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EDITORIAL | GENT GRAN

Montmeló és gran
Tot a punt per celebrar la Setmana de la Gent Gran a Montmeló

els serveis necessaris perquè 
siguin actius físicament i in-
dependents tota la seva vi-
da, disposant de la xarxa de 
serveis que els permetin gau-

dir de la màxima autonomia 
possible en el desenvolupa-
ment de la seva vida.

Aquesta legislatura hem fet 
un pas molt crucial en millorar 

i ampliar els serveis que ofe-
rim a la Gent Gran de Mont-
meló. La nova Residència 
aviat serà una realitat, amb 
l’augment de places públi-

ques de centre de dia i de re-
sidència. El projecte del Dinar 
en companyia és un dels ser-
veis més ben valorats i, pas-
sada la pandèmia, el Casal 
ha reprès amb força les seves 
activitats.

Des de l’Ajuntament de 
Montmeló, cada any es de-
dica una setmana a la Gent 
gran i es realitzen tot un seguit 
d’activitats al voltant d’aquest 
nombrós col·lectiu que sem-
pre ha estat molt actiu dins 
del teixit associatiu municipal.

Els actes de celebració i de 
reconeixement de les perso-
nes grans, de les grans per-
sones, a Montmeló es con-
centren la darrera setmana 
del mes d’octubre, on l’Ajun-
tament conjuntament amb 
l’associació de la Gent Gran 
ha preparat un munt d’activi-
tats com: esmorzars saluda-
bles, sortides, teatre, cinema, 
bingos, concurs de truites, re-
cital de sarsuela i el dinar de 
cloenda amb ball. Montmeló 
és gran i volem celebrar-ho.

Maria Eugènia Gay, delegada del Govern 
Central a Catalunya, visita Montmeló

L
a delegada del Govern Central a Catalunya, 
Maria Eugènia Gay, va realitzar una visita ins-
titucional a Montmeló dimarts dia 18, on va 

reafirmar el seu compromís amb el món municipal. 
La delegada va signar el Llibre d’Honor de 

l’Ajuntament i es va reunir amb l’alcalde i altres 
membres de la Corporació Municipal on van trac-
tar el tema de les obres pendents d’urbanització 
de la segona fase del soterrament, dels apanta-
llaments de l’AP7 a Can Tabola i dels projectes 

presentats a la convocatòria dels Fons Next Ge-
neration. Un cop acabada la reunió, va fer una vi-
sita a la zona rehabilitada de la llosa de soterra-
ment per acabar amb una trobada al Circuit, amb 
el seu director, per conèixer les obres que s’hi 
estan realitzant. 

Tant l’alcalde com la delegada han ressaltat la 
bona sintonia entre administracions que es tra-
dueixen en la realització de diferents projectes 
que beneficien a la ciutadania.

Pere Rogríguez | Alcalde i regidor de 

Gent Gran

E
l dia 1 d’octubre es com-
memora el Dia Interna-
cional de les Persones 

d’Edat amb la finalitat de des-
tacar el canvi demogràfic de 
la població mundial i la neces-
sitat de crear noves polítiques 
i programes que beneficiïn els 
membres de la tercera edat.

Aquesta celebració va ser 
promoguda per l’Organització 
de les Nacions Unides (ONU) 
l’any 1991 i té com a objectiu 
promoure polítiques i progra-
mes públics centrats en les 
persones de la tercera edat 
per tal que aquestes restin 
molt més temps actives dintre 
de la societat.

Les persones grans són 
una peça clau de la nostra 
societat i des de l’Ajuntament 
creiem que s’han de propor-
cionar tots els mitjans possi-
bles perquè siguin sent parts 
actives i importants de la so-
cietat, proporcionant-los tots 



DIJOUS, 20 D’OCTUBRE DE 2022 CRÒNICA DE MONTMELÓ04

RESIDUS | RECOLLIDA SELECTIVA

Més envasos de plàstic i menys 
quilos de resta a Montmeló
Entre el 5 de setembre i el 15 d’octubre del 2022 s’ha dut a terme la 

campanya informativa per a la distribució de les targetes d’obertura del nou 

model de contenidors tancats a l’oficina de residus de Montmeló.

Medi Ambient | Redacció

L
’oficina de residus del 
carrer Diputació va obrir 
les portes al públic el 5 

de setembre amb la finalitat 
d’oferir el servei d’entrega de 
targetes i d’informar a la ciu-
tadania de com s’implanta-
ria el nou model de recollida 
selectiva que està funcionant 
des del 3 d’octubre.

Entre el 5 de setembre i l’1 
d’oc tubre l’oficina ha estat 
atesa per un equip de quatre 
informadors ambientals i entre 
el 3 i el 15 d’octubre, l’e quip 
d’informació es va reduir a dues 
persones. En total, han estat 
664 hores de dedicació per 
part del personal d’informació. 
A finals del mes de setembre 
es van contractar 2 persones 
informadores que han estat 
donant suport a l’oficina, 
revisant les anomalies de les 
àrees de contenidors i donant 
informació a la ciutadania.

En data de 15 d’octubre de 
2022, el nombre d’habitatges 
informats i, en conseqüència, 
el nombre de targetes distri-

buïdes ha sigut de 3.270 so-
bre un total de 3.657 habitat-
ges, la qual cosa significa que 
un 89,4% dels habitatges de 
Montmeló disposen de la tar-
geta d’obertura dels conteni-
dors.

A partir de la informació del 
consum d’aigua dels habitat-
ges, s’ha calculat un mínim de 
142 habitatges sense submi-
nistrament i, per tant, on no 
resideix ningú (i ningú ha re-
collit la targeta). Considerant 
aquesta bossa mínima d’ha-
bitatges buits, el percentatge 
de targetes entregades a ha-
bitatges amb persones que 
hi resideixen és del 93%. Se-
gons IDESCAT 2011 el per-
centatge d’habitatges buits a 
la comarca del Vallès Oriental 
és d’un 9,348% respecte al 
total. Extrapolant aquesta da-
da, es calcula un nombre de 
342 habitatges buits a Mont-
meló. Aplicant aquesta extra-
polació, el nombre de targe-
tes entregades a Montmeló 
estaria al voltant del 98,6%.

Del total de targetes entre-
gades s’han realitzat 592 ex-

cepcions justificades a la limi-
tació d’obertura de la fracció 
de resta, la qual cosa signifi-
ca un 18,1% del total. Les ex-
cepcions majoritàries han es-
tat per bolquers, amb un 64%, 
seguides per la tinença d’ani-
mals de companyia, un 26% 
de gossos i un 9% de gats.

Dels resultats obtinguts 
fins a l’11 d’octubre i compa-
rant amb els resultats de l’any 
2021 s’obtenen les següents 
dades (gràfica 1): l’augment 
de les diferents fraccions de 
residus reciclables (envasos, 
orgànica i paper) ha estat molt 
considerable, especialment 
en l’apartat d’envasos que 
gairebé ha doblat la xifra de fa 
un any i també respecte a l’or-
gànica amb un 89% més. Per 
la seva banda, la quantitat de 
residus de resta (gris) ha bai-
xat en un 58%, passant de 
66.640 kl a només 27.680 kl.

Comparant la darrera set-
mana de setembre i la primera 
d’octubre on els contenidors 
ja estaven tancats, obtenim 
els següents resultats (gràfica 
2): totes les fraccions de resi-

dus reciclables pugen i la res-
ta baixa molt considerable-
ment en un 42% menys.

En conseqüència, podem 
parlar que el nou sistema de 
contenidors tancats està pro-
vocant un considerable aug-
ment del reciclatge i una bai-
xada important de la matèria 
no reciclable (contenidor gris). 
Encara és molt d’hora per fer 
altres consideracions, però 
les xifres juguen a favor de 
Montmeló i són una molt bo-
na notícia pel medi ambient i 
la sostenibilitat local.

Xifres al marge, l’Ajunta-
ment es mostra molt satis-
fet de la resposta general de 
la ciutadania davant aquest 
repte de canvi i adaptació a 
un nou model de recollida de 
residus i mostra el seu agra-
ïment. L’oficina de residus 
continua oberta al públic per 
tramitar totes les anomalies 
que es puguin derivar amb 
l’ús de les targetes o de l’app 
de residus. Us recordem que 
teniu també a la vostra dispo-
sició el web residusmontme-
lo.cat per resoldre dubtes. 

Obre els 
contenidors 
des del 
teu mòbil
Medi Ambient | Redacció

Per obrir els tres conteni-
dors tancats pots fer-ho 

mitjançant la targeta elec-
trònica o bé a través el teu 
mòbil. És molt fàcil: descar-
rega’t l’app (SIGMA CGR-
VO) i fes-la servir per obrir 
els contenidors d’envasos, 
d’orgànica i de resta.

INSTRUCCIONS 

D’INSTAL·LACIÓ

1
Una vegada hagueu 
descarregat l’app, se-

leccioneu l’idioma i accediu 
amb el vostre usuari i con-
trasenya.

2
La primera vegada que 
accediu a l’app, per tal 

de validar les dades, hau-
reu de completar el registre 
introduint un correu elec-
trònic o un número de telè-
fon. Caldrà acceptar la po-
lítica de privadesa i clicar 
“continuar”.

3
Rebreu un correu elec-
trònic o sms amb un en-

llaç de validació. Caldrà que 
el cliqueu i, un cop validat, 
ja podreu accedir a l’app.

INSTRUCCIONS 

D’ÚS

1
Obriu l’app i cliqueu a 
“desbloqueja el conte-

nidor”

2
Podeu obrir-lo de dues 
maneres: per QR o Blu-

etooth.
OPCIÓ 1: enquadrant la cà-
mera del mòbil amb el codi 
QR del contenidor.
OPCIÓ 2: dins de l’app, se-
leccionar el contenidor que 
es vol obrir. 

3
Una vegada us heu 
identificat i esteu auto-

ritzats, l’app us indicarà que 
dipositeu els residus. Cal-
drà obrir i tancar la tapa del 
contenidor.

medi ambient
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manteniment i obres

CEMENTIRI | ESPAI PERINATAL

El Cementiri 
més accessible 
i amb un espai 
pel dol perinatal
Paral·lelament a les obres d’accessibilitat 

a la zona de l’antic cementiri, a 

l’entrada del cementiri nou, s’habilitarà 

un espai per al dol perinatal.

PARC DE LA QUINTANA | MANTENIMENT

La zona de Jocs del Parc 
de la Quintana es renova
L’equip municipal d’obres i serveis està duent a terme les obres 

del parc infantil de la Quintana, al costat de l’escola Sant Jordi.

EN CONSTRUCCIÓ

La nova residència 
progressa adequadament

Obres i serveis | Redacció

E
l nou espai disposarà 
de quatres nous jocs 
infantils, i una zona de 

sorra per jugar els infants 
més petits. El terra serà de 
cautxú i tindrà un espai pa-
vimentat perimetral que aju-
darà a l’evacuació d’aigua. 
A més, també es reforma 

Obres i serveis | Redacció

E
l projecte d’adequació a 
la zona de l’antic cemen-
tiri consisteix a eliminar 

les barreres arquitectòniques 
per tal que l’espai sigui total-
ment accessible a les perso-
nes amb mobilitat reduïda i 
molt més còmoda pel públic 
en general. Les obres efectua-
des en la part antiga consistei-
xen a enderrocar paviments, 

Obres | Redacció

C
ontinuen les obres de 
la nova Residència per 
a la Gent Gran. Aques-

ta setmana ha tingut lloc una 
interessant visita a les obres 
per veure el progrés de la 
construcció prevista on a més 
de l’equip tècnic de l’empre-
sa constructora i de l’Ajun-
tament, ha estat present la 
directora de Can Dotras per 
avaluar els diferents sistemes 
d’accessibilitat als espais pre-

el sistema de recollida d’ai-
gües per millorar el drenatge 
de tot l’espai.

Aquesta reforma i adequa-
ció del Parc de la Quintana 
de dalt forma part del pro-
grama de manteniment i mo-
dernització de les àrees de 
Jocs infantils de Montme-
ló que s’està duent a terme 
des de fa ja tres anys, com 

murs i graons existents, subs-
tituint-los per rampes adap-
tades i nous paviments que 
possibilitin recorreguts adap-
tats a les persones amb mo-
bilitat reduïda. Aprofitant la 
nova pavimentació, se subs-
tituirà també un tram de l’an-
tic clavegueram per les reco-
llides d’aigua, per un de nou 
més ampli.

Per altra banda, a la part 
nova del cementiri es crea un 

espai de dol perinatal. La fina-
litat d’aquesta zona és facili-
tar el dol a totes les famílies 
que han patit una pèrdua, i, 
que a més sigui un espai per 
donar-los-hi visibilitat, i millo-
rar així la comprensió de la 
societat. Aquest espai és un 
lloc de recolliment, pensat per 
crear un ambient que faciliti la 
memòria i l’estima.

El Ple de l’Ajuntament apro-
va rà a la sessió plenària d’a-

quest mes d’octubre, una mo-
ció de reconeixement al dol 
gestacional, perinatal i neona-
tal i comprometent-nos a im-
pulsar mesures per combatre 
els tabús que hi estan asso-
ciats, trencar el silenci social i 
acompanyar les famílies. Una 
mostra d’aquestes mesures, 
és l’espai físic destinat al re-
cord per les pèrdues perina-
tals i neonatals, on es podran 
fer tangibles aquestes pèr-

dues i on el dolor podrà ser 
reconegut, també socialment.

Al cementiri nou també es 
modificarà la instal·lació d’en-
llumenat amb una ampliació de 
la línia elèctrica i la col·locació 
de tres noves llumeneres. 
L’Ajuntament té previst un es-
pai per enterraments no catò-
lics. Aquestes actuacions a to-
tes dues zones del Cementiri 
Municipal de Montmeló té un 
pressupost de 54.000 euros. 

vistos a la nova residència. 
Tots els punts de vista i opi-
nions són importants i deci-
sius per tal que el resultat final 
sigui el millor. 

és el cas del parc de la zo-
na Nord, el de la plaça San-
ta Maria, la plaça Sant Isi-
dre, el parc de la Cucurny, 
el del Sant Crist i les zo-
nes d’esbarjo de la Llosa 
de Soterrament, entre al-
tres. Aquesta actuació té 
un pressupost de 42.000 € 
i es preveu la seva finalitza-
ció a final d’aquest any. 
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promoció econòmica

G2M | ENFEINA’T

Formació, assessorament 
i atenció personalitzada 
en l’àmbit laboral
Des del Departament de Promoció Econòmica se segueix amb 

la programació d’accions de formació i d’assessorament grupal, 

alhora que continuem atenent també de forma individualitzada 

aquelles persones que ho necessiten i ho demanen.

XERRADA | NEXT GENERATION

Sessió informativa sobre 
els ajuts Next Generation 
per a la rehabilitació 
d’edificis i habitatges

La delegació del Vallès del Col·legi 

d’Arquitectes de Catalunya organitza 

a Montmeló, una sessió informativa 

per explicar els diferents ajuts dels 

Fons Next Generation destinats a la 

rehabilitació d’habitatges i actuacions 

de millora de l’eficiència energètica.

Col·legi Oficial d’Arquitectes

A
mb l‘objectiu d‘informar 
i assessorar a la ciuta-
dania que ho desitgi, 

en relació als detalls de la 
convocatòria de subven cions 
dels Programes 3, 4 i 5 d’im-
puls a la rehabilitació resi-
dencial, aprovats en el marc 
dels Fons Next Generation 
(RD 853/2021), i per conèixer 
els requisits per a poder-s’hi 
acollir i com fer el tràmit de 
les sol·licituds, el Col·legi Ofi-
cial d’Arquitectes organitza 
aquesta sessió.
La sessió anirà a càrrec de 

les tres oficines tècniques de 
rehabilitació dels tes col·legis 
professionals: el col·legi d’ar-
quitectes de Catalunya (CO-
AC), el Consell del Col·legi 
d’Arquitectes Tècnics de Ca-
talunya (CATEB) i el Col·legi 
d’Administracdors de Finques 
de Barcelona-Lleida. Hi haurà 
un torn obert de preguntes per 
resoldre els possibles dubtes 
que puguin sorgir.
La sessió informativa sobre el 
ajuts Next Generation, oberta 
a tota la ciutadania, és durà a 
terme dijous 10 de novem-

bre a les 18 hores a la Sala 

de la Concòrdia. 

Promoció econòmica | Redacció

“E nfeina’t: si saps el què, 
et diem el com”, aquest 
és el nom de la darrera 

sessió d’orientació que s’ha 
realitzat a la G2M, adreçada a 
les persones usuàries del Ser-
vei Local d’Ocupació (SLO), el 
passat dilluns 17 d’octubre. 
La finalitat d’aquesta forma-
ció ha estat donar eines i re-
cursos per tal que les perso-
nes demandants d’ocupació 
puguin treure el màxim profit 
dels seus punts forts i les se-
ves capacitats a l’hora de tro-
bar feina.
Altres nous cursos que poden 
ser d’interès són el de mani-
pulació d’aliments el dilluns 
24 d’octubre, que és gratuït 
per a les persones inscrites 
en el SLO i un monogràfic 
adreçat a la gent jove que es 
farà el 27 d’octubre, a les 17 
hores, a les instal·lacions de 
l’Estació Jove. Aquest últim 
monogràfic d’octubre duu el 
nom de “Busques feina? Vi-
ne!”. Destacar també una al-
tra xerrada adreçada a perso-
nes amb discapacitat que es 
farà en un centre especial de 
treball.
Per al novembre s’ha plante-
jat una nova edició de la jor-
nada “Scape Room: entrena 
la selecció grupal” que l’any 

passat va tenir una excel·lent 
valoració, juntament amb un 
parell de noves accions for-
matives, organitzades conjun-
tament amb Centre de Forma-
ció d’Adults: un curs d’Excel 
bàsic i un curs de preparació 
per la prova d’ACTIC bàsic. A 
més, des de promoció eco-
nòmica s’imparteixen periò-
dicament a la G2M sessions 
formatives i d’assessorament 
com són: l’hora exprés de di-
lluns a divendres, l’espai de 
recerca de feina tots els di-
mecres i tallers d’informàtica 
bàsica.
Paral·lelament, continuem tre-
ballant per a les nostres em-
preses, oferint fins i tot pro-

jectes de formació a mida, 
donant suport en iniciatives 
com la recent Nit del Co-
merç, i oferint subvencions i 
ajuts a la contractació en els 
establiments del municipi.
Tot i que la taxa d’atur que 
hi ha actualment a Montme-
ló és comparativament infe-
rior a la mitjana comarcal, 
continuem treballant perquè 
el fet de trobar i mantenir 
una feina desitjada i dig-
na sigui una prioritat per la 
nostra ciutadania. A través 
del web de la Xarxa Xaloc 
i del web municipal podreu 
saber sempre quines ofer-
tes de feina s’estan gestio-
nant a cada moment. 
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comunicació

RÀDIO | PROGRAMACIÓ

Ràdio Montmeló amplia la seva 
graella amb cinc programes nous
Després de la primera estrena d’octubre amb el programa “Gran gent 

gran”, el passat dimarts 11 d’octubre es va estrenar el programa 

“Món Salut”, el dia 15 s’estrenava el podcast “15 són 15” de la 

biblioteca i, durant el que resta del mes hi haurà dos nous podcasts.

COMUNICACIÓ | CARTELLERIA

L’Ajuntament de 
Montmeló posa en marxa 
tòtems digitals informatius

Ràdio Montmeló

E
lisabet Farrés de la far-
màcia Mil·lenari i Jordi 
Llopis de Visual, són 

les persones que s’encar-
reguen del programa “Món 
Salut”. Tal com indica el seu 
nom, aquest nou programa 
pretén informar i ampliar els 
coneixements sobre salut en 
general d’una manera sen-
zilla i amena. Aquest primer 
podcast ha tractat sobre la 
salut mental i sobre els dife-
rents símptomes i trastorns 
mentals, especialment sobre 
l’ansietat que és avui dia la 
malaltia mental més preva-
lent. “Món Salut” s’emetrà 
de manera mensual cada se-

Redacció

A
principis del mes d’oc-
tubre van començar a 
funcionar els tres pri-

mers tòtems digitals que han 
de permetre comunicar tots 
els esdeveniments que se 
celebrin a Montmeló, organit-
zats pel mateix Ajuntament o 
les entitats i associacions del 
poble.
Aquests tòtems informatius 
s’han instal·lat a tres punts 
estratègics del municipi: pla-
ça de la Vila, plaça de la Quin-
tana amb el passeig de les 
Corts Catalanes i Pavelló Mu-
nicipal d’Esports. Serviran de 
suport gràfic per comunicar a 
la ciutadania tota mena d’in-
formació municipal d’interès 
i substituiran la cartellera en 
paper que fins ara es feia ser-
vir. És una aposta innovadora 
per reduir l’ús del paper.

gon o tercer dimarts de mes.
Dissabte 15 van estrenar-se 
davant dels micròfons de 
Ràdio Montmeló l’equip de 
la Biblioteca la Grua amb el 
programa sobre llibres “15 
són 15”. Novetats literà-
ries que podràs trobar a la 
biblioteca municipal i reco-
manacions sobre llibres, és 
el contingut d’aquest nou 
podcast mensual que com ja 
podeu imaginar es publicarà 
el dia 15 de cada mes a les 
15 hores.
Encara queden dues estre-
nes més: “Ensenya’m la llen-
gua” a càrrec de l’Oficina de 
Català, és un petit magazín 
sobre la llengua catalana. 
I del Museu municipal de 

Aquest nou model de co-
municació externa té a més, 
l’objectiu d’arribar a la totali-
tat de la població durant l’any 
vinent, quan s’instal·laran 
nous tòtems digitals en altres 
zones estratègiques del mu-
nicipi amb gran afluència de 
persones. 

Montmeló estrenarà “Patri 
Mont”, un programa mensual 
sobre la història i el patrimo-
ni de Montmeló. A aquests 
cinc programes s’ha d’afegir 
un nou espai a l’informatiu 
“Montmeló Sona” a càrrec de 
l’Escola de Música sobre els 
èxits musicals, realitzat per 
l’alumnat de l’escola.
Recordar que a més podeu 
sentir el programa de cine-
ma “Micro i Acció”, la tertúlia 
jove “Un vermut con...” i els 
programes de política muni-
cipal “Ordre del dia” i “Jo vull 
saber”. Podeu sentir Ràdio 
Montmeló a través del nostre 
web radiomontmelo.cat, a les 
diferents xarxes socials i a les 
plataformes d’internet. 
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JOVENTUT | SALUT MENTAL

S’inicien diverses accions en l’àmbit de la 
salut mental i emocional juvenil a Montmeló
Tot i que la pandèmia per Covid-19 sembla haver quedat enrere, els seus efectes en 

diversos àmbits de la vida continuen presents entre nosaltres. Un d’aquest és l’efecte que 

ha tingut en l’àmbit de la salut mental i en les relacions socials i comunitàries.

Joventut

É
s per això que, amb l’ob-
jectiu d’atendre les ne-
cessitats sorgides així 

com d’atorgar la importància 
que mereix l’atenció a la sa-
lut mental, aquest nou curs 
s’han posat en marxa diver-
ses accions per a la detecció, 
formació i intervenció en salut 
mental i emocional dels i les 
joves, així com per a posar al 
seu abast espais d’acompa-
nyament emocional.

D’una banda, aquest mes 
d’octubre comença a l’Institut 
de Montmeló un programa de 
detecció, formació i interven-
ció en salut mental i emocional 
amb l’alumnat de 2n d’ESO. 
Tal com apunten els profes-

sionals que duen a terme el 
programa, per les caracterís-
tiques de la seva etapa evo-
lutiva, el col·lectiu juvenil és 
un dels més vulnerables, però 
alhora té diferents punts forts 
que poden ajudar a formar-los 
en la matèria i intervenir quan 
sigui necessari.

El programa, que es de-
senvolupa amb el suport del 
Consell Comarcal del Vallès 
Oriental, consta de diferents 
fases que tenen per objec-
tiu detectar potencials pro-
blemàtiques de salut mental 
i emocional que afecten els i 
les joves, així com alfabetitzar 
en el concepte de salut men-
tal i emocional tant a joves 
com a l’equip docent del cen-
tre educatiu que treballa amb 

aquests.
D’altra banda, una psicòlo-

ga s’ha incorporat a l’equip 
de professionals que treba-

lla regularment a l’equipa-
ment juvenil l’Estació Jove de 
Montmeló. Després de realit-
zar una diagnosi al llarg del 

mes de setembre, comença 
aquest octubre un programa 
d’acompanyament emocional 
amb els i les joves.

Aquest nou espai, actiu ca-
da tarda de dimecres i impul-
sat per l’Ajuntament de Mont-
meló, s’entén com un espai 
comunitari on poder desple-
gar una relació de proximitat 
i desestigmatitzar l’acompa-
nyament emocional. La fi-
nalitat és que els i les joves 
disposin d’un espai obert on 
poder treballar per tal de mi-
llorar les dinàmiques de so-
cialització, les formes de co-
municació i desenvolupar 
estratègies de resolució de 
conflictes personals i comu-
nitaris per millorar l’autoper-
cepció i l’autoregulació. 

joventut, feminismes, salut

FEMINISMES | HANBDOL FEMENI

La Penya Blaugrana Montmeló 
participa al projecte “L’Handbol es 
mou”, per impulsar l’esport femení
Es tracta d’un projecte de l’Handbol Club Eivissa per 

potenciar l’esport femení i consolidar-ne la seva pràctica

Redacció

L
’HC Eivissa va crear 
aquest projecte per tal 
d’augmentar el nivell 

de competició de la secció 
femenina, començant per 
l’equip juvenil de club, dis-
putant fora de la illa diferents 
partits amistosos. Els partits 
es reparteixen en 10 despla-
çaments a diferents zones de 
l’estat i es juguen dos partits a 

cada desplaçament.
En aquests partits no sols 

es busca el desenvolupament 
esportiu, sinó també el perso-
nal, intentant que no es quedi 
en el fet merament esportiu, 
sinó que es puguin compartir 
temps i espais més enllà dels 
partits i així gaudir d’un au-
tèntic intercanvi cultural.

L’entrenador de l’equip ju-
venil de l’HC Eivissa es va po-
sar en contacte amb l’Hand-

bol de la Penya Blaugrana 
per poder disputar un partit 
amistós entre els dos clubs. 
Un cop quadrades totes les 
agendes, aquest partit es ju-
garà dissabte dia 22 d’octu-

bre a les 12.30h al Pavelló 

de Montmeló.
Tal com deia la campanya 

de promoció de l’esport feme-
ní de l’any 2020, “Si no veus 
esport femení, t’estàs perdent 
la meitat de l’espectacle”. 

SALUT | CONSCIENCIACIÓ

Dia Mundial de la 
Lluita contra el 
Càncer de Mama
L’Ajuntament se suma a la 

commemoració d’aquest dia amb 

l’organització dels actes següents:.

Diumenge 23 d’octubre

9 h Plaça de la Vila
Marxa nòrdica solidària

Per la llera del riu. El teu donatiu anirà destinat a la investi-
gació del càncer de mama.

Dimarts 25 d’octubre

18 h Sala de la Concòrdia
Xerrada Pensa en tu

A càrrec de Montserrat Enrich Carpio, responsable del de-
partament de Psicooncologia d’Oncovallès.

A més, la Unió de Bo-

tiguers i Comerci-

ants de Montmeló col-
labora amb Oncovallès 
amb la venda del lot de 
productes solidaris a 
diferents establiments 
del municipi.
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esports

ESCACS | CAMPIONAT

El Club d’Escacs Montmeló 
es proclama subcampió 
de la Copa Catalana
El club montmeloní va pujar al podi de Segona 

Divisió de la competició catalana

Redacció

E
l Club d’Escacs Mont-
meló va aconseguir la 
segona posició a la Co-

pa Catalana de Segona Divi-
sió. L’equip montmeloní va 
penjar-se la medalla de plata 
en la competició celebrada 

el 25 de Setembre a Almenar 
(Segrià).

 L’equip del Club d’Escacs 
Montmeló va estar format 
per Antoni Gallego, Albert 
Ezquerro, Aleix López,  Raul 
Garcia  i Jordi Pellicer. Galle-
go i Ezquerro són jugadors 
de renom al panorama ca-

talà, ostentant els títols de 
Mestre Candidat i Mestre 
respectivament.

Els quatre escaquistes del 
CE Montmeló  van finalitzar 
en segona posició amb 392.8 
punts, quasi 60 per darrere 
del CE Torà i 40 per davant 
del CEC Badia.

CAMINADA | INSCRIPCIONES

Tot preparat per a la Ruta 
de les Fonts 2022

Dimarts 25 d’octubre s’obren les inscripcions a l’edició de 

2022 de la Ruta de les Fonts, fins al 10 de novembre, La 

caminada popular serà diumenge 13 de novembre.

Esports | Redacció

L
es inscripcions es poden 
fer telemàticament a tra-
vés d’un formulari al web 

municipal Montmeló.cat, o bé 
de manera presencial al pave-
lló municipal en horari d’aten-
ció al públic. Si encara hi ha 
places lliures el mateix dia de 
la caminada, també es po-
dran inscriure, fins 30 minuts 
abans de la sortida, que serà 
a les 9 hores, des dels Jardins 
de la Torreta.

La Coneguda Ruta de les 
Fonts és una ruta totalment 
amateur amb un recorregut 
circular, amb sortida i arribada 
a Montmeló, que transita per 
camins forestals i algun cami-
net amagat, i que us permetrà 
conèixer un indret sorprenent, 
molt bonic i desconegut per a 
molta gent del poble.

Enguany l’organització ha 
afegit una nova ruta, més cur-
ta per a les famílies amb in-
fants petits o bé per a cami-
nants que no estan habituats 

a marxes llargues. Es tracta 
de la “Ruta Mini” que té poc 
més de 7 km i un desnivell 
acumular de 263 m.

A aquest nou traçat s’ha 
d’afegir la ruta curta de 14 
km, la llarga de 18 i la XXL 
de 23 km. Les dues prime-
res rutes estan adreçades a 
senderistes i persones amb 
un hàbit de caminar i la ru-
ta XXL és més indicada per a 
runners o persones que els hi 
agrada corre per senders de 
muntanya. 
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patrimoni

Gran èxit d’assistència 
en el 10è aniversari de 
Mons Observans
Coincidint amb les Jornades Europees de Patrimoni, es va celebrar 

el passat diumenge 9 d’octubre, els deu anys de l’obertura de 

Mons Observans. Ha plogut molt des d’aquell matí del 27 d’octubre 

de 2012, quan els primers visitants entraven al jaciment romà.

La ruta “L’estiueig 
de Carmanyola” es 
farà el diumenge 
23 d’octubre
“L’estiueig de Carmanyola” és una 

passejada cultural pels carrers del 

Montmeló, que ens parla del ric patrimoni 

modernista i noucentista de la població.

Museu Municipal

E
l nom de la ruta ens re-
corda que des de finals 
del segle XIX Montmeló 

va ser una de les destinacions 
més populars per anar a pas-
sar les llargues temporades 
d’estiu. La seva situació, pro-
pera a Barcelona, l’existència 
de l’estació de ferrocarril, els 
seus paratges naturals i el cli-
ma, van propiciar que estiue-
jants de diferents classes so-
cials triessin Montmeló com a 
destinació.

Aquesta proximitat va per-
metre amb el temps que mol-
tes famílies estiuejants s’es-
tablissin al poble amb les 
seves famílies durant el perío-
de estival i anessin a treballar 
cada dia a la ciutat, tornant al 
vespre. Per això els habitants 
de Montmeló anomenaven 
a aquestes famílies  “estiue-
jants de carmanyola”.

L’activitat, que va ser pos-
posada degut al risc de plu-
ja, ja té una nova data: el diu-
menge 23 d’octubre a les 11 
hores, tindrà el punt de parti-
da a la plaça Joan Miró, just 
davant del Museu Municipal 
de Montmeló i finalitzarà a la 
Torreta, amb un aperitiu, jocs 
infantils i esportius que prac-

ticaven les famílies burgeses 
modernistes.

A més el grup de recons-
trucció històrica “Llum i Co-
lor del 900” acompanyarà a 
les persones visitants durant 
tota la visita i realitzarà una 
desfilada de moda i un pícnic 
modernista als jardins de la 
Torreta. Es tracta d’una acti-
vitat gratuïta per a tota la fa-
mília on tothom podrà gaudir 
de conèixer el patrimoni de 
Montmeló de primera mà.

La ruta ha comptat amb la 
col·laboració i el treball con-
junt del Museu Municipal de 
Montmeló, l’Arxiu Municipal 
i la supervisió científica del 
Centre d’Estudis de Montme-
ló (CEM). 

Museu Municipal

M
és de cent persones 
van gaudir de totes les 
activitats programa-

des pel passat dia 9 d’octu-
bre. El matí va començar amb 
una visita teatralitzada con-
duïda pel  “pictori” romà que 
fa una mica més de dos mil 
dos-cents anys va decorar 
les parets de l’assentament 
i la seva esposa. Tot seguit 
l’Associació Cultural Evocati, 
un grup de reconstrucció his-
tòrica, va efectuar una expli-
cació acurada de tota la pa-
nòplia militar romana d’època 
republicana, mostrant a més 
models reals amb armadures 
i armament recreat.

L’acte final de la celebració 
fou una “libatio” als déus, ini-
ciat pels parlaments de dife-
rents personalitats vinculades 
a la gestió del parc arque-
ològic. Van obrir els parla-
ments les regidores de cultura 
dels Ajuntaments de  Mont-
meló i de Montornès del Va-
llès que van donar pas a la 
cap del Servei d’Arqueologia 
i Paleontologia de la Genera-
litat de Catalunya, Maria Te-
resa Miró  Alaix  va parlar so-
bre la rellevància del projecte.  
Seguidament,   el senyor Jo-
sep  Guitart, professor emèrit 
de la UAB i un dels investiga-

dors que va iniciar el procés 
d’excavació del jaciment l’any 
2003 i finalment els alcaldes 
de Montmeló i Montornès del 
Vallès, van fer la cloenda amb 
paraules evocadores presen-
tant Mons  Observans  com 
una iniciativa de futur que no 
pararà d’evolucionar. L’ac-
te també va comptar amb 
la presència del senyor An-
dreu Felip Ventura, director 

dels Serveis Territorials a 
Barcelona de la Generalitat 
de Catalunya.

En acabar els parla-
ments, es va procedir a fer 
una “degustació romana”. 
Tant la beguda com els 
àpats servits, els van ela-
borar l’empresa especialit-
zada en  arqueo-gastrono-
mia  Hostum. Llarga vida a 
Mons Observans! 


