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CENT ANYS

La Francisca 
Segura, usuària de 
la Residència Can 
Dotras, celebra el 100 
aniversari

Divendres 6 de maig, la Francisca va celebrar els 

seus cent anys. Nascuda el 6 de maig de l'any 

1922 va arribar a Montmeló els anys seixanta i 

encara recorda la feina que feia llavors.

EDITORIAL | MOTOR

Torna la Formula1 a 
Montmeló
Tot a punt per rebre la Fórmula 1. Després de dos anys de curses 

sense públic o amb restriccions, torna el motor a Montmeló.

Redacció

F
rancisca és usuària de la residència de Can Dotras 
i és allà on es va dur a terme la celebració amb una 
festa al pati de l'equipament que va comptar amb un 

pastís personalitzat i amb la visita de l'alcalde que li va 
regalar un ram de flors en nom de tot Ajuntament.

Aquesta ha estat la primera celebració que s'organitza 
a Can Dotras des de l'esclat de la pandèmia. Arran de 
la Covid-19 moltes residències de gent gran han deixat 
de celebrar amb la ciutadania els aniversaris dels usuaris 
centenaris. Ara, a poc a poc, aquests actes es volen recu-
perar, això sí, amb prudència.

Perquè Francisca recordés aquell dia, se li va fer entrega 
d'una postal on familiars i amics van deixar per escrit els 
seus millors desitjos. 

Pere Rodríguez | Alcalde

A
quest cap de setma-
na el Circuit acull l'es-
pectacle més gran del 

món de l'automobilisme 
i a Montmeló ja ho tenim 
tot preparat. Aquest any, a 
més, l'Ajuntament gestiona-
rà la zona d'acampada per 
aquest esdeveniment.

L'experiència en el mun-
tatge pels grans premis de 
motociclisme han dut al Cir-
cuit a demanar-nos que ens 
féssim càrrec pels cotxes. 
Això suposa la contractació 
de més de 30 persones per 
fer les feines de controla-
dors durant el cap de set-
mana.

Amb el rètol de "tot venut" 
des de fa molts dies, el dis-
positiu d'informadors per a 
les persones que visiten el 
nostre municipi, també es-

tarà actiu amb les seves pa-
rades a l'Estació i a la plaça 
d'Ernest Lluch des d'on surt 
el bus llançadora per anar 
fins al Circuit. Paradetes de 
marxandatge i les millors 
gales dels nostres comer-
ços acompanyaran al visi-
tant en el seu recorregut pel 
centre del municipi.

Una de les activitats que 
es recuperen i que a mi em 
fa especial il·lusió, és la visi-
ta de l'alumnat de 6è de les 
escoles de Montmeló que 
el divendres podran gau-
dir dels entrenaments de 
la cursa. Alternativament, 
les escoles poden gaudir 
d'aquesta experiència els 
divendres dels Grans Pre-
mis. I també seran presents 
els nostres infants a la ce-
rimònia de les banderes el 
diumenge just abans de la 
sortida de la cursa, tot i que 

aquí el protocol de la Fór-
mula 1, ens exigeix ser més 
selectius.

I sense temps per repen-
sar-nos-ho arribarà el Gran 
Premi de Motociclisme que 
tindrà lloc el primer cap de 
setmana de juny. Entremig, 
Montmeló tindrà la seva cita 
amb el Teatre Infantil i Juve-
nil, FITKAM, que arriba a la 
seva novena edició amb 26 
espectacles que es podran 
veure en 7 espais diferents.

Alguns pensaran que ja 
està bé tornar a la normali-
tat, però que potser no ha-
via de ser a aquest ritme i 
d'altres pensaran que des-
prés del que hem viscut, 
no hi ha temps per perdre. 
Sigui com sigui, gaudiu del 
que Montmeló us ofereix, ja 
sigui passejant, comprant, 
anant al teatre o senzilla-
ment badant. 
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CIRCUIT | FORMULA1

Presentada la 32a edició 
del Gran Premi de 
Formula1 2022 al Circuit
El Circuit de Barcelona-Catalunya va presentar la 32a edició 

del Formula1 Pirelli Gran Premio de España 2022 al parc 

d’atraccions del Tibidabo.

CIRCUIT | SERVEIS

Can Guitet, zona d’acampada 
al costat del Circuit 
Un any més, Can Guitet acollirà la zona d’acampada i autocaravanes durant el 

Gran Premi de Motociclisme a principis de juny i aquest any, també, pel Gran 

Premi de Fórmula1.

CIRCUIT | INFORMACIÓ

Montmeló dona la 
benvinguda a les 
persones assistents al 
Gran Premi
L’Ajuntament de Montmeló posa al servei del públic 

que passa o visita el poble per accedir al circuit, dos 

grups d’informadors, de divendres a diumenge.

CIRCUIT | OCUPACIÓ

Els Grans Premis 
impulsen l’ocupació 
juvenil a Montmeló

Més de 100 persones, en la seva majoria 

jovent, treballaran en els diferents àmbits 

laborals previstos durant els dies de Grans 

Premis al Circuit.

motor

Circuit de Barcelona-Catalunya

L
’esdeveniment ha es-
tat presidit per Roger 
Torrent, president del 

Circuit i Conseller d’Em-
presa i Treball; que ha es-
tat acompanyat per Josep 
Mateu, president del RACC; 
Pere Rodríguez, alcalde de 
Montmeló; Jaume Collbo-
ni, primer tinent d’alcal-
de de Barcelona; i Josep 
Lluís Santamaría, director 
del Circuit de Barcelona-
Catalunya. També han estat 
presents diversos pilots vin-
culats amb l’esdeveniment, 
com Pedro Martínez de la 
Rosa, ex pilot d’F1; Pepe 
Martí, pilot d’F3; i Belén Gar-
cía, integrant de les W Seri-
es.

Promoció Econòmica

D
es del Departament de 
Promoció Econòmica 
s'han gestionat diver-

ses ofertes de feina per tal 
de cobrir les vacants que sor-
geixen amb motiu dels Grans 
Premis, tant per fer feina per 
a diverses empreses priva-
des, com per a l'Ajuntament.

Un global de 36 persones 
faran falta per tal de donar 
suport al dispositiu municipal 
que s'ha previst per gestio-
nar les dues acampades i els 

punts d'informació turística, 
i es preveu que gairebé un 
centenar més trobaran feina 
de controlador d'accés, de 
neteja, de cambrer i d'ajudant 
de cuina.

A banda d'aquests llocs 
de treball directes, el comerç 
local i les empreses de ser-
veis es veuran beneficiades 
durant els dies previs i de 
les proves de tots dos Grans 
premis -Formula 1 i MotoGP- 
que enguany se celebren 
amb dues setmanes de dife-
rència. 

Parlar de Fórmula 1 i de 
Barcelona és parlar també 
de Montmeló. Pere Rodrí-
guez, alcalde del municipi, 
ha declarat que “hi ha mol-
tes ganes de veure el Cir-
cuit com en els seus millors 
temps, i durant el cap de 

setmana que ve això succei-
rà. Tots estem fent un gran 
esforç per acollir a totes les 
persones que no es volen 
perdre l’esdeveniment. Vo-
lem que tothom quedi molt 
satisfet amb l’experiència 
completa”. 

Redacció

L
a pròxima edició del 
Gran Premi de Fórmu-
la 1 comptarà amb el 

Càmping Montmeló, perquè 
els aficionats que prefereixin 
allotjar-se en tenda de cam-
panya o amb autocaravana 
ho puguin fer còmodament al 
costat del Circuit de Barcelo-
na-Catalunya.

El Càmping Montmeló està 
situat a l'espai verd de "Can 
Guitet", als voltants de la Por-
ta 6 del Circuit, i per això la 
proximitat a les instal·lacions 
asseguren un fàcil i ràpid ac-
cés a peu al Circuit de Bar-
celona-Catalunya durant els 
dies de Gran Premi. La zona 
d'acampada és gestionada 
per l'Ajuntament de Montme-
ló i obre dijous a les 14 h fins 
al diumenge a les 18 h, en un 

recinte tancat exclusiu que 
compta amb un aforament 
limitat a 1.500 persones. El 
Càmping Montmeló disposa 
de tota mena de serveis com 
dutxes, vigilància i seguretat, 
servei de bar, guarda cascs, 
wifi, electricitat, etc.

L'acampada per a la Fór-
mula 1 ja fa dies que ha com-
pletat l'aforament i ja s'han 
rebut múltiples reserves per 

la Zona Alternativa que pot 
acollir només autocaravanes 
o furgonetes, situada al peu 
de la carretera, just a l'inici 
de la pujada al cementiri. Per 
a la gestió d'aquesta activi-
tat, l'Ajuntament contracta 
una trentena de persones per 
cada Gran Premi, que duran 
a terme tasques de control, 
informació i atenció als cam-
pistes. 

Redacció

D
urant tot el cap de 
setmana dels Grans 
Premis de Fórmula1, 

aquest mes de maig, i per 
Motociclisme, a principis de 
juny, l'Ajuntament posa a dis-
posició de les persones as-
sistents a aquests esdeveni-
ments uns grups informatius 
per facilitar l'accés al circuit i 
als diferents serveis del mu-
nicipi.

L'objectiu de la campanya 
és donar la benvinguda a 
les persones que ens visiten 
i, a més d'orientar-los sobre 
el circuit, donar a conèixer 
Montmeló com a poble i lloc 
d'acollida i de visita. Aquest 
any es reprèn aquest servei 
que també es va veure in-
terromput per la pandèmia, 
que suposa la contractació 
de joves mitjançant la borsa 
de treball del Servei Local 
d'Ocupació. 
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Kids&Us Montornés del Vallès · Major 67 · 08170 Montornés del Vallès
T. 93 568 65 73 · montornes.valles@kidsandus.es

MMaaaattríículless 
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Anglès a partir d’1 any

Bo1r2n to  be Me!
Fes créixer el seu potencial en anglès.
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WEB | TRANSPARÈNCIA

L’Ajuntament renova el Segell 
Infoparticipa, assolint el 100% 
dels indicadors

L’Ajuntament de Montmeló ha obtingut el Segell Infoparticipa 2021 a 

la transparència i la qualitat de la informació de les pàgines web de les 

administracions locals. El segell el va recollir dilluns 9 de maig, en l’acte 

celebrat a l’Auditori de la UAB, l’alcalde de Montmeló. 

RÀDIO | PROGRAMACIÓ

Ràdio Montmeló ret homenatge al 
col·lectiu d’infermeria

El magazín informatiu “Montmeló Sona” ha realitzat un programa especial dedicat 

a les infermeres, per commemorar el dia Internacional de la Infermeria.

comunicació

Redacció

L
’Ajuntament ha obtingut 
el Segell amb una pun-
tuació del 100% dels 

52 indicadors que s’avaluen 
en el cas dels ajuntaments. 
Un total de 136 ajuntaments, 
11 consells comarcals i 3 di-
putacions de Catalunya han 
rebut el Segell Infoparticipa 
2021.

Els indicadors, elaborats 

en forma de preguntes, 
responen a quatre qüesti-
ons bàsiques: qui són els 
representants polítics?, 
com es gestionen els re-
cursos col·lectius?, com 
s’informa de la gestió? i 
quins instruments es pro-
porcionen per a la partici-
pació ciutadana?

El Segell Infoparticipa és 
una certificació que atorga 
la UAB -a través del Consell 

Ràdio Montmeló

E
l programa especial ha 
comptat amb la presèn-
cia de tres infermeres lo-

cals que han reflexionat sobre 
la importància dins l’àmbit sa-
nitari del col·lectiu d’inferme-
ria. Olga Navarro (treballadora 
de l’Hospital de Granollers), 
Alícia Martínez (treballadora 
del CAP Montornès-Mont-
meló) i Assumpta Trias (infer-
mera jubilada) han estat les 
protagonistes d’aquesta inte-

Certificador del Grup de Re-
cerca Comunicació Sonora, 
Estratègica i Transparència, 
com un reconeixement a 
les bones pràctiques que es 
posen de manifest als webs 
de les administracions pú-
bliques locals de Catalunya. 
L’Informe s’ha elaborat amb 
dades de les avaluacions 
realitzades des de finals de 
gener de 2022 fins el dia 8 
d’abril de 2022. 

ressant taula rodona. El pod-
cast es pot sentir pel web de 
radio montmelo.cat

L’activat a l’emissora local no 
s’atura. D’una banda, s’acaba 
de publicar un nou programa 
de l’equip de comunicació de 
la casa. Es tracta d’un debat 
polític en la qual participen els 
representants municipals de les 
quatre formacions polítiques 
que conformen l’Ajuntament 
de Montmeló. El programa es 
diu “Ordre del dia” i tindrà ca-
ràcter bimensual. D’altra ban-

da, en qüestió de dies, Ràdio 
Montmeló estrenarà sintonia 
pròpia; serà el jingle promocio-
nal que surti guanyador de les 
onze propostes elaborades per 
l’alumnat de l’Escola Municipal 
de Música.

Us avancem que ja tenim a 
punt un programa al voltant de 
l’emprenedoria, l’ocupació i di-
ferents temes relacionats amb 
el món laboral. “Montmeló més 
a fons” és el nom d’aquest nou 
podcast que veurà la llum el 23 
de maig. Es tracta d’un progra-

ma setmanal d’entrevistes con-
duït per Isabel Conde.

Finalment, recordar-vos 
que el pròxim “Jo vull saber” 
s’emetrà en directe dels del 
canal d’Instagram de l’Ajun-
tament i de la ràdio, el 26 de 
maig a les 18 h. Podeu enviar 

les preguntes a l’alcalde a tra-
vés del correu radiomo@mont-
melo.cat o bé per una nota de 
veu al WhatsApp de l’emissora: 
637150702. Ràdio Montmeló 
continua creixent amb produc-
cions pròpies i amb noves col-
laboracions. 
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seguretat, educació i obres
SEGURETAT | JUNTA LOCAL

La Junta Local de 
Seguretat es reuneix al 
Museu de Montmeló
Dimecres 4 de maig, va tenir lloc la Junta Local de Seguretat amb 

els comandaments dels diferents cossos de seguretat.

Redacció

A 
la Junta, presidida per 
l'alcalde, van assistir 
el senyor Carlos Prie-

to, subdelegat del Govern 
a Barcelona que va assistir 
acompanyat del Cap de Se-
guretat de la Delegació del 
Govern a Catalunya, senyor 
Juan Venegas; el senyor Jordi 
Planella, de la Delegació Terri-
torial del Govern de la Gene-
ralitat i comandaments dels 
diferents cossos de seguretat 
del territori, Mossos d’Esqua-
dra, Guàrdia Civil i Policia Lo-
cal, Bombers de Granollers, 
Protecció Civil i els caps de la 
Policia Local de Montmeló.

Els membres assistents a 
la Junta Local de Seguretat, 
que se celebra anualment, 
van poder conèixer les me-
mòries d'actuació dels Mos-
sos d'Esquadra, Guàrdia 
Civil, Policia Nacional, Bom-
bers i de la Policia Local de 
Montmeló. Els cos de Mos-

sos d'Esquadra de mà de la 
Inspectora Cap de l'ABP de 
Mollet i la Policia Local de 
mà del seu Cap, van presen-
tar els dispositius de segure-
tat previstos en la celebració 
dels Grans Premis de Fórmu-
la 1 i de Motociclisme que se 
celebraran properament. 

EDUCACIÓ | VISITA

L’alumnat de 3r de l’escola Pau Casals 
visita l’Ajuntament

Dimecres 11 de maig, el grup de 3r de l’escola Pau Casals va visitar l’Ajuntament 

per conèixer què és i fer-li arribar preguntes a l’alcalde.

OBRES | VIA PÚBLICA

Finalitzades les obres de 
repavimentació del tram 
de Pompeu Fabra sobre 
la llosa

Redacció

L
’alumnat va ser rebut a la 
Sala de la Concòrdia on 
després de veure un vídeo 

explicatiu de què és l’Ajunta-
ment van posar en pràctica els 
treballs previs que havien estat 

Redacció

A 
principis de la setma-
na passada es van dur 
a terme les tasques de 

repavimentació del tram de 
l’avinguda Pompeu Fabra 
sobre la llosa (antic pont que 
passava damunt les vies). 
Amb les obres de reurbanit-
zació d’aquest tram s’havien 
col·locat unes llambordes 
que el trànsit pesat i continu-
at que suporta aquesta via, 

havia malmès.
Les llambordes han estat 

substituïdes per paviment 
continu d'aglomerat imprès 
amb un acabat posterior 
amb dues capes de poliu-
retà amb propietats antillis-
cants, en color negre asfalt. 
Les obres han provocat el tall 
de la carretera durant quatre 
dies d’aquesta passada set-
mana i han estat realitzades 
per Rogasa per un cost de 
36.559,22 €. 

duent a terme a l’escola. 
La visita va consistir en 

un taller per conèixer com 
s’escull l’alcalde. A l’esco-
la, l’alumnat va treballar per 
grups constituint-se com a 
partit polític, triant el nom, 
l’eslògan i elaborant el pro-

grama electoral. Un cop a la 
Sala de la Concòrdia, cada 
grup va exposar el seu pro-
grama electoral. En funció als 
vots, es va procedir a formar 
el consistori municipal, triant 
l’alcaldessa i els 12 regidors I 
regidores, que és en nombre 

de càrrecs electes de l’Ajun-
tament de Montmeló.

El segon bloc de la visita 
va consistir en una bateria de 
preguntes que l’alumnat va 

preparar prèviament a classe 
i que van adreçar a l’alcalde, 
en aquesta ocasió, acompa-
nyat de la regidora Mar Her-
nández. 
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mobilitat
APARCAMENT | BICICLETES

MoBike, l’aparcament públic 
de bicicletes al costat de 
l’estació de tren, ja ha entrat 
en funcionament
Ja està en funcionament l’aparcament de bicicletes públic i gratuït que 

es troba a la plaça de l’Estació. Aquest aparcament és accessible les 

24 hores i cada dia de l’any.

Redacció

E
l passat dia 5 de maig, 
va entrar en funciona-
ment l’aparcament de 

bicicletes de públic i gratuït 
de Montmeló. La instal·lació 
té el nom de MoBike i pretén 
ser un servei d’aparcament de 
bicis per a totes les persones 
que hagin de deixar aparca-
da la seva bicicleta durant un 
període curt de temps (màxim 
48 hores). El fet que el Mobi-
ke estigui al costat de l’esta-
ció de tren, podrà facilitar l’ús 

d’aquesta instal·lació a les 
persones usuàries de Renfe 
que arriben a Montmeló en 
bicicleta.

L’espai interior està tancat 
i s’ha d’accedir mitjançant 
l’App de Pverde. A dins hi ha 
uns suports per lligar les bici-
cletes i un petit córner d’ar-
ranjament amb eines mecà-
niques bàsiques. A l’entrada 
hi ha un panel explicatiu amb 
les normes d’ús de l’aparca-
ment, què s’ha de fer per en-
registrar-se, com estacionar i 
recollir la bicicleta i amb l’ho-

rari del MoBike i les penalitza-
cions en cas d’incomplir les 
normes.

Recordem que per a la 
seva utilització cal descar-
regar-se l’App Pverde o ac-
cedir al www.parkingverde.
com. Un cop dins registrar 
les dades i seguir les indi-
cacions. Cal donar d’alta 
l’aparcament, clicant sobre 
l’aparcament de bicicletes 
de Montmeló. Un cop regis-
trada la bicicleta a l’apartat 
corresponent de l’aplicació 
ja se’n pot fer ús. 
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entitats
CLÀSSIC | CRITÈRIUM

Una nova edició del Critèrium Clàssic 
Montmeló omple la plaça de la Vila de cotxes 
emblemàtics
Un total de 75 cotxes clàssics van participar d’aquesta nova edició del Critèrium Clàssic de Montmeló.

L’AGUPA | ANIVERSARI

L’Agrupa inicia els actes de 
celebració del seu 45è aniversari

Dissabte 14 de maig van començar els actes de celebració de 

l’aniversari de l’entitat que es va fundar l’any 1976.

SANT CRIST | SOLIDARITAT

Botifarrada solidària 
organitzada per 
l’Associació de 
Veïns del Sant Crist

Redacció

D
issabte 14 de maig, 
l’Associació Clàssic 
Club Montmeló va orga-

nitzar el IV Critèrium Clàssic 
Montmeló, ral·li de regularitat 
oberta. La prova es va iniciar 
a les 12 hores a la plaça de 
la Vila, on els participants van 
prendre la sortida en intervals 
d’un minut per recórrer una 
ruta de més de 300 km que va 
transcórrer per una vintena de 
municipis del Vallès Oriental, 
Osona, el Moianès, el Mares-
me, i la Selva.

El IV Critèrium Clàssic 
Montmeló és una prova no 
competitiva i puntuable per 
la Copa Gironina de Regu-
laritat per carreteres obertes 
al trànsit i respectant el Co-
di de la Circulació. Enguany, 
equips de primera línia van 
prendre la sortida, com J.M 
Servià acompanyat de Nú-
ria Guirado que a més, va 
tenir com a rival l’equip de 
la seva dona Fina Roman i 
Yaiza Jiménez, que aquesta 
temporada ja ha participat 
en diverses proves de ral·li 
clàssic. 

Redacció

E
ls actes es van obrir 
amb un dinar popular, 
en el que un total de 90 

persones van gaudir d’u-na 
fideuà d’aniversari, seguida 
d’una tarda d’actuacions on 
no podia faltar el pastís i el 
brindis que cantat per la Co-
ral, i amb els parlaments de 
la presidenta de l’entitat i de 
l’alcalde, van servir per desit-
jar llarga vida a l’entitat.

L’origen de l’Agrupa, Asso-
ciació Cultural de Montmeló 
el trobem a principis de la dè-
cada dels setanta del segle 
passat on els primers anys 
van ser clau en la recuperació 

de la cultura catalana al mu-
nicipi, mitjançant audicions, 
ballades i aplec de sardanes 
a l’antic local del Sindicat, on 
ara hi ha el Casal de la Gent 
Gran. No obstant això, les 
sardanes a Montmeló ja for-
maven part d’una secció de 
la Asociación de Cabezas de 
Familia.

A finals dels anys setanta 
es va crear un grup de tea-
tre amb la intenció de prepa-
rar “Els Pastorets” de Folch 
i Torres i es va recuperar el 
Ball de Gitanes del que hi 
ha constància que es balla-
va a la nostra població des 
de 1834. És a partir d’aquest 
moment que l’entitat es con-

verteix en un referent de l’ac-
tivitat cultural a Montmeló, 
referent que encara perdura, 
amb l’organització d’acti-
vitats com ara sessions de 
cine-ma, excursions, jocs in-
fantils, etc. i les seccions de 
l’entitat: les Colles, els Cas-
tellers, els Ballets Populars, 
el teatre amb joves del poble, 
la petanca, etc., algunes de 
les quals s’han mantingut en 
aquest llarg temps i d’altres 
han desaparegut.

Actualment, l’entitat comp-
ta amb més de 200 perso-
nes associades i amb les 
sec cions de la coral, teatre, 
gitanes i sardanes en funcio-
nament. 

Redacció

D
iumenge 15 de maig, 
l’Associació de Veïns 
del Sant Crist va or-

ganitzar una nova botifa-
rrada al parc del barri. Un 
total de 100 persones van 
participar d’aquesta activi-
tat L’entitat que treballa per 
la cohesió social del barri 

i organitza activitats amb 
l’objectiu de reunir el veïnat 
i generar espais de trobada 
comuns.

Aquest any a més, la bo-
tifarrada tenia un caire soli-
dari, ja que l’entitat va deci-
dir que tots els beneficis de 
l’activitat aniran destinats a 
l’ajuda amb les persones re-
fugiades d’Ucraïna. 
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lleure i esport

INFÀNCIA | CASAL

L’estiu s’acosta i ja podeu 
apuntar-vos al Casal 
d’Estiu
De dilluns 16 al 27 de maig al Pavelló s’obre el termini d’inscripcions 

presencials al Casal d’Estiu

ESPORT | MINI MARATÓ

La Mini Marató omple la 
Quintana d’atletes 
La Mini recupera el calendari de primavera i aquest 2022 es va 

celebrar diumenge 15 de maig a la plaça de la Quintana.

Redacció

L
’Àrea de Joventut i In-
fància ja està preparant 
una nova edició del Ca-

sal d’Estiu, adreçat a infants 
de P3 a 6è i un Casal Jove 
per a joves de 1r a 4t d’ESO. 
Enguany el Casal d’Estiu i Jo-
ve començarà el 27 de juny i 
s’allargarà fins al 29 de juliol, 
amb un total de 5 setmanes 
de diversió i lleure.

Mantenint l’horari habitual, 

l’activitat principal del Casal 
d’Estiu serà de 9 a 13h i la del 
Casal Jove de 10 a 14 h. El 
servei d’acollida s’iniciarà a les 
7.45 h i el servei de menjador 
s’allargarà fins a les 15.3 0h.

Del 9 al 15 de maig es va 
obrir el termini d’inscripcions 
telemàtiques que oferia un 5% 
de descompte a tothom que 
fes servir aquesta via a través 
de la web per fer la inscripció. 

Les inscripcions presen-
cials es realitzaran entre el 16 

i el 27 de maig i enguany en 
una nova ubicació: el Pave-
lló Municipal d’Esports. De 
dilluns a dijous l’horari serà 
de 18.30 a 21 h, mentre que 
els divendres l’horari serà de 
16h a 20 h.

L’equip de monitors i moni-
tores estan preparant un casal 
d’estiu ple d’activitats diverti-
des, amb les que els infants 
puguin gaudir de les primeres 
setmanes de vacances. No us 
les perdeu! 

Redacció

D
iumenge a partir de les 
9.30 h, la Quintana va 
ser l'escenari de cele-

bració d'aquesta, ja clàssica, 
prova escolar d'atletisme, 
coneguda per ‘La Mini’. Es-
colars de P4 fins a la cate-
goria infantil van ser cridats 

a participar en les 13 curses 
que es van organitzar per a 
l'edició d'enguany.

Les diferents curses, adap-
tades en la distància a l'edat 
dels participants, van posar 
a prova, un any més, la sa-
lut competitiva dels nens i 
nenes del municipi. Aquest 
any, a més, es va instal·lar 

un espai de jocs i esports a 
la plaça durant la jornada es-
portiva.

Un cop finalitzada la pro-
va totes les persones parti-
cipants van rebre un obse-
qui. La Mini compta amb la 
col·laboració de les entitats 
Montmeló Club Bàsquet i el 
Club Pàdel Montmeló. 
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sant jordi
CONCURS | BIBLIOTECA

Es lliuren els premis del 20è Concurs de 
Punts de llibre 2022
120 participants en les diferents categories van fer les seves propostes d’on s’amagava el drac de Sant Jordi. 

CONCURS | ESCRIU-MÒ

Lliurament de premis del 
Concurs Escriu-Mò 

Diumenge fou un dia radiant, brillant, no només pel sol que ens va fer 

sinó pel somriure de tothom qui s’acostà al Museu de Montmeló per 

assistir al lliurament de premis del concurs de relats Escriu-Mó que va 

agafant cada vegada més empenta, després de tres edicions.

CONCURS | GENT GRAN

Lliurats els premis del II 
Concurs de micro-relat, 
poesia i punt de llibre per 
la Gent Gran

Han participat un total de 30 persones a les tres 

categories.

Biblioteca

D
ivendres 29 d’abril es va 
fer el lliurament dels pre-
mis del concurs de punts 

de llibre que enguany ha arribat 
a la seva 20a edició a la Biblio-
teca La Grua. El tema d’aquesta 
edició era: “On s’amaga el drac 
de Sant Jordi de Montmeló”. 
L’alcalde Pere Rodríguez, el re-
gidor d’Educació Lluis Esteban i 
la directora de la Biblioteca Fina 
Bassons, van ser els encarre-
gats de lliurar els premis.

De 1r i 2n de Primària, la 
guanyadora va ser Queralt 
García i la finalista Èlia Manils. 
A la categoria de 3r i 4t, el pri-
mer lloc va ser per Hugo Jaén 
i el segon per Núria García. El 

grup de 5è i 6è de primària 
va tenir com a guanyadora a 
Carla Gallego i com a finalista 
la Júlia Guerrero.

A la categoria juvenil de 1r 
a 4t d’ESO, la guanyadora va 
ser Martina Vidal i el segon lloc 
va ser per Maria You. El primer 
premi en el grup de més de 16 
anys va correspondre a Aina 
Rodríguez y el segon a Car-
los García. En aquest grup, el 
jurat va fer un reconeixement 
especial a la participació als 
quatre participants restants en 
aquesta categoria.

L’exposició de tots els punts 
de llibre que han format part 
d’aquesta edició del concurs, 
es pot veure des al 15 de juny 
a la Biblioteca Municipal. 

Oficina de Català 

E
l concurs estava distri-
buït en quatre categori-
es per edats. Així hi ha-

via el grup dels menuts, els 
de 6 a 8 anys, la categoria in-
fantil, que va tenir força parti-
cipació; i les categories juve-
nil i adulta que no va comptar 
amb tanta participació. El fil 
conductor del concurs d’en-
guany eren els colors

Les persones represen-
tants de l’Ajuntament i d’Òm-
nium Montmeló, van ser les 
encarregades de lliurar els 
premis. L’Oficina de Català 
va organitzar el concurs. El 
jurat d’enguany estava for-
mat per la directora de la 
Biblioteca, Fina Bassons; la 
regidora de cultura, Ariad-
na Ojeda; i per un membre 
d’Òmnium, Vicens Mateu. 

La regidora de Cultura, 
Ariadna Ojeda, va ser l’en-

carregada de presentar les 
guanyadores i convidar-les a 
sortir a llegir el seu relat da-
vant de l’auditori. D’aquesta 
manera el públic assistent 
van tenir l’oportunitat d’es-
coltar amb entusiasme i 
emoció cadascun del relats 
premiats. Va ser un acte molt 
emotiu on va quedar palès 
que el català té una riquesa 
literària contrastada i que, tal 
i com va dir l’Alcalde en el 
seu parlament, “escriure és 
un acte íntim i de generositat 
cap a les persones lectores”. 

Les persones guanyadores 
del concurs Escriu.Mó 2022 
van ser: a la categoria dels 
més menuts va guanyar Aina 
González. A la categoria in-
fantil, el primer lloc va ser per 
Neus Domènech i el segon 
per Elna Comas. Les guardo-
nades a la categoria juvenil 
van ser Laia Feijoó i Carla Ga-
llego. I a la categoria adulta, el 
primer premi va ser per Silvia 
Rodríguez i el segon lloc va 
ser per Dolors Puig. Aquests 
set relats es publicaran durant 
el mes de juliol. 

Gent Gran

D
ivendres 6 de maig es 
van lliurar els premis 
del II Concurs de micro-

relat, poesia i punt de llibre de 
Sant Jordi, per a la gent gran. 
Aquesta activitat, organitza-
da pel Casal ha tingut aquest 
segon any una excel·lent par-
ticipació amb 30 propostes, 
presentades entre les tres ca-
tegories a que es podia optar. 

La guanyadora de la cate-
goria de micro-relat va ser 
Maria Boliart, en la categoria 
de poesia Maria Eugenia Ro-

dríguez i la guanyadora del 
Punt de llibre va ser per En-
carna López. 

El premi per categoria con-
sistia en un val de compra 
valorat en 50% en un comerç 
local a cada premiada i totes 
les persones participants van 
rebre de mans de l’alcalde un 
diploma de participació. Vo-
lem agrair a totes les perso-
nes participants que han fet 
possible aquesta segona edi-
ció del concurs i esperem que 
any rere any, la participació 
es vagi creixent. La creativitat 
no té edat! 
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Treballem per eradicar les 

ocupacions il·legals

Davant l’increment de casos d’ocupa-
cions d’habitatges de caire conflictiu, 
que no sols suposen una usurpació de 
la propietat privada, sinó també s’esde-
venen una usurpació de bens col·lectius 
i comuns com són els barris i la via pú-
blica quan veuen alterada la seva convi-
vència veïnal per aquest fenomen i des-
prés de treballar el setembre del 2020 
una primera proposta de Declaració 
Institucional pels Ajuntaments des de la 
Secretaria de Política Municipal conjun-
tament amb la Secretaria d’Habitatge, 
des de la convicció que els governs lo-
cals no poden abordar en solitari situ-
acions molt complexes que deriven en 
conflictes veïnals i que, per tant, el Go-
vern de la Generalitat no pot mirar cap a 

una altra banda i no fer res. Així mateix, 
la DI refermava el compromís dels i les 
socialistes amb les polítiques públiques 
d’habitatge.

Catalunya és la comunitat autònoma 
amb més ocupacions il·legals d’habitat-
ges. Segons les dades del Ministeri de 
l’Interior publicades el mes de gener de 
2022, i que recullen els casos fins a se-
tembre de 2021, l’ocupació il·legal d’ha-
bitatges a Catalunya suposa un 42% del 
total d’ocupacions a l’Estat espanyol: 
sobre un total de 13.389 casos, només 
a Catalunya n’hi ha 5.689 i, a la província 
de Barcelona, es concentren 4.229 ocu-
pacions, la qual cosa significa un 74% 
del total català. I això són només dades 
oficials que, segurament no recullen el 
total dels casos. 

A dia d’avui, malauradament en-
cara no hem avançat prou per aturar i 

eradicar aquestes situacions de gran 
complexitat, i és per aquest motiu que 
celebrem i volem compartir la nova pro-
posta de moció municipal, que porta-
rem a aprovació al proper Ple municipal, 
que l’Associació de Municipis de l’Arc 
Metropolità de Barcelona -integrat per 
alcaldesses i alcaldes de les principals 
formacions polítiques- han acordat per, 
principalment, lluitar contra les màfies 
que hi ha darrera de les ocupacions, i 
que s’estan aprofitant de la necessitat 
de moltes famílies vulnerables, i per era-
dicar les activitats delictives que es fan 
dins aquest tipus d’habitatges ocupats. 
També per trobar solució a casos aïllats, 
com passa a Montmeló, on es barregen 
problemes de conducta personal amb 
mancances d’habitatge i de mitjans 

Així, cal actuar decididament en 
aquelles situacions on s’està amena-

çant i extorsionant a veïns i veïnes, i 
abordar la situació en que viuen famílies 
que ocupen habitatges o locals sense 
condicions d’habitabilitat, amb els sub-
ministraments connectats en precàries 
condicions, posant en perill les seves 
vides i les de tota la comunitat.

Els Ajuntaments no poden gestionar 
sols aquestes situacions, per això es 
necessària una coordinació entre admi-
nistracions i en especial amb el Govern 
de la Generalitat.

En definitiva, cal que treballem ple-
gats totes les administracions per as-
solir una habitatge digne per a tothom 
tal com ens mana la Constitució, perquè 
NO és tolerable que hi hagi habitatges 
buits, de la mateixa manera que NO 
és tolerable que s’ocupin habitatges il-
legalment que generin amb episodis de 
conflictivitat als nostres carrers i barris.

Matrix Montmeló

La gent que vivim a Montmeló estem 
connectats comunicativament a una 
realitat paral·lela, fantàstica i de política 
ficció. Des de les xarxes socials, canals 
i mitjans de comunicació oficials de 
l’Ajuntament, com aquesta publicació 
mateixa, sembla talment que visquem 
al millor dels mons possibles. 

Així haureu llegit o vist en més d’una 
ocasió que les obres de la nova Resi-
dència-Centre de Dia avancen a molt 
bon ritme, que l’Ajuntament obté pre-
mis per la seva transparència comuni-
cativa o que la ciutadania de Montmeló 
està encantada amb les vies, espais i 
serveis públics. 

Després, passegem pels carrers i 

parlem amb el veïnat i la realitat és una 
altra ben diferent, però si ens limitem a 
quedar-nos a casa i llegir, veure i escol-
tar el que ens arriba no podríem estar 
millor, no cal que canviem res. 

Nosaltres, sense ànim de desmuntar 
la felicitat de ningú, entendreu que di-
ent-nos Canviem Montmeló i estant a 
l’oposició, sí que veiem cada dia coses 
per canviar i ens consta que moltes veï-
nes i veïns també. I creiem que és salu-
dable democràticament que així sigui. 

Creiem que no hauria de passar res 
per explicar a la ciutadania i procurar 
canviar per exemple: 
- Quin és l’estat de les canonades d’ai-

gua i clavegueres de Montmeló? 
- Per què Montmeló pateix contínua-

ment talls de llum? 

- Per què l’Ajuntament no contesta de-
terminades instàncies que la ciutada-
nia li fa arribar? 

- Per què als partits de l’oposició no 
se’ns facilita la documentació dels 
plens quan tocaria legalment? 

- Quin són els costos d’anar canviant 
asfaltats i acabats defectuosos de 
vies públiques? 

- Quins increments de preu i endarre-
riments estan tenint les obres públi-
ques, com la de la nova Residència? 

- Quants anys més d’endarreriment en 
la urbanització de la Llosa estem dis-
posats a aguantar? 

- Quin cost ha tingut la reparació de les 
goteres a la Sala Polivalent? 

- Quina és la qualitat de l’aire que res-
pirem? 

- Què està fent l’Ajuntament per evi-
tar el desmantellament del Centre 
d’Atenció Primària de Montmeló? 

- Hi ha cap pla per frenar el tancament 
de comerços locals? 

- Hi ha cap pla per evitar la fuga de jo-
vent de Montmeló? 

- Per què el Pla local d’habitatge està 
caducat des de fa 10 anys? 

- ... 
La llista seria molt llarga però ni 

disposem de més espai aquí ni la po-
dríem acabar sense la vostra partici-
pació. 

Podeu contactar amb nosaltres per 
telèfon o whatsapp (622547830), cor-
reu electrònic (info@canviemmontme-
lo.cat) i a través de les xarxes socials 
(@canviemmontmelo).

FM: Fem-la més nostra!

Per fi s’acosta aquesta esperada data 
per molts de nosaltres, la Festa Major 

de Montmeló, la festa “gran”!
Les festes majors, al llarg dels anys, 

han esdevingut un punt de trobada de 
les comunitats i, molt sovint, una vàlvula 
per alliberar la pressió del dia a dia. La 
festa marca un parèntesi en la monoto-
nia de la vida d’un poble o una ciutat, on 
carrers i places canvien la seva fisono-
mia i els vilatans fan festa com una pe-
tita revolta contra aquesta quotidianitat.

Cal pensar en la festa com instru-
ment d’impuls de les relacions entre 
veïns i veïnes i de millora de la convi-
vència: (dels que ja porten aquí molts 
anys i dels nouvinguts, dels joves i 
dels més grans, dels que hi participen 
activament i dels que s’ho miren des 
de la cadira o la vorera).

Som conscients que la pandèmia va 
estroncar, de cop, tota la dinàmica i 
la inèrcia que les entitats de Montme-
ló van abocar en les anteriors festes 
majors.

Enguany, un cop “controlat” el virus, 

i amb les ganes de retrobament, pen-
sàvem que seria un bon moment per 
replantejar l’esperit participatiu de la 
festa i dissenyar, entre totes, un pro-
grama atractiu, amb actes per a pú-
blics diferents i amb propostes plurals 
i de qualitat.

Constatem i lamentem que no ha-
gi estat així. Les entitats han rebut un 
correu amb un enllaç a un formulari per 
donar constància de l’activitat proposa-
da, i no serà fins el 17 de maig que es 
farà una reunió presencial (gairebé a un 
mes de la festa major). Durant la pandè-
mia no teníem més remei que fer-ho ai-
xí, però hores d’ara considerem que és 
una manera molt freda de relacionar-se 
i de manca de caliu per generar noves 
propostes i poder planificar bé el: què, 
com, on, quan…

Ja sabem que per aquest any no hi 
som a temps a grans canvis i modifica-
cions, però veiem la necessitat de fer 
una trobada de reflexió en que tothom 
(entitats, consistori, persones a títol 
personal amb ganes i idees innovado-
res) pugui dir com fer-la millor, en tots 
els aspectes: participació, activitats, 

sostenibilitat, finançament, seguretat, 
impacte al veïnat... 

Des de FEM volem sacsejar la festa 
major i plantejar un seguit de conside-
racions i preguntes que ens ajudin a una 
primera reflexió:
- La pandèmia també ens ha portat co-

ses bones, vam quedar molt contents 
amb el nou espai del Mil·lenari (verd, 
ampli, …)

- Enyorem un lloc de retrobament com a 
espai neuràlgic de la nostra festa que 
generaven les entitats del poble i era 
l’excusa per confluir gent de totes les 
edats.

- Quan una entitat fa una proposta inno-
vadora cal que rebi el reconeixement 
per part del consistori ja que si funci-
ona es podrà tenir en compte de cara 
altres edicions.

- Com és una bona festa? Què cal per 
organitzar-la?

- Les entitats poden participar amb su-
ficient temps i se les acompanya en 
com fer-ho?

- Es planifiquen suficients activitats per 
totes les edats? I si es pensa en acti-
vitats intergeneracionals que aglutinin 

a tots els públics?
- Com poder atendre a les franges 

d’edat que no tenen cap atractiu du-
rant el dia?

- Sabem que no és fàcil d’aconseguir 
però, com fer que no es superposin 
activitats per alguns públics?

- I si s’aprofita per fer de vianants el 
reivindicat tram del carrer Pompeu 
Fabra, serviria per fer de nexe d’unió 
entre els gran d’espais dels diferents 
actes?

- I el Consell de Poble, quin paper juga? 
Ningú ha pensat que és un òrgan que 
serveix precisament per ser un espai 
de trobada, de reflexió i de participa-
ció?

- Com implicar a més entitats i ciutada-
nia en l’organització de la festa?

- Com planificar moments i espais de 
reflexió per fer una valoració dels ac-
tes un cop realitzats i fer-ne propos-
tes a millorar?
Aquests serien, entre d’altres, alguns 

aspectes que ajudarien a fer aquesta re-
flexió conjunta que des de FEM creiem 
imprescindible i necessària per fer més 

nostra la propera FM.

Actius

Des del nostre grup municipal, dins 
l’equip de govern, seguim mantenint 
l’esperit de treball del primer dia.

Actius en la promoció de l’ocupació, 
amb 14 noves contractacions i un pres-
supost de més de 130000 euros per al 
Pla d’Ocupació d’enguany, a les quals 
s’hi sumen les 3 places a través del Con-
sell Comarcal. Amb tallers i cursos de for-

mació, i especialment amb nombroses 
ofertes que entren i es gestionen ràpida-
ment des del Servei Local d’Ocupació, 
entre les quals les vinculades als Grans 
Premis al Circuit, que permetran que 
moltes persones de Montmeló puguin 
accedir a una feina. Entre aquestes, força 
joves, que treballaran per primer cop.

Actius en la promoció del nostre co-
merç, amb una nova campanya al juny, 
amb noves parades al mercat setma-

nal, i tirant endavant un estudi d’hàbits 
de compra i consum de la població 
de Montmeló, que ens ha de permetre 
orien tar millor les accions per potenciar 
la dinamització comercial.

Actius en la promoció turística, havent 
completat la senyalització de la ronda 
de Montmeló i enllestint la planificació 
d’activitats per donar a conèixer el nos-
tre patrimoni.

I actius també en la defensa dels drets 

dels consumidors, amb tallers de Con-
sum als centres educatius i renovant 
també el compromís per tenir 4 anys 
més una OMIC propera a la ciutadania 
que resol eficaçment totes les qüestions 
que li arriben.

En aquesta mateixa línia seguirem tre-
ballant per a la millora del nostre poble.

Si ens vols contactar, pots fer-ho a 
través de xarxes o al mail: Amonserrat@
montmelo.cat

opinió
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cultura i patrimoni

MOSTRA | DANSA

Montmeló balla per commemorar el Dia 
Internacional de Dansa
Èxit d'assistència als tallers i a la Mostra del Dia de la dansa. Entitats públiques i privades van sortir al carrer per a fer 

ballar i ensenyar les seves danses a la ciutadania.

FIRA | TEATRE

El FITKAM celebra la novena 
edició programant 26 
espectacles

El Fitkam torna els dies 28 i 29 de maig, en 7 espais de Montmeló, 

i recupera els llocs previs a la pandèmia. Entre les novetats 

principals hi ha el cicle ‘Dones i Circ’, i quatre estrenes.

PATRIMONI | MUSEU

Montmeló celebra 
la Nit i el Dia 
Internacional dels 
Museus 

Cultura

L
a mostra de tallers de 
dansa de divendres es va 
iniciar amb Dansa Espa-

nyola que va realitzar l'Esbart 
Dansaire Montmeló. Després 
de fer picar els peus, l'entitat 
Agrupa va promoure un gran 
Ball de Gitanes que va fer sal-
tar a tots els presents. Més 
tard el For Dance Center va 
fer un taller de Dansa Urbana 
i d'Aerodance i per finalitzar el 
taller de dansa del Ventre de 
CC la Torreta va fer moure els 
malucs a tot el públic.

Diumenge 1 de maig, va 
ser el torn de la mostra on es 

va oferir un gran espectacle 
format per diverses entitats. 
El Centre For Dance Center 
va oferir una mostra de clàs-
sic, jazz, dansa moderna per 
adults i danses urbanes. Més 
d'un centenar d'alumnes van 
participar-hi. L’ Esbart dan-
saire Montmeló van mostrar 
peces de sevillanes i de rum-
ba. També hi va participar el 
Taller de Dansa Musical que 
es realitza al casal de la gent 
Gran, que va fer una peça 
que han estat treballant du-
rant el curs.Finalment van 
ballar la Dansa del Ventre i 
el grup de dansa Creativa de 
l'AMPA Pau Casals. 

Fitkam

L
’Ajuntament de Mont-
meló va presentar en ro-
da de premsa la novena 

edició del Fitkam, el festival 
infantil i juvenil de teatre, els 
dies 28 i 29. L’acte va comp-
tar amb la participació de 
Pere Rodríguez, alcalde de 
Montmeló, Ariadna Ojeda, 
regidora de cultura, Marta 
Martí i Montse Homs, direc-
tores artístiques del festival. 
La companyia Pentina el Gat 
ha posat el toc fresc i alegre 
de teatre i música, mostrant 
un tastet del seu nou espec-
tacle, que s’estrena al Fit-
kam, ‘Pista si us plau’. 

La Fira de teatre infantil 
l’obrirà el Col·lectiu Mur que 
mostrarà per primer cop ‘De 
tu a tu’, una peça de circ in-
clusiu i experimental creada 
de manera conjunta entre 

diferents artistes del món del 
teatre i del circ. L’espectacle 
anirà acompanyat d’uns ta-
llers de circ i un documental..

Montmeló tornarà a omplir-
se d’arts escèniques acollint 
26 espectacles en 37 funci-
ons, de gèneres tan diversos 
com el teatre, el circ, clown, 
instal·lacions, titelles o mú-
sica. El festival es celebrarà 
en diferents espais interiors i 
exteriors del municipi, oferint 

una oferta variada en gran, 
mitjà i petit format. Enguany 
hi haurà de nou dinars popu-
lars als Jardins de la Torreta. 

En aquesta novena edició, 
l’organització vol refermar-se 
com un esdeveniment referent 
dins del sector. El Fitkam 2022 
ofereix una programació diver-
sa, inclusiva, i molt propera, 
pots consultar-la al quadern 
central d’aquesta publicació o 
al web oficial www.fitkam.cat 

Museu

L
a nit dels dies 13 i 14 de 
maig, el Museu de Mont-
meló va obrir les portes 

fins les 23 hores, pel públic 
infantil i juvenil, amb un sor-
prenent taller multimèdia per 
elaborar “quadres sonors”.

Diumenge 15 de maig a les 
11 hores, es van obrir simultà-
niament, el jaciment romà de 
Mons Observans i el Museu 
Municipal. Així es va poder 
veure tant les importantíssi-
mes restes arqueològiques 

ubicades al turó de Can Ta-
có com les pintures murals 
romanes que es troben al 
Museu i que, segons experts, 
podrien ser unes de les més 
antigues de la península Ibè-
rica i possiblement d'Europa.

Paral·lelament a la Plaça 
Joan Miró, el Museu va ofe-
rir l'exposició “Tot això és 
Montmeló”. Aquesta mostra 
permet al visitant conèixer 
amb un cop d'ull el patrimo-
ni històric, immaterial, ar-
queològic i arquitectònic de 
Montmeló. 


