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EDITORIAL | SOSTENIBILITAT

Avancem cap 
a un Montmeló 
més sostenible
A Montmeló, volem un model que ens ajudi 
a reciclar i no un que ens ho compliqui, per 
això Montmeló tria contenidors intel·ligents.

Imanol Martín | Regidor de Medi 

Ambient

D
avant els horitzons pro-

pers que ens marquen 

les directives europees, 

els quals ens obliguen com a 

societat a reciclar un 55% el 

2025 i un 60% el 2030. Da-

vant l’increment del cost ex-

ponencial que suposa l’abo-

cament a incineradora dels 

residus no reciclats, els quals 

a Montmeló suposen actual-

ment un 58% del total dels 

residus generats. Davant el 

repte d’avançar cap a un po-

ble més amable amb el me-

di ambient i de lluitar contra 

el canvi climàtic. Per donar 

resposta a tot això, des de 

l’equip de govern fa mesos 

que treballem per posar en 

marxa un nou model de reco-

llida de residus.

En l’actualitat, a Montmeló 

reciclem el 42% dels residus 

generats. Davant d’aquesta 

xifra vam buscar la manera 

d’aconseguir incrementar-la, 

pels següents motius:

Per una banda, considerem 

que Montmeló ha d’aportar el 

seu granet de sorra en la llui-

ta contra el canvi climàtic. La 

societat en el seu conjunt es-

tà hipotecant el present i fu-

tur en l’àmbit mediambien-

tal amb una sobre generació 

de residus. Això, sumat a uns 

percentatges moderats quant 

a reciclatge, fa que molts dels 

residus generats acabin a in-

cineradora, amb les emissi-

ons de CO2 que això suposa.

També hem de ser cons-

cients que en els últims anys 

el cost per abocament de re-

sidus no seleccionats a inci-

neradora s’ha anat incremen-

tant expo nencialment. Des de 

l’e quip de govern hem treba-

llat perquè aquest increment 

de cost no es veiés reflectit 

als rebuts de la ciutadania de 

Montmeló, però si no re duïm 

el nivell de residus no reci-

clats i els costos conti nuen 

augmentant això pot acabar 

afectant l’economia munici-

pal. És per això que hem bus-

cat alternatives per baixar les 

tones generades de residus 

no seleccionats i aconseguir 

moderar el cost del servei 

d’escombraries.

I per què el contenidor intel-

ligent com a model? Doncs 

perquè volem un model que 
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ens ajudi a reciclar i no un que 

ens ho compliqui. Un model 

on els contenidors, dins dels 

seus dies d’obertura, estaran 

oberts les 24 hores. Un mo-

del que sigui efectiu quant a 

increment de reciclatge, pe-

rò que no suposi un proble-

ma per a aquelles llars que no 

disposen d’espai suficient per 

anar acumulant residus.

Us animo a participar en 

les xerrades que es faran els 

propers 7 de setembre a les 

19 hores i 10 de setembre a 

les 11 hores. Serà l’oportuni-

tat perfecta per donar respos-

ta a totes les preguntes que 

pugueu tenir.

A Montmeló avancem cap 

a un món més sostenible, 

fem-ho tothom junts. Triem 

reciclar. 

La Fira del Bonítol de 
Burela es presenta 
a Montmeló

D
ivendres 15 de juliol, l’alcalde de 

Burela acompanyant de diferents 

representants de la Confraria de 

Pescadors, van visitar Montmeló per 

fer la presentació de la Fira del Bonítol 

que se celebra el primer cap de setmana 

d’agost en aquest municipi gallec.

La tria de Montmeló com a lloc per fer 

la presentació té a veure amb l’estreta 

relació existent entre els dos municipis 

per la fàbrica Cucurny. Relació que es va 

iniciar l’any 2020 amb  motiu de les Jor-

nades Europees del Patrimoni.

A l’acte hi van assistir unes 50 perso-

nes que a banda de conèixer Burela i 

com es pesca el bonítol van poder tas-

tar diferents plats on l’ingredient princi-

pal era el bonítol de Burela i que havien 

estat elaborats per la Carnisseria Manils.
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Què són els contenidors 
intel·ligents i com funcionaran? 
Estaran tots tancats?

I si soc un comerç que 
genero molts residus 
d’alguna o algunes 
fraccions? Què he de fer?

I com podré aconseguir la meva 
targeta o descarregar-me l’APP?

On puc trobar més informació sobre el 
canvi de model i sobre la campanya?

Canvi de contenidors

Quan parlem de contenidors “intel·ligents” 

ens referim a contenidors que tenen un dispo-

sitiu de tancament que queda bloquejat i no-

més es pot desbloquejar amb una targeta, o 

amb un telèfon mòbil (mitjançant una APP). A 

Montmeló, els contenidors que tenim actual-

ment es canviaran per uns altres de format si-

milar, però en el cas dels d’enva sos (groc), or-

gànica (marró) i resta (gris), 

trobarem la tapa bloqueja-

da; la podrem obrir sempre amb la targeta o 

el mòbil en el cas de l’orgànica i els envasos, i 

2 cops la setmana, els dimecres i diumenges, 

en el cas de la resta. Aquesta restricció tindrà 

exempcions per a diferents col·lectius amb 

major necessitat de dies d’obertura.

En aquest cas, durant el mes de setembre, personal de 

l’Ajuntament es posarà en contacte amb vosaltres per 

detallar-vos les opcions de recollida selectiva que teniu 

els comerços, i demanar-vos quines són les vostres ne-

cessitats. En funció de les vostres respostes s’us facili-

tarà una targeta amb obertures diferents de les domès-

tiques, si fos necessari.

Durant les darreres setmanes d’agost i les 

primeres de setembre, tots els habitatges i 

petits comerços (semblants a les llars pel 

que fa a la generació d’escombraries), re-

bran una carta on s’indicarà els dies i hores 

en els que podran passar per l’oficina de 

residus (situada al carrer Diputació 2, can-

tonada Timbaler del Bruc, davant del Casal 

de la Gent Gran) per recollir la targeta TRIA. 

Per tal de fer una bona associació de da-

des serà necessari portar el rebut de la taxa 

d’escombraries o bé el rebut de l’IBI que us 

podeu descarregar al web de l’Organisme 

de Gestió Tributària www.orgt.diba.cat.

A l’oficina es farà entrega de material per 

a fer correctament la separació dels residus, 

així com de les targetes i s’explicarà amb 

detall com descarregar-se l’APP. També hi 

trobareu personal que us farà demostra-

cions de com obrir els contenidors, a més 

d’una exposició i un plànol amb les àrees de 

contenidors que teniu assignades.

Trobaràs més informació a la web www.re-

sidusmontmelo.cat.

També farem dues xerrades informatives 

els dies 7 de setembre a les 19 hores i el 10 

de setembre a les 11 hores, totes dues a la 

Sala de la Concòrdia de l’Ajuntament.

Si ets un comerç o activitat econòmica, 

pots venir a la xerrada informativa especí-

fica que farem el dia 7 de setembre a les 

15.30 hores, a la Sala de la Concòrdia de 

l’Ajuntament.

I tots els divendres del mes de setembre 

ens trobaràs en una parada al mercat set-

manal, entre les 9 i les 12 hores.

Durant el mes de setembre, veu-

reu que es van canviant els con-

tenidors del carrer i que algunes 

fraccions tindran un mecanisme 

d’obertura. Fins al mes d’octu-

bre podreu fer-los servir com 

fins ara, estaran tots oberts 

i, per tant, no haureu de fer 

servir cap mecanisme.

medi ambient

RESIDUS | RECOLLIDA

A principis de setembre s’inicia la campanya 
“Tria correctament, sigues intel·ligent”
El nou model de sistema de recollida de residus amb contenidors intel·ligents suposarà 
un augment de la fracció de reciclatge i complir amb la normativa establerta.

Medi Ambient

A
l butlletí “Crònica” del 

mes de setembre 2021 

us vam anunciar la pro-

posta del nou model de reco-

llida d’escombraries que s’es-

tava gestant per a Montmeló: 

els contenidors intel·ligents. 

Doncs ha arribat el moment 

d’explicar-vos-en els detalls.

L’aposta per aquest sistema 

de recollida respon a la neces-

sitat d’incrementar la recollida 

selectiva, amb l’ànim de fer 

els mínims canvis possibles 

en el dia a dia de la ciutada-

nia del municipi, i dificultar que 

es llencin les deixalles barreja-

des, incentivant la separació 

de residus i l’abocament en el 

seu correcte contenidor.

Com ja us vam detallar, 

l’Ajuntament ha treballat con-

juntament amb el Consorci 

per a la Gestió dels Residus 

del Vallès Oriental per po-

sar en marxa un sistema que 

permeti passar de reciclar el 

42% de les deixalles (l’altre 

58% va a l’abocador, amb el 

cost econòmic que això su-

posa per a la ciutadania), a 

allò que ens exigirà la nor-

mativa catalana i europea en 

els pròxims anys: el 55% de 

recollida selectiva per l’any 

2025, el 60% l’any 2030 i el 

65% el 2035, així com reduir 

fins al 10% el total de residus 

generats i dipositats a abo-

cadors l’any 2035. 

es 
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civisme i serveis

CIVISME | GOSSOS

Treballem per una tinença 
responsable dels animals 
de companyia
Recordar l’obligatorietat de censar degudament al nostre 
animal de companyia i adoptar les mesures necessàries per a 
millorar la convivència entre tota la ciutadania de Montmeló

SERVEIS | AIGUA

Consulta la teva factura de 
l’aigua en tot moment
Des del portal del Servei Municipal d’Aigua de la web pots 
consultar fàcilment l’històric de factures emeses, així com, 
sol·licitar la tramitació digital de la factura de l’aigua

Redacció

S
i vols deixar de rebre la 

Factura  del Servei Mu-

nicipal d’Aigua en pa-

per, pots demanar-ho omplint 

el formulari que trobaràs a la 

web de l’Ajuntament o bé en-

viant un correu electrònic amb 

les teves dades a sma@mont-

melo.cat

Des del Servei Municipal 

d’Aigua treballem per garan-

tir-te que l’aigua que reps a 

la teva llar compleix amb tots 

els requeriments legals, ofe-

reix la màxima seguretat de 

consum i supera els controls 

de qualitat més exhaustius.

Sabies que no tot el que in-

clou la factura és el que pa-

gues pel teu consum d’ai-

gua? El cicle de l’aigua és un 

procés complex que desen-

volupem amb eficiència per 

garantir la qualitat, la segu-

retat i la continuïtat de l’ai-

gua que consumeixes. Cada 

concepte de la factura està 

vinculat a un aspecte del ci-

cle integral de l’aigua i depèn 

d’un organisme diferent.

En la factura de l’aigua, a 

més del que pagues pel sub-

ministrament d’aigua, s’hi in-

clouen impostos dels ajun-

taments (clavegueram) i de 

l’Agència Catalana de l’Aigua 

(cànon) per dur a terme una 

gestió responsable del cicle 

integral de l’aigua. 

Medi Ambient

L
’Ajuntament de Montme-

ló, durant l’exercici 2019, 

va contractar el servei de 

mostres d’ADN caní, consis-

tent en la implantació i mante-

niment d’un cens genètic dels 

gossos de Montmeló mitjan-

çant la recollida de mostres 

d’ADN que permet identificar 

els gossos censats a partir 

d’una mostra biològica de 

l’animal, que es recull de la via 

pública del terme municipal.

Durant els anys 2020 i 2021 

s’han realitzat diverses cam-

panyes gratuïtes per difon-

dre el servei i conscienciar a 

la ciutadania de la importàn-

cia de censar els seus gossos 

i fomentar l’hàbit de recollir les 

femtes de la via pública. I l’úl-

tim trimestre de 2021, després 

de 2 anys d’implantació del 

servei i amb la incorporació 

d’un inspector de la via pública 

es comença a sancionar a les 

persones propietàries de gos-

sos que no recullen les femtes.

Actualment, hi ha censats 

genèticament 610 gossos al 

municipi, però s’estima que hi 

ha un total de 900 gossos. Per 

reduir el nombre de gossos 

que no estan censats, durant 

el mes de febrer d’enguany es 

van enviar cartes a totes les 

persones que no han censat 

el seu gos, explicant l’obliga-

ció que tenen de fer-ho i amb 

l’advertiment de les sancions 

a les quals estan exposats.

Mensualment, l’inspector 

de Via Pública i la policia rea-

lit zen una recollida de mos-

tres de femtes per diversos 

punts del municipi i es por-

ten a analitzar a un laboratori 

degudament acreditat. Pos-

teriorment, es creua la infor-

mació obtinguda amb la base 

de dades municipal i s’inicien 

els expedients sancionadors 

pertinents. A dia d’avui s’han 

executat 4 expedients sancio-

nadors i s’han obert 3 més.

Amb la mateixa freqüència, 

el mateix personal es despla-

ça pel municipi i comprova 

que els gossos que passegen 

per la via pública van deguda-

ment identificats mitjançant 

xip i registrats al cens muni-

cipal (inclòs el cens genètic). 

Actualment, s’han fet 4 re-

queriments dels quals 2 s’ha 

obert expedient sancionador.

El Decret legislatiu 2/2008, 

de 15 d’abril exposa que els 

gossos, els gats i les fures 

han de ser identificats mitjan-

çant una identificació electrò-

nica amb la implantació d’un 

microxip homologat així com 

estar censat en el municipi 

que resideixen. Les sancions 

per l’incompliment oscil·len 

entre 300 i 3.000 €.

Segons l’Ordenança mu-

nicipal sobre la tinença i la 

protecció d’animals domès-

tics de companyia, el fet de 

“no recollir i retirar els excre-

ments, per part de la persona 

conductora de l’animal i no 

dipositar-los de forma higiè-

nicament acceptable en els 

contenidors corresponents”, 

suposa una infracció tipifi-

cada com greu, amb san-

cions que oscil·len entre 300 

i 2.404 €. 
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solidaritat

VOLUNTARIAT | UCRAÏNA

Noves recaptacions del 
Voluntariat per Ucraïna 
La Xarxa de Voluntariat per Ucraïna ha ingressat 
un total de 1.402 € que han estat repartits entre la 
Creu Roja i la fundació Save the Children

ESPORTS | MULLA’T

Montmeló es mulla 
per l’esclerosi 
amb gran èxit 
de participació
Recaptació record de gairebé 2.500 
euros durant la campanya “Mulla’t per 
l’esclerosi múltiple” d’aquest estiu

Redacció

2.476 euros es van recaptar 

aquest any durant la cam-

panya “Mulla’t per l’esclero-

si múltiple”. Aquesta cam-

panya solidària que cada 

any promou i gestiona l’àrea 

d’esports de l’ajuntament, 

ha comptat enguany amb un 

apadrinament molt especial. 

Es tracta de l’Estefania Ló-

pez, veïna de Montmeló que 

pateix aquesta malaltia dege-

nerativa.

Gràcies a la seva col-

laboració, es va fer una pa-

nera d’obsequis de diferents 

establiments del poble i la 

venda dels números de la pa-

nera, juntament amb la venda 

del marxandatge del Mulla’t, 

ha fet que la recaptació d’en-

guany es multipliqués.

Per la seva banda, el pas-

sat 11 de juliol, 217 perso-

nes es van llançar a la piscina 

municipal de Montmeló per 

una bona causa: ajudar a les 

persones amb esclerosi múl-

tiple i destinar fons per a la in-

vestigació d’aquesta malaltia.

A Montmeló aquesta ac-

tivitat solidària d’estiu s’ha 

consolidat des de fa ja molts 

anys i la gent participa de 

manera molt activa. Promo-

gut per voluntaris de la Fun-

dació Esclerosi Múltiple, ‘El 

Mulla’t’ s’ha celebrat aquest 

diumenge a moltes piscines 

de Catalunya.

Recordem que l’esclerosi 

múltiple és una malaltia au-

to immune crònica del siste-

ma nerviós central. Malgrat 

els grans avenços dels últims 

anys, no existeix encara una 

cura i tot el suport és neces-

sari, com és el cas de les ac-

tivitats organitzades per la 

Fundació FEM. 

Redacció

D
esprés de l’aportació 

de més de 5.500 € del 

mes d’abril com a re-

sultat de la Festa de la So-

lidaritat que es va celebrar 

per recollir fons per Ucraïna, 

la xarxa de voluntariat crea-

da amb aquesta finalitat, han 

seguit actius per fer noves 

accions.

La Junta del Casal de la 

Gent Gran va fer un altre sor-

teig d’una panera i la recapta-

ció amb la venda de les pape-

retes, que va ser de 402 €, ha 

estat ingressada a Creu Roja.

Per Festa Major van deci-

dir manifestar la consterna-

ció i rebuig envers una guer-

ra, com totes, injustificada i 

seguint amb les campanyes 

iniciades es van proposar re-

captar diners per a la funda-

ció Save the Children que tre-

balla amb infants vulnerables 

de la regió de Donbass  do-

nant resposta a l’emergència 

humanitària a Ucraïna.

Al final de la pel·lícula Alcar-

ràs del dia 29 i dels tres con-

certs (Coral de la Gent Gran, 

Coral de Montmeló de l’Agru-

pa i Coral de Gòspel), les per-

sones assistents van trobar 

unes guardioles per si volien 

fer alguna aportació.

A més, la xarxa de volun-

tariat va participar a la 30a 

Degustació popular d’aperi-

tius, amb un refrescant meló 

amb pernil, on la recaptació 

dels tiquets venuts va anar a 

parar íntegre a la donació.

La suma de les guardio-

les i dels tiquets venuts per 

Festa Major, van permetre 

fer un ingrés de 1.000 € a la 

Fundació Save the Children.

Una vegada més, mol-

tes gràcies a la ciutadania 

de Montmeló per conti nuar 

fent gestos solidaris i de 

cooperació amb els llocs i 

les persones més necessi-

tades. 
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comunicació

Redacció

L
’emissora municipal i di-

gital de Montmeló tan-

ca per vacances al mes 

d’agost per carregar piles i 

encarar el nou curs escolar 

amb novetats.

Aquest mes de juliol, el 

Montmeló Sona s’ha posat el 

vestit de bany i les xancles i 

els quatre divendres ens ha 

ofert programes amb sec-

cions diferents. Recomanaci-

ons de llibres, viatges, cuina i 

espectacles per poder gaudir 

al màxim del temps de lleure i 

ha contat amb col·laboradors 

ben especials, els infants del 

grup de 5è del Casal, que hi 

han estat presents amb una 

secció pròpia.

L’emissora té altres progra-

mes que també agafen vacan-

ces. Micro i Acció que s’emet 

dimecres, farà el seu últim pro-

grama d’aquesta temporada 

dimecres dia 27.

Aquest juliol hem tingut un 

segon Ordre del Dia que des 

de dimarts 20 de juliol ja el po-

deu trobar penjat a la web de 

la Ràdio. El programa jove de 

l’emissora, Un Vermut con..., 
s’emetrà el primer diumenge 

d’agost per poder agafar va-

cances tot seguit.

El programa mensual de pre-

guntes a l’alcalde, Jo vull sa-
ber, s’emetrà en directe via Ins-

tagram, dimecres 27 de ju liol i 

estarà penjat a la web de la rà-

dio a partir de dijous 28. Recor-

deu que podeu fer arribar les 

vostres preguntes en directe en 

el moment de la gravació a tra-

vés dels l’Instagram de l’ajun-

tament o de l’emissora.

L’altre programa mensual, 

Montmeló més a fons, canvia-

rà de presentadora. Aprofitem 

ara per agrair la col·laboració 

d’Isabel Conde que ha estat 

l’encarregada de conduir els 

sis primers programes.

I agrair també, la veu, les 

mans, les ganes i les hores 

de totes les persones col-

laboradores que formen part 

de la família de la Ràdio. I a 

totes les persones que quan 

reben una trucada de Ràdio 

Montmeló, no dubten a posar-

se rere els micros i oferir-nos 

la seva veu. Tornarem amb les 

piles carregades i a punt per 

oferir-vos alguna sorpresa i 

fer créixer la família de perso-

nes col·laboradores de Ràdio 

Montmeló.

Recordar-vos que podeu re-

cuperar tots els programes a 

la web de la Ràdio www.radi-

omontmelo.cat i que els po-

deu escoltar en qualsevol mo-

ment. Si voleu fer-nos arribar 

algun comentari, proposta o 

suggeriment, podeu enviar un 

correu a la ràdio, radiomo@

montmelo.cat o bé una nota 

de veu o un WhatsApp al te-

lèfon 637150702. 

RÀDIO | ESTIU

Ràdio Montmeló tanca per 
vacances el mes d’agost
Després d’un juliol especial amb un Montmeló Sona carregat 
de consells per l’estiu, a l’agost tanquem els micròfons

Dissabte 13 d’agost

22.00 h | Jardins de la Torreta

Montmeló a la fresca!
Vine a gaudir del millor cinema a la To-
rreta! Fins al 4 d’agost podreu votar a tra-
vés de la web de l’Ajuntament la pel·lícula 
que es projectarà.

Diumenge 14 d’agost

20.00 h | Plaça de la Vila 

Rom cremat i havaneres amb 
el grup Mar i Vent
A la mitja part i en acabar, torrades amb 
pebrot i anxoves o tonyina (venda de 
tiquets)

• Col. ARTGEST cultura i educació   
           Colla de Geganters i Grallers Montmeló 
           NOSOLOVALLAS

22.30 h | Plaça de la Vila

Ball per a tothom a càrrec 
del duet Héctor i Esmeralda
• Col. NOSOLOVALLAS

Dilluns 15 d’agost

11.30 h | Plaça de l’església 

Plantada dels Gegants
• Org. Colla de Geganters i Grallers Montmeló

12.00 h | Església de Santa Maria

Missa solemne

12.45 h | Plaça de l’església 

Ballada dels Gegants

En acabar la missa, balls de plaça a càrrec 
de la Colla de Geganters de Montmeló.
• Org. Colla de Geganters i Grallers Montmeló

13.00 h | Plaça de l’església 

Passejada dels Gegants
Inici de la passejada dels Gegants de 
Montmeló fins a la plaça de la Vila.
• Org. Colla de Geganters i Grallers Montmeló

13.15 h | Carrer Major

Concert - Vermut a càrrec del 
duet Héctor i Esmeralda
• Col. Hostal Serra

De 15.00 a 19.00 h | Piscines

Festa Aquàtica amb inflables 
i jocs d’aigua

20.00 h | Plaça de l’església 

Sardanes amb la cobla 
Mediterrània
• Col. NOSOLOVALLAS

• Dilluns dia 15, les Piscines Municipals 
romandran obertes en horari d’11 a 20 h 
i l’entrada serà gratuïta per les per-
sones empadronades a Montmeló. Si 
no tens l’abonament de piscina, has de 
presentar el teu DNI.

• En cas de força major, l’organització es reser-
va el dret de modificar o suprimir qualsevol 
dels actes previstos a la programació.



DIMARTS, 26 DE JULIOL DE 2022 CRÒNICA DE MONTMELÓ08

esport i cultura

Museu Municipal de Montmeló

E
l tret de sortida el va do-

nar els clubs de lectura 

de les biblioteques de 

Montmeló i Montornès del 

Vallès amb “La història novel-

lada”. El dia 7 de juliol, l’es-

criptora Teresa Sagrera va 

respondre a totes les pregun-

tes de les lectores i lectors de 

la seva obra “Cabells de ge-

bre: Per bruixa i metzinera”.

El dia 9 de juliol més de 

quaranta persones van gau-

dir del concert “Amor a Ro-

ma”, un espectacle de cant 

líric presentat per la pianista 

Vivina Salisi on les sopranos 

Belén Garcia i Maria Pitarch 

juntament amb les mezzoro-

pranos Marta Roca i Maria 

Isidoro van submergir a tots 

els assistents en l’apassio-

nant món de l’òpera, amb un 

recull d’àries i duets evoca-

dors del món clàssic.

El 16 de juliol. El tast de 

vins d’Alella va haver de can-

viar d’emplaçament per cul-

pa de l’onada de calor. L’acte 

es va traslladar al teatre Mar-

garida Xirgu de Montornès 

on la sommelier Rebeca Ruiz 

va oferir un Enotast amb vins 

dels cellers Tes tuan i De les 

Aus de D.O. Alella, acompa-

nyats amb un maridatge de 

dues tapes d’alta cuina a càr-

rec del restaurant La Gour-

met-Teca.

La cloenda, també va tenir 

un toc gastronòmic i també 

va veure alterat el seu em-

plaçament a causa de les al-

tes temperatures. En aquest 

cas parlem de l’esperadíssim 

“Convivium” de Mons Ob-

servans que finalment es va 

celebrar als jardins de la Tor-

reta de Montmeló. Gairebé 

cent persones van degustar 

una selecció dels plats, que 

el cuiner Apici va reunir en el 

seu llibre “De re coquinaria” 

al segle I dC, feta pel restau-

rant Can Candelich. El sopar, 

tal com marca la tradició, va 

ser teatralitzat i va tenir totes 

les explicacions històriques i 

tècniques de mans de l’em-

presa Kuanum.

Els organitzadors del cer-

tamen, l’han qualificat de 

molt exitós, malgrat els in-

convenients meteorològics 

que van posar en risc la rea-

lització dels dos darrers ac-

tes. Per això volen donar les 

gràcies a tot l’equip tècnic 

que ha fet possible dur a ter-

me les activitats, així com 

agrair als artistes partici-

pants la seva il·lusió i esforç 

i a les persones assistents la 

confiança dipositada. 

ESPORTS | FESTA

La Festa de l’Esport premia les persones i 
entitats esportives de Montmeló que han 
aconseguit títols durant la temporada 2021-2022
La Festa de l’Esport que es va celebrar el 8 de juliol passat, va tenir dues parts ben diferenciades. 
Una primera part de jocs esportius i una segona part de lliurament de premis

Esports

P
er començar la jornada 

lúdic esportiva, nens i 

joves van gaudir d’un 

capvespre de jocs esportius 

repartits per diferents espais 

del camp de futbol. Jocs 

d’estratègia, partidets de fut-

bol i bàsquet i xuts a porteria 

amb aigua van ser algunes 

de les proves. La gent que 

va participar d’aquesta tarda 

de jocs, a més de divertir-se, 

van aconseguir una sessió de 

bany nocturn a les piscines 

municipals.

I a partir de les 8.30 del ves-

pre es va procedir als jardins 

de la Torreta al lliurament de 

premis i reconeixements es-

portius als diferents equips 

i persones que han guanyat 

un títol durant la temporada 

2021-2022.

En aquesta renovada edi-

ció de la Festa de l’Esport han 

participat 8 entitats i es van 

concedir 10 premis que van 

ser els següents:

 L’equip A d’Escacs pel seu 

ascens a primera divisió.

 El sènior masculí d’Hand-

bol de la Penya Blaugrana 

pel seu ascens a tercera ca-

talana.

 Els equips Mini i Cadet de 

Bàsquet per ser campions 

de la seva lliga.

 Noa Pérez, gimnasta cam-

piona individual del Mont-

meló Associació de rítmica.

 L’equip cadet de Futbol 

Sala de la Penya Blaugra-

na, campió de lliga.

 Alazne Llaó, campiona 

d’Espanya amb la selecció 

catalana de Futbol Sala.

 Els equips cadet mascu-

lí i sènior femení del Club 

de Futbol Montmeló, cam-

pions de les seves lligues.

 Marc Valldeneu, karateka, 

campió de Catalunya de Kys.

A més dels premis per ser 

campions, les vuit entitats 

van atorgar un reconeixe-

ment honorífic a persones, 

equips o juntes de la seva 

entitat que han destacat i 

han fet mèrits durant la tem-

porada. 

CULTURA | MONS OBSERVANS

Conclou l’edició d’enguany de les Nits 
d’estiu a la Romana de Mons Observans
Aquest mes de juliol s’ha celebrat al Mons Observans la desena edició del certamen “Nits d’estiu a la Romana”, 
que va haver de canviar l’emplaçament de les dues darreres activitats, a causa de l’onada de calor
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estiu

GESTIÓ | VIA PÚBLICA

L’Ajuntament de Montmeló 
instal·la nebulitzadors per 
combatre la onada de calor

Redacció

P
er combatre l’onada de 

calor continuada que es-

tem patint aquests dies, 

l’Ajuntament ha instal·lat tres 

zones de nebulitzador. Dues 

d’elles es troben al principi i 

final del carrer Major i la terce-

ra a la plaça Ernest Lluch, ben 

a prop del centre de salut. Si 

l’onada de calor es prolonga, 

l’Ajuntament preveu instal·lar 

dos punts més amb nebulitza-

dors durant els pròxims dies.

Davant l’onada de calor con-

tinuada, Protecció Civil manté 

activat el PROCICAT per ona-

da de calor en fase d’alerta 2 

i es recomana consultar els 

mapes meteorològics abans 

de dur a terme qualsevol acti-

vitat que comporti risc a cau-

sa de la calor. 

Us donem uns quants consells a tenir 
en compte durant els dies i les hores 
de calor extrema que estem patint:

• Cal hidratar-se molt sovint. Beveu força aigua i eviteu beure alco-

hol i fer àpats copiosos.

• Eviteu sortir al carrer en les hores de màxima insolació i, per 

tant, tasques com anar a comprar, realitzeu-les preferentment en les 

primeres hores del matí o a la tarda quan el sol ja declina.

• Convé que les persones que treballin a l’aire lliure duguin el cap 

cobert amb una gorra i beguin més aigua de l’habitual.

• És molt recomanable que si sortiu a fer esport com córrer o anar 

en bicicleta, ho feu en les hores de menys calor, a primera hora del 

matí o al vespre.

• Persones amb malalties cròniques, mainada i gent gran són els 

qui més pateixen els efectes de la calor severa. Cal que s’hidra-

tin sovint. Cal tenir en compte que els infants i les persones grans 

no tenen sensació de set encara que s’estiguin deshidratant.

• Si no disposeu de ventilador o aire condicionat a casa, una bo-

na solució és passar almenys un parell d’hores en un indret com un 

centre comercial o un equipament públic com una biblioteca on 

hi hagi aire condicionat.

• Es recomana especialment visitar un cop al dia, en la mesura 

del possible, a familiars o persones grans que viuen soles per as-

segurar-se que s’hidraten i segueixen els consells davant les tempe-

ratures elevades.

• Si teniu mascota, penseu en el seu benestar i traieu-la a pas-

sejar en les hores més fresques, feu que durant el dia tingui força 

aigua a l’abast i que estigui a l’ombra.
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urbanisme i atur

OBRES | AUTOPISTA

Les obres d’apantallament 
acústic de l’autopista 
AP7 al seu pas per Can 
Tabola, més a prop
Aquestes obres han estat incloses dins el projecte executiu. Des 
de Montmeló s’ha demanat al secretari general d’infraestructures 
l’acceleració de la contractació d’aquestes obres

ATUR | ESTADÍSTICA

Montmeló tanca 
el semestre amb 
la taxa d’atur més 
baixa des de 2008
Malgrat l’increment del mes de juny, l’atur 
a Montmeló tanca el primer semestre de 
2022 amb les millors xifres d’ençà l’any 
2008, amb quatre-centes persones buscant 
feina, el que representa una taxa del 9,47%

Redacció

E
l passat 16 de juny, el di-

rector de la Demarcació 

de Carreteres, el senyor 

Vicente Vilanova, ha adreçat 

una carta a l’Alcalde infor-

mant-lo que l’apantallament 

acústic de l’autopista AP7 al 

seu pas per Can Tabola s’ha 

inclòs en el projecte executiu 

de Medidas de protección 
acústica en la Autopista AP-7 
PP.KK. 135+000 al 136+000. 
Provincia de Barcelona.

 Aquesta és una reivindi-

cació històrica dels veïns del 

barri, que el consistori porta 

lluitant davant del Ministeri de 

forma intensa des de fa més 

de 10 anys. Després d’haver 

mantingut nombroses reu-

nions amb l’actual Director de 

la Demarcació, així com amb 

els seus 2 predecessors, fi-

nalment hi ha un projecte exe-

cutiu redactat pel Ministeri de 

Transports, Mobilitat i Agenda 

Urbana que incorpora aques-

ta protecció. 

En concret, es tracta de 

448 m d’apantallament acús-

tic de dues alçades: un primer 

tram de 260 m de longitud i 

3 m d’alçada situat a l’extrem 

Oest, que comprèn la zona en 

desmunt a l’entorn del carrer 

d’accés al cementiri, el lateral 

de l’estructura de pas sobre la 

carretera BV-5003 i l’inici del 

terraplè; i un segon tram de 

188 m de longitud i 4 m d’al-

çada, continuació del tram 

anterior en direcció Est, fins a 

les proximitats de l’estructura 

sobre el Riu Congost. 

Actualment estem pen-

dents de la licitació de les 

obres de construcció. En 

aquest sentit l’alcalde ja s’ha 

reunit i adreçat un escrit al 

Secretari General d’Infra-

estructures del Ministeri de 

Transports, Mobilitat i Agen-

da Urbana, el senyor Xavier 

Flores, per mirar d’accelerar 

la contractació. 

Lluís Esteban

U
na xifra semblant, una 

mica a l’alça, es va do-

nar el mes de juny de 

2008 quan eren quatre-centes 

set les persones aturades.

En relació amb el mateix 

mes de l’any 2021 la dava-

llada ha estat de noranta-vuit 

persones. De les quatre-cen-

tes persones aturades, dos-

centes quaranta-cinc són do-

nes, es a dir un 61%

Per edats, els majors de 40 

anys, un 71,5%, amb dos-

cents vuitanta-sis, són una 

clara majoria. Aquest percen-

tatge arriba al 73,87% en el 

cas de les dones.

Pel que fa al nivell forma-

tiu el gruix de les persones 

en atur, un 64,86%, estan en 

possessió del títol d’Educa-

ció general. 

La taxa d’atur al Baixa Va-

llès es situa al juny en 6.177 

persones, és a dir un 10,45%, 

mentre que al Vallès Orien-

tal aquesta xifra arriba a les 

19.168 persones, i una taxa 

del 9,97%. 
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opinió

Governar és fer !

Que aquesta està sent una legislatura 

diferent, potser la més difícil de les que 

tenim referències, és un fet inqüestio-

nable.

Amb tot, de res serveix lamentar-se 

i quedar-se esperant que tot s’arregli. 

Cal actuar i cal fer-ho amb determina-

ció i diligència.

Quan gairebé falta un any per a les 

properes eleccions municipals, alguns i 

algunes ja s’han posat en “modus per-

campanya” i han començat la campa-

nya de consignes i de fer veure que fan 

coses. També es llencen propostes que 

mai van acompanyades de memòries 

econòmiques i que potser caldria tre-

ballar-les una mica més i presentar-les 

quan toqui aprovar el pressupost per a 

2023, i les ordenances corresponents 

que són les que marquen en bona me-

sura la disponibilitat de recursos.

L’equip de govern, fidel al seu com-

promís, segueix treballant amb l’ob-

jectiu de fer, com diu el Pla d’Acció de 

mandat 2020-2023, un poble per viure, 

treballar, gaudir i avançar millor i per 

fer-ho tots i totes junts.

És per això que ara, quan tothom es 

prepara per marxar de vacances, res no 

s’atura i es continuen fent coses. Algu-

nes, com el manteniment de les esco-

les, que s’han de fer quan en elles no 

hi ha ni alumnes ni professorat. Altres, 

com les grades de la Sala Polivalent, 

perquè s’està en la seva fase final de 

construcció.

També acabarà el nou enllumenat del 

Passeig de les Corts Catalanes i es col-

locaran remuntables al carrer Navarra 

amb Primer de Maig.

Les obres de manteniment i recupe-

ració del pou de la corba Sant Julià ens 

han d’ajudar a minimitzar els efectes de 

la sequera que estem patint.

També s’ha aconseguit que les obres 

de la nova Residència i del Tanatori re-

cuperin el seu ritme i es puguin complir 

els terminis.

El començament de curs ens portarà 

més coses, com la rehabilitació i millora 

de l’accessibilitat del cementiri munici-

pal i Nadal i Reis.

Cal destacar que tot plegat va acom-

panyat d’una gestió eficient, com ho 

demostra el període mitjà de pagament 

a proveïdors ,que està actualment en 

poc més de sis dies, el baix grau d’en-

deutament i l’excel·lent romanent de 

tresoreria de l’exercici passat.

Governar és fer i retre comptes any 

rere any i quan s’acaba la legislatura.

Tot a punt per al curs escolar 

2022-2023?

Aquest any el curs escolar començarà 

abans, el 5 de setembre. Tot i aquest 

avançament del calendari la mala pla-

nificació dels governs de la Generalitat 

i de l’Ajuntament de Montmeló seguei-

xen igual o pitjor que sempre.

D’una banda tenim el Departament 

d’Educació de la Generalitat i el seu 

conseller Gonzalez-Cambray, enfron-

tats a tota la comunitat educativa i 

acumulant jornades de manifesta cions 

i vagues. S’han enrocat en aquest 

avançament i modificació del calen-

dari i del currículum escolar, sense 

donar resposta a les necessitats que 

genera a les tardes i sense revertir les 

retallades acumulades en les planti-

lles del centres educatius. Segueixen 

sense haver-hi recursos per atendre 

a la diversitat a les aules (tècniques 

de necessitats educatives especials, 

tècniques d’educació infantil, psico-

pedagogues, logopedes...). Tampoc 

hi ha recursos per dignificar les esco-

les d’educació especial, com Can Vila 

de Mollet, ni per augmentar l’oferta de 

graus i places de Formació Professi-

onal. Això sí, s’ha fet una proclama a 

bombo i plateret anunciant la gratuïtat 

pel curs que ve de les places de P2, 

sense pressupostar-les amb xifres re-

als i esperant que d’altres administra-

cions (ajuntaments, diputacions, Es-

tat...) se n’acabin de fer càrrec.

D’altra banda tenim el govern de 

l’Ajuntament de Montmeló, amb una 

regidoria d’Educació del PSC en ple-

na sintonia amb el conseller Cambray, 

prioritzant criteris economicistes per 

sobre dels pedagògics i una planifica-

ció caòtica.

Així la gestió de l’Escola Bressol “La 

Fireta” seguirà externalitzada a la ma-

teixa empresa que l’explota actual-

ment, després que aquest juliol se li 

hagi tornat a adjudicar el contracte a 

l’oferta més econòmica. Des de Can-
viem Montmeló, a part d’oposar-nos 

als criteris en l’adjudicació, el que plan-

tegem des de fa temps es recuperar la 

gestió directa per part de l’Ajuntament 

de l’Escola bressol municipal.

A les escoles Sant Jordi i Pau Ca-

sals fins ara l’Ajuntament contractava, 

mitjançant plans d’ocupació, vetllado-

res (personal de suport per alumnes 

amb necessitats educatives especi-

als), suplint la manca d’inversió de la 

Generalitat. A partir d’aquest curs però 

l’Ajuntament ha decidit que siguin les 

associacions de famílies de les escoles 

les encarregades de contractar aquest 

personal, desentenent-se d’aquesta 

responsabilitat.

Les obres que s’havien de fer aquest 

estiu per arreglar el mur de contenció 

del pati infantil del Pau Casals, pres-

supostades i anunciades públicament, 

resulta que ara no són prioritàries i co-

mençaran al desembre, amb el curs ja 

començat. Mentrestant al Sant Jordi, 

que ha acollit per tercer any consecu-

tiu el Casal d’Estiu per les obres pre-

vistes al Pau Casals, també s’ha ha-

gut de posposar la pintada pendent de 

tot l’edifici i també interferirà en el curs 

escolar. 

Pel que fa a l’educació d’adults a 

Montmeló, tampoc estem en la millor 

situació per començar el curs. Després 

de deixar-nos perdre la seu que teníem 

a la G2M de la universitat a distància 

UNED, aquest juliol en hem quedat 

sense direcció a l’Escola d’Adults. 

I a la carpeta de pendents sine die 

continuen la dinamització dels camins 

escolars, la creació del Consell de la In-

fància i la Joventut o el projecte de cen-

tre de Formació Professional a l’antiga 

fàbrica Máximo Mor (zona que segueix 

sent un campament insalubre per a ani-

mals i persones que l’ocupen). 

El curs potser començarà el 5 de se-

tembre, però seguim necessitant mi-

llorar i canviar moltes coses a Mont-

meló.

Podeu contactar amb nosaltres per 

telèfon (622547830), correu electrònic 

(info@canviemmontmelo.cat) i a través 

de les xarxes socials (@canviemmont-

melo).

Fem un Ple exemple de Respecte i 

Transparència

Ara que s’ha posat de moda el “parau-

lògic” us proposem dues paraules que 

tenen en comú la lletra p, transparèn-

cia i respecte.

Si sou persones observadores totes 

les lletres de la paraula respecte estan 

incloses en l’altra paraula clau trans-

parència.

En la sessió Ordinària del Ple Muni-

cipal del 28 de juny passat creiem que 

aquestes dues paraules, tant claus en 

política, van estar força absents en al-

guns moments de la sessió.

Si busquem la definició de respectar 

trobem: “Tenir respecte o consideració 

per alguna persona o cosa”.

Respectar implica acceptar i com-

prendre maneres de pensar diferents 

de la pròpia. No n’hi ha prou en tolerar. 

El respecte suposa assumir aquesta 

postura com a vàlida, encara que no 

sigui compartida, suposa un reconei-

xement del valor i la dignitat de l’altre, 

malgrat la diferència.

Si apliquem això als plens, podríem 

dir que es tracta d’escoltar, compren-

dre i raonar per fer entendre, a l’altre, 

la teva opinió. En tota aquesta legisla-

tura hem viscut moments de males ca-

res, formes poc apropiades i respos-

tes poc afortunades, amb algun atac 

personal i tot, com si l’opinió d’uns fos 

més vàlida que la dels altres, com si 

l’oposició no tingués dret a pensar di-

ferent i a fer propostes.

Si mirem alguns sinònims de res-

pecte ens apareixen paraules com 

apreciar, estimar, valorar... que ens do-

nen bones pistes per encarar l’actitud 

de tots en els propers plens.

I la segona paraula clau era transpa-

rència, que té com a definició: “Quali-

tat de transparent.”

Fins a tres vegades, en el torn de 

preguntes, es va haver de formular la 

pregunta que encara segueix sense 

resposta.

I quan es formulen preguntes cal ser 

transparents i respectuosos (observeu 

que les dues paraules van de tronc) i 

més si s’apel·la al codi de conducta 

aprovat per aquest ple el novembre de 

2019.

Per cert, també hem mirat la defini-

ció de codi de conducta i hem vist que 

“és un instrument que recull tot un se-

guit de valors i principis ètics, així com 

unes normes de conducta, que han de 

regir les actuacions de les persones al 

qual va destinat, amb la finalitat de re-

forçar la confiança dels ciutadans en 

la gestió pública, prevenir determina-

des pràctiques, garantir que les perso-

nes destinatàries adoptin un compor-

tament correcte, professional, eficaç i 

transparent.”

Potser se’ns ha girat feina i tindrem 

deures pendents pel setembre.

Bon estiu tinguem!

Hi som i hi serem

Arribem a les vacances d’estiu amb la 

satisfacció de la feina que, cadascú 

dins del seu àmbit, està fent, i pel que 

fa a Promoció Econòmica, ac cions en 

tots els fronts: en ocupació, en forma-

ció, en comerç, en consum, en turis-

me.

Només aquest juliol han començat 

set persones, (l’altra meitat comença 

a l’octubre) del Pla d’Ocupació d’en-

guany, hem lliurat els premis de la 

campanya “Un Comerç per Emmar-

car”, a consumidors i a comerciants, 

(des d’aquí, aprofito per agrair la parti-

cipació tant de comerços com de ciu-

tadans en totes les campanyes que es 

duen a terme),hem lliurat també les 

acreditacions dels nous cursos fets 

fa poc, de neteja de superfícies i de 

preparació per a l’Actic, a usuaris del 

Servei Local d’Ocupació, hem ampliat 

l’horari d’atenció de la OMIC i també 

estem tancant una nova oferta d’acti-

vitats turístiques, entre altres.

No obstant, observem també amb 

preocupació el tancament d’alguns es-

tabliments de Montmeló i sobretot la 

incertesa que ens segueix esperant en 

tornar de vacances. Contra la incertesa 

però, la convicció de seguir treballant 

amb i per a la ciutadania i les empre-

ses de Montmeló, i del fet que cal fer-

ho junts. Tirar endavant un poble, una 

societat, un país, és feina i és respon-

sabilitat de totes i tots, i s’ha de fer de 

forma coordinada, plegats; si no ho fem 

junts, no ens en sortirem. Compto amb 

totes i tots vosaltres, compteu també 

amb nosaltres, i seguim. Som i serem 

sempre al peu del canó per a tota la 

gent de Montmeló.

Si voleu participar del nostre projecte 

municipal, ens podeu trobar a xarxes 

o directament al mail amonserrat@

montmelo.cat






