños
1

Parking
No

Ref. EV11264

167.260€

Piso en Venta · Montmeló · Centro

Piso reformado, totalmente exterior en edificio con ascensor y con 
plaza de aparcamiento. Con calefacción gas natural en toda la vivien-
da, dispone de 2 habitaciones (1 individual de 6,29m2 y una doble de 
10,17m2), amplio comedor con aire acondicionado, cocina abierta salida 
a pequeño balcón lavadero y baño tres piezas con bañera. Plaza de 
aparcamiento con entrada peatonal y puerta automática.

m2

62
Habitaciones
2

Baños
1

Parking
Si

Ref. EV11275

Certificación 
Energética

Certificación 
Energética

56.000€

Terreno en Venta · Montornés · Can Buscarons

Terreno urbanizable de 484,62m2 en Can Buscarons ¡RECIEN REBA-
JADO EN 13.000€! Ideal para hacer la casa de tus sueños en zona 
tranquila, alcantarillado, alumbrado público, asfaltado y muy buena 
comunicación por carretera a pocos minutos de Montmeló y Mollet, 
ambas poblaciones con estación de Tren y buena conexión con las 
carreteras C-33, C-17, C-58, Ctra. La Roca(BV-5003) y AP-7. ¡¡¡PROYECTO 
VISADO Y PAGADO PARA CASA A 4 VIENTOS DE 156m2!!!

m2

484
Habitaciones
-

Baños
-

Parking
No

Ref. EV40067

Certificación 
Energética

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.

m2

72
Habitaciones
3

Baños
1

Parking
No

Ref. EA10502

Certificación 
Energética Certificación 

Energética Exenta

“Nuestro objetivo es transmitir total
 confianza a nuestros clientes”

Si estás pensando en poner a la venta tu  
vivienda, no dudes en contactar con nosotros,  
nos comprometemos a hacerte un estudio de  
tu vivienda JUSTO y REAL al mercado  
inmobiliario actual.

Tenemos las herramientas necesarias, una 
experiencia de más de 30 años en el sector 
inmobiliario y ganas de explicarte cómo nuestro 
trabajo puede ayudarte a conseguir tu objetivo.

125.000€

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, Instituto, 
supermercado 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.REBAJADO 35.000€

m2

200
Habitaciones
-

Baños
-

Parking
No

Ref. EV30106

Certificación 
Energética
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EDITORIAL | VIA PÚBLICA

L’espai públic, un espai de 
tothom i per a tothom
L’espai públic és un espai inacabat, en constant transformació, que 
es construeix a partir de la participació col·lectiva i de la pràctica 
quotidiana, per tal de facilitar el dia a dia de totes les persones.

Sito Jiménez | Regidor de Via Pública

A
quest espai el confor
men els carrers, passe
jos, avingudes, places, 

parcs, etc. També els equi
paments municipals de lliure 
concurrència i el patrimoni 
històric i cultural. Són indrets 
de trobada entre persones 
conegudes i desconegudes, 
de relació entre veïns i veïnes 
de totes les edats i condició 
social. Són, per tant, àrees de 
convivència.

Es tracta del millor equipa
ment municipal que compar
tim els habitants d’un mateix 
poble o ciutat, on rebem els 
visitants i ens mostrem al 
món. Zones que ens perme
ten exercir de ciutadans i al
hora compartir el passar de 
la vida. Una àgora gegant on 
practicar el civisme, la socia
bilitat, l’equitat i la igualtat de 

gènere, es a dir, viure la de
mocràcia de manera plena 
com a membres d’una matei
xa comunitat.

El manteniment de l’espai 
públic correspon a l’Ajunta
ment i, en el cas de Montme
ló, a la regidoria de Via Públi
ca, però és responsabilitat de 
tots els ciutadans i ciutada
nes tenirne cura, com si fos 
casa nostra, però també casa 
de tothom.

Una part molt important de 
les tasques i del pressupost 
d’aquesta regidoria s’adreça 
al manteniment de la via pú
blica, que inclou la neteja vià
ria, la recollida de residus, el 
manteniment dels paviments, 
de la xarxa de clavegueram, 
l’enllumenat públic, el mobi
liari urbà, les àrees de jocs in
fantils i els espais lúdics per 
a la gent gran, entre d’altres. 
La finalitat és que la ciutada

nia pugui gaudir d’un espai 
públic de qualitat per poder 
desenvolupar la seva vida 
quotidiana de la manera més 
favorable en termes d’utilit
zació dels carrers i de la rea
lització d’activitats a l’espai 
públic. En aquest sentit, cal 
tenir molt en compte el paper 
que porta a terme la brigada 
municipal. 

A Montmeló estem duent 
a terme diferents obres per 
a la millora i manteniment 
d’aquests  espais com és el 
cas de la urbanització del car
rer Navarra, l’asfaltament del 
vial perimetral del Circuit, la 
il·luminació del Passeig de les 
Corts Catalanes, l’arranjament 
de les piscines o del parc de la 
Quintana de Dalt. En els pro
pers mesos iniciarem les obres 
de reurbanització del primer 
tram del carrer Cinto Verda
guer i la millora d’accesibilitat 

a la confluència dels carrers 
Nou amb Federico García Lor
ca, entre d’altres.

Totes aquestes actuacions, 
més les inversions previstes i 
aquelles tasques de mante

niment del dia a dia, formen 
part del nostre compromís 
amb la ciutadania per mante
nir i millorar un espai públic 
que és patrimoni de tots no
saltres. 
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VIA PÚBLICA | MOBILITAT

Finalitzades les obres del carrer Navarra
En breu es restablirà el trànsit al carrer Navarra i tornarà a funcionar la parada del bus de l’estació direcció Granollers.

SALA POLIVALENT | REHABILITACIÓ

Finalitzada la rehabilitació de la 
teulada de la Sala Polivalent
Des de la inauguració de la Sala Polivalent la Torreta l’any 2011, 
l’edifici presentava degoters. Ara la característica teulada de la 
Polivalent ofereix una imatge ben diferent.

PISCINES | MILLORES

Iniciades les obres 
de reforma a les 
Piscines Municipals
Les Piscines són una instal·lació de l’any 
1974 on s’hi ha anat fent diferents projectes 
de millora dels espais i les tasques de 
manteniment necessàries.

urbanisme i via pública

Urbanisme

A 
principis d’any s’inicia
ven les obres les obres 
de reurbanització del 

carrer Navarra fins connectar 
amb el carrer Telègraf. Aques
tes obres, amb una durada 
prevista de 6 mesos, a més 
de millorar les condicions de 
mobilitat i accessibilitat, com
pleten la urbanització del nou 
espai públic que s’ha generat 
amb el desenvolupament del 
PAU01 del PM02 del carrer 
Primer de Maig. 

L’empresa constructora 
adjudicatària de les obres 
mitjançant una licitació per 

procediment obert ha estat 
‘Abolafio Construccions’ i el 
projecte i la direcció tècnica 
de l’obra, l’ha dut a terme els 
serveis tècnics de l’Ajunta
ment de Montmeló.

Les obres es troben ja a la 
fase final de la seva execució 
però han sofert una aturada 
donat que la pavimentació de 
la zona de rodadura no com
plia amb els mínims exigits per 
la direcció tècnica i l'empresa 
constructora ha hagut de re
pavimentar una part del carrer. 

En el moment de tancar l’edi
ció d’aquest Crònica, resta 
pendent la senyalització viària i 
la instal·lació de l’enllumenat.

Urbanisme

D
el 12 de gener al 25 
d’abril, s’ha dut a terme 
una actuació d’imper

meabilització addicional de 
la coberta amb la instal·lació 
d’un panell sandwich instal
lat sobre una nova estructura 
i la instal·lació d’una làmina 
d’impermeabilització addicio

nal. La realització de les obres 
no ha impedit la realització de 
la programació de la Sala. 

Un cop resolt el problema, 
s’han iniciat les tasques per 
l’adquisició de grades re
tràctils. Un total de més de 
300 butaques en una grada 
motoritzada i desplaçable 
per permetre la polivalència 
de la Sala. 

La previsió de la instal
lació de les grades és des 
de finals del mes d’agost i 
fins a primers d’octubre per 
permetre la realització dels 
diferents festes de fi de curs, 
els actes de la Festa Major i 
començar la programació de 
la nova temporada, al mes 
d’octubre, amb una sala ben 
renovada. 

Urbanisme

A
quest nou projecte es 
basa en una reforma 
de les piscines muni

cipals amb tres actuacions 
de forma que s’augmen
ta l’oferta lúdica creant un 
àrea de jocs d’aigua a la 
actual piscina petita. Es mi
lloren les infraestructures 
existents ampliant la sala 
de bombes i s’hi fan noves 
instal·lacions. 

A més, es fa una actuació 

a la zona de platja de les pis
cines substituint part del pa
viment de gespa per un pa
viment de sauló, modificant 
el rec automàtic i obtenint a 
més d’un estalvi d’aigua una 
menor afectació als arbres 
existents que actualment 
tenen un excés d’aportació 
d’aigua que esta provocant 
el seu deteriorament.

Les obres es van iniciar a 
principis del mes d’abril i està 
previst que finalitzin el 20 de 
juny de 2022. 
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Kids&Us Montornés del Vallès · Major 67 · 08170 Montornés del Vallès
T. 93 568 65 73 · montornes.valles@kidsandus.es

Matrícules 
Obertes
2022-2023

Anglès a partir d’1 any

Born to  be Me!
Fes créixer el seu potencial en anglès.
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participació i cooperació

SOLIDARITAT | UCRAÏNA

Montmeló destina 5.500 € a l'ajuda 
humanitària per Ucraïna
El divendres 8 d'abril, més de 300 persones van passar per la Llosa per 
participar i col·laborar en les activitats en solidaritat amb Ucraïna. Els diners 
recaptats per les entitats que van col·laborar aniran destinats a l'ajuda 
humanitària a través del Fons Català de Cooperació.

DECIDIM | PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS

Es posa en marxa el Programa Municipal contra 
l’abandonament escolar, un projecte guanyador dels 
Pressupostos Participatius 2021 
El programa tindrà un cost de 30.000 euros i es durà a terme com a prova pilot fins al mes de juny.

Cooperació

E
l passat 8 d'abril es va 
celebrar a la Llosa una 
Vesprada solidària per a 

recaptar diners per Ucraïna. 
A partir de les 17 hores van 
començar els tallers del CIJ 
Esplaia't i Òmnium Cultural. 
L'Esplai va preparar un taller 
per fer dibuixos i un mural amb 
sorra de colors, que va ompli 

Participació

D
’acord amb el Regla
ment de Participació 
Ciutadana, l’Ajunta

ment de Montmeló a tra
vés del Consell de Poble va 
impulsar els pressupostos 
participatius per tal que la 
ciutadania pogués proposar 
i decidir en què invertir una 
part dels recursos ordinaris, 
en el pressupost 2021. 

Un dels projectes que va 
rebre més suport del Pressu
postos Participatius del 2021 
va ser el programa contra 

l’abandonament escolar. 
Amb l’objectiu d'afavorir el 

progrés en l'àmbit acadèmic 
dels infants, disminuir el risc 
de fracàs escolar i reduir el 
nombre d'abandonaments 
prematurs de l'Educació Se
cundària Obligatòria, es va fer 
una proposta des de la ciuta
dania per tal de donar suport, 
en format de beca al servei de 
classes particulars que oferei
xen les acadèmies de reforç 
escolar del nostre municipi. 

En un principi el projecte 
estava encarat a alumnat de 
1r i 2n d'ESO que necessi

tessin augmentar el nombre 
d'hores dedicades a l'estudi, 
per tal de seguir un bon trans
curs i reduir l'abandonament 
prematur per culpa de la frus
tració acadèmica. 

Des de la regidoria d’edu
cació s’ha treballat conjun
tament amb els centres edu
catius del municipi per tal de 
detectar quin alumnat era 
susceptible d’abandonament 
escolar i que podria partici
par del programa. Finalment 
el projecte s'ha ampliat de 1r 
a 4t d'ESO amb un total de 
20 alumnes que hi participen 

realitzant un reforç de 2 ho
res setmanals i segons es va 
acordar al Consell Escolar 
Municipal del dia 24 de febrer 

de 2022, s'ampliarà aquest 
projecte a alumnat de 5è i 6è 
curs de les escoles de primà
ria del municipi. 

de color i missatges en favor 
de la pau el terra de la Llosa. 
Òmnium va fer un taller de 
màgia que va deixar als infants 
embadalits. Tot això acompa
nyat pel Casal de la Gent Gran 
que va fer una xocolatada per 
a tothom, i dels gegants de 
Montmeló, que van fer una 
plantada i posterior ballada 
perquè tothom els pogués 
veure.

A les 18 hores es va fer un 
“micròfon obert” perquè tot
hom pogués compartir sen
timents i reflexions sobre el 
conflicte a Ucraïna. L'activitat 
va comptar amb la presència 
de les dues famílies refugi
ades i les dues famílies aco
llidores que hi ha actualment 
a Montmeló. Els tallers van 
continuar durant tota la tarda, 
i ja se sentia l'olor del caldo 

casolà que estaven preparant 
un grup de voluntaris.

A les vuit del vespre el Casal 
de la Gent Gran va fer el sor
teig de la panera amb aliments 
i productes que havien prepa
rat, i mitja hora més tard vam 
poder gaudir d'una cantada 
solidària per Ucraïna amb di
verses corals i veus de Mont
meló. Finalment, la Penya 
Blaugrana de Montmeló va 
organitzar un sopar amb boti
farra i cansalada per a tothom.

Les entitats van recaptar 
un total de 2.500 euros, que 
sumats a l’aportació de 3.000 
euros feta per l’Ajuntament 
de Montmeló, suposen 5.500 
euros destinats a l’ajuda hu
manitària a Ucraïna. Agrair 
també la solidaritat dels tre
balladors de l’empresa Cor
bion i el Centre Ocupacio
nal el Trencadís, que van fer 
aportacions eonòmiques al 
llarg de la jornada en solidari
tat amb Ucraïna. 
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promoció econòmica
CONSUM | ENQUESTA

Enquesta sobre els hàbits 
de compra i consum a 
Montmeló
Una de les iniciatives que fa temps que s’està treballant per tal 
d’impulsar l’activitat econòmica de Montmeló és la preparació d’un 
estudi sobre els hàbits de compra i consum de la ciutadania.

CONTRACTACIÓ | CONVOCATÒRIA

Catorze noves contractacions 
a través del Pla Local 
d’Ocupació 2022
Fins al dia 2 de maig es podrà presentar la documentació per optar 
a qualsevol de les noves contractacions que es preveuen en el Pla 
Local d’Ocupació d’enguany.

Consum

D
es del Departament de 
Promoció Econòmica, i 
amb la col·laboració de 

la Facultat de Ciències Políti
ques i Sociologia de la Univer
sitat Autònoma de Barcelona, 
s'ha elaborat una plantilla en
questa, que es passarà, de 
forma anònima i aleatòria a 
400 persones majors d'edat 
del municipi.

Aquestes 400 enquestes 
es faran de manera presen
cial i telefònica, en dies i ho
res diferents, i en el disseny 
de la mostra s'ha previst un 
topall màxim segons sexe, 
edat i nacionalitat de les 
persones enquestades, de 
manera que els seus resul
tats puguin ser el màxim de 
representatius de la realitat.

Cada enquesta dura entre 
5 i 7 minuts, i la recollida de 

dades s’ha iniciat aquests 
dies de Setmana Santa. En
tre altres, es comptarà amb 
la col·laboració de diver
ses persones estudiants de 
l'Institut de Montmeló, les 
quals obtindran, més enllà 
dels coneixements adqui
rits en el treball de camp, 
una gratificació en forma 
de vals de compra a gastar 
al comerç local. Entre totes 
les persones que respon

Ocupació

U
n any més, l'Ajun
tament, a través del 
Departament de Pro

moció Econòmica, utilitza 
aquesta eina per a afavorir 
la millora de l'ocupabilitat 
de les persones a l'atur, i 
en particular d'aquelles que 

acreditin una situació de 
major vulnerabilitat.

Es tracta de 14 posicions 
de suport per a diversos ser
veis de la brigada municipal: 
1 oficial i 1 operari de brigada 
d'obres, 4 operaris de jardi
neria, 4 operaris de neteja 
d'edificis i 4 més de neteja 
viària. Totes les contracta

cions són a jornada completa 
i excepte només dues, la res
ta són de tres mesos de du
rada. Es preveu una despesa 
global de més de 130.000€, 
un 37% de la qual serà fi
nançada per la Diputació de 
Barcelona.

Tal com es va comprometre 
a principis de la legislatura en 

guin l'enquesta se sorteja
ran també diverses entrades 
per al Circuit de Catalunya.

Amb les dades que s'as
soleixin es podrà planificar 
millor les diverses políti
ques i accions de promoció 

comercial, tant en l'àmbit 
públic com privat, i sem
pre amb l'objectiu de donar 
el màxim servei a la nos
tra ciutadania. Us agraïm 
per endavant la vostra col
laboració. 

el Pla d'Acció de Mandat, hi 
ha una reserva de places per 
a dones, i també per a joves, 
en atenció a les especials di
ficultats que tenen aquests 
dos col·lectius a l'hora de 
trobar feina.

Podeu consultar les bases 
de la convocatòria i descar
regar a la instància a www.
montmelo.cat. Més infor
mació a promoec@mont-
melo.cat | 93 572 00 00 ext. 
142  143 
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COMUNICACIÓ | RÀDIO

Ràdio Montmeló tindrà un jingle 
de promoció propi, fet per 
l’Escola Municipal de Música
Ràdio Montmeló i l’Escola Municipal de Música estan col·laborant en 
el projecte de l’elaboració d’un jingle de promoció propi i exclusiu. 
A més la programació de l’emissora local comptarà amb un nou 
programa a partir de l’1 de maig.

comunicació

Ràdio Montmeló

D
urant el passat més de 
març, 56 alumnes de 
llenguatge musical de 

l’Escola Municipal de Música 
de Montmeló han estat treba
llant la creació musical d’un 
jingle per a la Ràdio Mont
meló. Un jingle és un tema 
musical cantat o parlat, breu 
(entre 30 a 60 segons ) amb 
finalitats promocionals. Pot 
ser de qualsevol estil o gènere 
musical, de manera que acon
segueix que la marca sigui fà
cilment recordada per les per
sones oïdores.

Amb aquest objectiu i ca
racterístiques, 9 grups, d’en
tre 6 i 14 anys, han elaborat la 
seva proposta, mitjançant la 
plataforma de creació musical 
“Bandlab for education”.

Del 28 d’abril al 13 de maig 
tothom qui vulgui podrà votar, 
una sola vegada, a través d’un 
formulari que es trobarà al 
web de l’ajuntament. I el 18 de 
maig a les 18.30 h es realitzarà 
un acte a la Concòrdia on es 
farà públic el grup guanyador. 
El jingle guanyador s’emetrà 
a l’emissora i els altres jingles 
també se’ls quedarà Ràdio 
Montmeló, amb la possibilitat 

que també es puguin utilitzar. 
Esperem que us animeu a es
coltarlos i a votar!

D’altra banda, El passat 31 
de març es va emetre el pri
mer podcast del programa “Jo 
vull saber” on l’alcalde Pere 
Rodríguez va contestar tot un 
seguit de preguntes formula
des per la ciutadania. Aquest 
proper 28 d’abril, últim dijous 
de mes s’emetrà el segon pro
grama.

Recordem que el programa 
s’emetrà en directe pel canal 
d’Instagram de l’Ajuntament 
el dia anterior, dimecres 27 
d’abril, a les 6 de la tarda i que 

les persones interessades po
dran preguntar en directe o bé 
enviant un correu a la ràdio, 
radiomo@montmelo.cat o una 
nota de veu al WhatsApp del 
telèfon 637150702, amb les 
vostres dades i la pregunta o 
tema que vulgueu saber.

Per finalitzar, informarvos 
que l’emissora continua am
pliant la seva programació i 
aquesta vegada volem felici
tarnos ja que es tracta d’un 
programa fet per gent jove de 
Montmeló. El nou podcast es 
dirà “Vermut con”, serà un es
pai mensual que s’emetrà ca

da primer diumenge de mes a 
les 12 del migdia i estarà con
duït per dos joves de l’Institut 
de Montmeló: el Bruno Cáce
res i Alex Atanes.

Es tracta d’una conversa 
amb algun personatge d’in
terès amb qui parlaran de 
manera col·loquial sobre te
mes d’actualitat. Esperem 
amb gran il·lusió l’emissió del 
primer programa el proper 1 
de maig, ja que els nous col
laboradors de Ràdio Mont
meló, faran el vermut amb el 
raper de Montmeló Jairo, més 
conegut com a Jaca. 
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TRADICIONS | SARDANES

El 7è Aplec de la Sardana 
de Montmeló reuneix a 
més de 200 persones
Diumenge de Setmana Santa, es va celebrar el 7è Aplec de la 
Sardana de Montmeló, organitzat per l’Ajuntament i la Comissió 
de l’Aplec de la Sardana de Montmeló, amb la participació de les 
cobles la Principal del Llobregat, Ciutat de Girona i la Jovenívola 
de Sabadell.

DANSA | TALLERS

Torna el Dia Internacional de 
la Dansa a Montmeló
Surt a ballar el dia de la dansa i gaudeix de la 
mostra de les entitats que en brindaran un matí 
ple de moviment.

CATALÀ | JOC

El ‘Posa’t en Joc’, ja té guanyadores!
Quan hom fa la compra de la setmana, tria, remena, escull i juga. Sí, aquesta ha 
estat la proposta des del febrer que ha ofert Bonpreu Montmeló als seus clients. 

cultura

Cultura

L
'Aplec va començar 
amb un vent que a poc 
a poc va anar amainant 

per deixar pas a una tarda 
amb un sol i una tempera
tura magnífiques per ballar 
i gaudir de les sardanes. La 
jornada es va iniciar amb du
es  sardanes tocades per la 
Principal del Llobregat. "La 
Pepita i en Bernat" va estar 
dedicada a dos membres 
de la Comissió de l'Aplec de 
Montmeló.

Les tres cobles es van anar 
alternant fins a la sardana 
"L'Aplec de Sant Martí", que 
va tocar la Jovenívola de Sa
badell, i va servir per fer el 
Concurs de Colles Improvisa
des. Les 5 colles participants 
van ballar aquesta sardana 
mentre els 3 jutges obser
vaven amb atenció. Tots els 
participants es van endur un 
obsequi consistent una am
polla de cava i una capsa de 
galetes, personalitzada amb 
una imatge antiga del Carrer 
Major de Montmeló.

Oficina de Català

P
er tal de difondre la llen
gua, l’Oficina de Català 
de Montmeló ha muntat 

el concurs Posa’t en joc amb 
Bonpreu. Cada dues set
manes des del febrer i fins 
mitjans d’abril es penjava 
a l’entrada de l’establiment 
una pregunta amb 3 possi
bles respostes. L’objectiu era 
emplenar una butlleta amb la 

resposta correcta i participar 
en el sorteig que se celebra
va cada 2 dissabtes. 

Ara ja tothom sap què és el 
matxa, o quins són els ingre
dients essencials per fer la 
samfaina, també ha quedat 
ben clara la pregunta sobre 
què enteníem amb produc
tes de quilòmetre 0, i fins i tot 
s’ha sabut definir una perso
na flexivegetariana. 

Qui encertava la respos

ta, entrava en un sorteig de 
productes del supermercat 
local. Així ha estat com l’Ele
na, l’Aleix, la Lourdes i la 
Yara han guanyat els premis 
de Bonpreu. Enhorabona a 
tothom per la participació, 
per les ganes de posarvos 
en joc i també per als qui heu 
obtingut premi.

Confiem ben aviat engres
carvos a jugar novament 
amb la llengua! 

Cultura

M
ontmeló té una gran 
tradició de celebració 
del Dia Internacio

nal de la Dansa, tot i que els 
darrers anys per la pandèmia 
no s’havia pogut celebrar, 
aquest any recuperem la 
normalitat i tornem amb més 
activitats i dansa per tots els 
públics. 

Per tal de Commemorar el 
Dia Internacional de la Dan
sa, des de l’Ajuntament s’ha 
promogut la realització de 
dues activitats que es realit
zaran el divendres 29 d’abril i 
el diumenge 1 de maig. 

El mateix Dia Internacional 
de la Dansa, el dia 29 d’abril 
es realitzaran a partir de les 
17.30, tallers de dansa gra
tuïts oberts a tota la ciutada
nia. Aquesta activitat es farà 
en col·laboració d’algunes de 

les entitats publiques i priva
des que realitzen activitats 
de dansa. Per participarhi 
només cal dur roba còmode, 
tenir ganes de ballar i acos
tarse a la plaça de la Vila. 

A banda, el diumenge dia 
1 de maig, el Taller de Dan
sa del Ventre de la Torreta 
Centre Cultural, l'Escola de 
Dansa i Teatre Musical For 
Dance Center, el Taller de de 
l’entitat Esbart Dansaire de 
Montmeló, el Taller d’expres
sió corporal que es realitza a 
l’escola Pau Casals, a través 
de l’Ampa i el grup de sevilla
nes de la Junta del Casal de 
la Gent Gran, s'uniran a par
tir de les 11 hores a la plaça 
de la Quintana, per mostrar 
les seves peces de dansa a 
la ciutadania i per reivindicar 
la dansa i l’expressió del cos 
com a llenguatge universal. 
Us hi esperem! 

Tallers Dia internacional de la Dansa
Dv. 29 | Abril | 2022 | Plaça de la Vila

17.30 h | Taller de Dansa Teatral
Coreografies de musical a càrrec de Olga Carrillo, professora 
del Taller al Casal de la Gent Gran

18.00 h | Taller de Folklore Espanyol
Coreografies de rumba flamenca a càrrec de Maria Rubio, 
professora dels Tallers de l’Esbart Dansaire de Montmeló
 
18.30 h | Taller de ball de Gitanes
Amb la Secció de Gitanes a càrrec de l’Agrupa, Associació 
Cultural de Montmeló

19.00 h | Taller de Danses Urbanes
A càrrec de Gerard Rifà, professor de l’Escola de Dansa For 
Dance Center de Montmeló

19.30 h | Taller de Zumba
A càrrec de Eva Gallardo, professora de les activitats dirigides 
del Pavelló Municipal d’Esports

20.00 h | Taller de Dansa del Ventre
A càrrec de la Eli Garcia, professora del Taller de dansa del 
ventre al Centre Cultural La Torreta

També hi va haver sorteig 
entre tots els assistents que 
havien comprat tiquets per 
col·laborar en la celebració de 
l'Aplec. A la part final de la jor
nada sardanista es van inter
pretar dues sardanes conjuntes 
per a les tres cobles: "Carícies" 
de Josep Vicens, conegut com 
a "Xaxu", i "Montmeló" de Vi
cens Bou. Per acabar, cada 
cobla va tocar una última peça 
amb les que es va culminar un 
Aplec amb gran èxit de públic i 
balladors i amb un alt nivell de 
repertori i interpretació. 
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sant jordi

BIBLIOTECA | REVETLLA LITERÀRIA

Poemes de Joan Margarit, 
a la Revetlla de Sant Jordi

FESTA | LLIBRES I ROSES

La pluja modifica la programació 
prevista per la Diada de Sant Jordi
La Diada de Sant Jordi torna al carrer. Amb un dissabte on la pluja va estar 
present a intervals fins gairebé les 7 de la tarda, els entorns de la Plaça de la Vila 
van acollir paradetes de roses i llibres i altres productes relacionats amb la diada. 
Entitats i comerços locals van ser les encarregades de donar color a la jornada.

Redacció

E
ls actes de Sant Jordi es 
van iniciar amb la dese
na edició de la Revetlla 

de Sant Jordi. La Bibliote
ca la Grua de Montmeló, en 
col·laboració amb la Xarxa 
de Biblioteques públiques de 
Catalunya, la Generalitat i la 
Diputació, van programar di
vendres l'espectacle "Joan 

Margarit, paraules en préstec".
Es tracta d'un espectacle 

multidisciplinari que combina 
text, música i pintura. L'ac
triu Marta Millà va posar veu 
als poemes del desaparegut 
Joan Margarit. Miquel Jordà 
l'acompanyava al saxo i la 
pintora Mariona Millà va fer 
una obra pictòrica en viu.

El poeta Joan Margarit, un 
dels més llegits a Catalunya 

i també a Espanya, va morir 
a Sant Just Desvern als 82 
anys el febrer de 2021. La se
va obra s'ha traduït a idiomes 
com l'anglès, l'hebreu o el rus 
i ha recollit tots els premis. 
L'últim, el 2019, el Cervantes, 
però també el de la Crítica, 
el Serra d'Or, el Carles Riba, 
els Jocs Florals i, més tard, el 
Premi Nacional de Literatura i 
el Premi Nacional de Poesia. 

Festes

D
e tots els actes pre
vistos, l’únic que es 
va poder dur a terme, 

va ser el concert de la coral 
de la Gent Gran que va oferir 
un concert al Casal amb un 
repertori de sardanes can
tades i cançons tradicionals 
catalanes.

La resta d’activitats es van 
haver de suspendre diven
dres per les previsions meteo
rològiques. Els tallers i jocs 
previstos per als infants s'han 

ajornat per una nova data, la 
pluja va impedir la instal·lació 
de jocs interactius de fusta i el 
taller de titelles.

Les activitats d'exterior orga
nitzades per diferents entitats, 
com és el cas dels Gegants i 
l'escenificació de la llegenda 
de Sant Jordi a càrrec de les 
colles de diables i geganters 
es van anul·lar, com també, el 
sopar popular organitzat per la 
Penya Blaugrana.

La ballada de gitanes pre
vista a les 17.30 h, organitzada 
per la colla de Ball de Gitanes 

de Montmeló i que comptava 
amb les colles convidades de 
Lliçà de Vall i amb la música 
de La Catxutxa, també va ha
ver de ser suspesa.

Ha estat una Diada compli
cada meteorològicament par
lant on la pluja i el vent ha fet 
la guitza durant bona part del 
dia però que ha permès treure 
flors i llibres al centre del muni
cipi. Agrair a totes les entitats i 
comerços que han sortit al car
rer per permetre que a Mont
meló es pogués gaudir, un any 
més, d’aquesta Diada. 
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esports
ESCOLES | MINI MARATÓ

Tot a punt per una nova edició de 
la Mini Marató Escolar, diumenge 
15 de maig
Diumenge 15 de maig tindrà lloc una nova edició de la Mini Marató escolar. 
A partir de les 9.30 h, la Quintana tornarà a ser l’escenari de celebració 
d’aquesta, ja clàssica, prova escolar d’atletisme, coneguda per ‘La Mini’.

PISCINES | TEMPORADA 2022

Informació per a la nova 
temporada de piscines 2022
La Piscina Municipal de Montmeló obrirà les portes 
al públic el 20 de juny i tancarà la temporada el 4 de 
setembre. L’horari d’aquest estiu serà de dilluns a 
diumenge de 10 a 20h i els divendres i dissabte dels 
mesos de juliol i agost, de 21 a 24 h. 

PISCINES | CURSETS NATACIÓ

S’obren les preinscripcions als cursets de nata-
ció per a infants

Esports

E
scolars de P4 fins a la 
categoria infantil estan 
cridats a participar en les 

13 curses que s'han organit
zat per a l'edició d'enguany. 
Les diferents curses, adap
tades en la distància a l'edat 
dels participants, tornaran a 
posar a prova, un any més, la 
salut competitiva dels nens i 
nenes del municipi. Aquest 
any, a més, trobareu un espai 
de jocs i esports a la plaça 
durant la jornada esportiva.

Els escolars que hi vulguin 
participar podran formalitzar 
la seva inscripció, a la matei
xa plaça de la Quintana, fins 
a 30 minuts abans de cada 
categoria. Un cop finalitza
da la prova se'ls gratificarà 

amb un obsequi per la seva 
participació i es procedirà 
a l'entrega de premis. La 
Mini compta amb la col
laboració de les entitats 
Montmeló Club Bàsquet i el 
Club Pàdel Montmeló. 

Esports

A 
partir del 4 de maig ja 
es pot sol·licitar per 
internet el nou carnet 

d'abonament de la tempora
da 2022 de la Piscina Muni
cipal de Montmeló a través 
del formulari que trobareu 
a la web de l’Ajuntament, 
www.montmelo.cat. Els trà
mits que es facin fins el 15 
de maig gaudiran d’un des
compte del 10%.

A partir del 16 de maig es 
podrà fer el carnet d’abona
ment de manera presencial al 
vestíbul de l’Ajuntament. (de 
dilluns a divendres de 9.00 a 
13 h) i al pavelló  (dimarts i di
jous de 17.30 a 19.30 h).

Els abonaments s’expe
diran exclusivament a per
sones empadronades a 

Montmeló i és gratuït per als 
infants nascuts del 2016 al 
2022 i per les persones nas
cudes l’any 1957 i anteriors 
que si ja disposen de carnet, 
se’ls hi activarà automàtica
ment. Els infants nascuts 
l’any 2018 tot i ser gratuït cal 
que disposin de carnet. 

Aquest estiu, per setena 
temporada, l'Ajuntament ha 
fet un carnet de descompte 
del 50% per a les entrades 
puntuals, per a totes aquelles 
persones que es trobin en si
tuació d'atur. I, com a nove
tat, s’incorpora l’abonament 
Dia/Nit pels qui vulguin anar 
a la piscines també per la nit.

Tota la informació sobre 
els preus d’entrades i d’abo
naments, la trobareu a la 
web de l’Ajuntament, www.
montmelo.cat. 

Esports

A 
partir del dilluns 16 de 
maig a les 10h i fins el 
19 de maig es podran 

fer les preinscripcions dels 
cursets de natació a través 
d'un formulari online que es 
publicarà a la web de l’Ajun
tament.

Les inscripcions són limi
tades per grup i per ordre de 
preinscripció al web. A partir 
del 9 de juny, una vegada re
buda la preinscripció, s'envia
rà un correu electrònic a les 
persones preinscrites indicant 
el grup del vostre fill/a i amb la 

informació per a tal de forma
litzar la inscripció i realitzar 
el pagament. Els cursets es 

realitzaran a les piscines de 
Montmeló del 27 de juny al 22 
de juliol de 2022. 
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medi ambient
MEDI AMBIENT | TALLER

Taller de compostatge 
casolà, l’orgànica al 
compostador!
Durant el passat mes de maig es va realitzar el taller de compostatge 
casolà, va tenir lloc en dues sessions presencials els dies 21 i 28 de 
març al Centre de Formació i Recursos G2M.

ENERGIA | SUBVENCIONS

Subvencions per a la rehabilitació 
d’edificis
A partir del 27 d’abril i fins el 31 de desembre, s’obre la convocatòria per a 
la concessió de subvencions de tres ajuts, relacionats amb la rehabilitació 
dels edificis, la millora de l’eficiència energètica dels habitatges.

GESTIÓ ENERGÈTICA | OFICINA

Obre l’Oficina d’Autoconsum, 
per atendre consultes sobre 
instal·lacions d’autoconsum 
elèctric

L’Institut per a la Diversificació i Estalvi de l’Energia 
(IDAE) ha posat en marxa l’Oficina d’Autoconsum, un 
espai d’informació i assessorament per donar suport 
a particulars, comerços i empreses que vulguin 
desplegar instal·lacions per a l’autoconsum elèctric. 

Medi Ambient

L
es sessions formatives 
van anar a càrrec de 
l’Escola de Natura del 

Corredor i hi van participar 
17 persones de Montmeló. 
Es va proporcionar infor
mació de com podem fer 
compostatge a casa, es va 
parlar sobre les condicions 
òptimes pel procés de com
postatge, es van exposar 

diversos mètodes i alternati
ves (inclòs el vermicompos
tatge, mètode per fer com
post de qualitat mitjançant 
cucs). A la segona sessió 
es va fer entrega de quinze 
compostadors per posar en 
pràctica el taller.

Pels assistents a aquest 
curs hi haurà una tercera 
sessió presencial que tindrà 
lloc el proper dia 8 de juny de 
2022 al Centre de Formació i 

Recursos G2M de 18h a 20h, 
amb l’objectiu de compartir 
experiències i resoldre dub
tes.

Des de l’ajuntament volem 
impulsar les accions que fo
mentin la conscienciació en
vers la problemàtica existent 
de la generació de residus, 
així com fomentar la seva re
ducció en origen. Us animem 
a assistir a les properes ses
sions que s’organitzin! 

Oficina Local d’Habitatge

A
juts a les actuacions 
de rehabilitació a ni-
vell d'edifici de tipo-

logia residencial unifamili-
ar i plurifamiliar
Subvencions destinades a 
actuacions en els elements 
comuns dels edificis d’ha
bitatges. S’haurà d’obtenir 
una millora de l’eficiència 
energètica acreditant la re
ducció del consum d’ener
gia primària no renovable. 
Del 27 d’abril de 2022 fins 
al 31 de desembre (inclòs) o 
fins exhauriment del fons

Ajuts a les actuacions 
d'actuacions de millora de 
l'eficiència energètica en 
habitatges
Línia de subvencions adre
çada a les persones propie
tàries que volen adoptar 
mesures per millor l’eficièn
cia energètica del seu do
micili habitual, com ara la 
modificació de tancaments, 
el canvi de finestres o el 
canvi de sistemes de clima

tització. De l’11 de maig de 
2022 fins al 31 de desembre 
(inclòs) o fins exhauriment 
del fons.

Ajuts a l'elaboració del 
llibre de l'edifici existent 
per a la rehabilitació i la 
redacció de projectes de 
rehabilitació 
Té com objectiu, l’impuls i la 
implantació i generalització 
del Llibre de l’edifici i el de

senvolupament dels projec
tes tècnics de rehabilitació 
integral d’edificis. Del 25 de 
maig de 2022 fins al 31 de 
desembre (inclòs) o fins ex
hauriment del fons.

Les sol·licituds s’han de 
fer telemàticament, a tra
vés de la pàgina web de 
l’Agència de l’Habitatge de 
Catalunya i adjuntar la do
cumentació requerida a la 
convocatòria. 

Medi Ambient

A
questa oficina respon 
a la necessitat de pro
porcionar informació, 

tant al públic general com a 
les administracions locals i 
les diferents organitzacions 
involucrades. L’objectiu és 
atendre consultes relacio
nades amb les instal·lacions 
d’autoconsum, aclarir dubtes 
normatius, tècnics i de trami
tació i dirigir al consumidor a 
l’agent amb competència per 
a resoldre la qüestió planteja
da i orientarlo en els passos 
a seguir en cada cas. 

L’oficina també recopila, en 
la seva web, guies tècniques 
i publicacions rellevants en 
matèria d’autoconsum, enlla
ços a organismes rellevants 
i preguntes freqüents, amb 
l’objectiu de proporcionar al 
consumidor una finestreta 
única sobre autoconsum. 

A més, l’Oficina Local d’Ha
bitatge de Montmeló inclou
rà, a partir del mes vinent, un 
servei d'assessorament ener
gètic a particulars per donar 
les eines necessàries per op
timitzar el consum, minimit
zar les pèrdues i reduir el cost 
de la factura d'electricitat. 
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abril  en imatges

L’exposició “Darrere els pits” al Museu Municipal de Montmeló Xerrada sobre habitatge i gent gran a la sala de la Concòrdia Torna la marxa nòrdica a Montmelo! El Casal de la Gent Gran va recollir aliments per a Ucraïna Vesprada solidària per Ucraïna a la Llosa

Curs formatiu sobre video-presentació i feina, a la G2M Anna Ballbona presenta el seu últim llibre, “Elles competeixen” Anna Ballbona presenta el seu últim llibre, “Elles competeixen” Campionat Autonòmic de Catalunya de Ball Retro Campionat de Club de Catalunya de Karate

Final Comarcal de Gimnàstica Rítmica del Vallès Oriental Noves llumeneres a l’avinguda de les Corts Catalanes Obres de la nova residència per a la Gent Gran Rehabilitació del sostre de la Sala Polivalent Comencen les obres de millores de les Piscines Municipals

Obres del nou Tanatori de Montmeló Obres del carrer de Navarra Pavimentació del vial del Circuit Revetlla de Sant Jordi: espectacle sobre Joan Margarit Sant Jordi: parada de la Carnisseria Manils

Sant Jordi: parada d’Òmnium Cultural Sant Jordi: parada de la Penya Espanyolista Sant Jordi: parada de la Unió de Botiguers i Comerciant de Montmeló Sant Jordi: parada de CIJ Esplaia’t Sant Jordi: parada del Trencadís
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L’exposició “Darrere els pits” al Museu Municipal de Montmeló Xerrada sobre habitatge i gent gran a la sala de la Concòrdia Torna la marxa nòrdica a Montmelo! El Casal de la Gent Gran va recollir aliments per a Ucraïna Vesprada solidària per Ucraïna a la Llosa

Curs formatiu sobre video-presentació i feina, a la G2M Anna Ballbona presenta el seu últim llibre, “Elles competeixen” Anna Ballbona presenta el seu últim llibre, “Elles competeixen” Campionat Autonòmic de Catalunya de Ball Retro Campionat de Club de Catalunya de Karate

Final Comarcal de Gimnàstica Rítmica del Vallès Oriental Noves llumeneres a l’avinguda de les Corts Catalanes Obres de la nova residència per a la Gent Gran Rehabilitació del sostre de la Sala Polivalent Comencen les obres de millores de les Piscines Municipals

Obres del nou Tanatori de Montmeló Obres del carrer de Navarra Pavimentació del vial del Circuit Revetlla de Sant Jordi: espectacle sobre Joan Margarit Sant Jordi: parada de la Carnisseria Manils

Sant Jordi: parada d’Òmnium Cultural Sant Jordi: parada de la Penya Espanyolista Sant Jordi: parada de la Unió de Botiguers i Comerciant de Montmeló Sant Jordi: parada de CIJ Esplaia’t Sant Jordi: parada del Trencadís


