
La Torreta | Monogràfics
Monogràfic Cosmètica Natural
Estil de vida sostenible
Dies 9, 16, 23 i 30 | De 18 a 20 h
Elabora productes des de zero amb materials 
sense tòxics  i identifica els productes perillosos. 
Farem sabó, ambientadors d’olis, netejadors per 
la llar i una espelma nadalenca.
• A càrrec de Lydia López | 24 € (material inclòs)

Monogràfic de Ceràmica
Dies 10, 17 i 24 | De 18 a 20 h
Diferents tècniques de modelat: japonesa del 
pessic, la planxa i el xurro. Decoració amb engal-
bes, pigments i esmalts. Acabats a alta tempera-
tura, gres i refractari.
• A càrrec de Maria Pagès | 30 € (material inclòs)

Monogràfic d’Arquetips Femenins
i fases lunars
Dies 11, 18 i 25/11  i 2/12 | De 19 a 20.30 h
Connecta amb la ciclicitat segons les fases lunars 
i treballa amb mètodes per a connectar amb el ci-
cle menstrual. Escolta corporal, respiració ovàri-
ca, ioga, dansa, música...
• A càrrec de Maria Rodríguez i Noèlia Sánchez
   28 € (material inclòs)

• Insc: latorreta@montmelo.cat | 93 572 10 33

Ràdio Montmeló  | Programes
Programes setmanals
• Micro i Acció  Dimecres | 12 h | 60’
• Montmeló Sona  Divendres | 12 h | 90’

Programes mensuals
• Un vermut con...  | Hallowen    Dm. 31 | 12 h | 60’
• Gran Gent Gran Dm. 1 | 12 h | 90’
• PatriMont | Estrena! Dl. 7 | 12 h | 30’
• Món Salut  Dm. 8 | 12 h | 30’
• 15 són 15  Dm. 15 | 15 h | 30’
• Ordre del dia  Dm.15 | 17 h | 90’
• Ensenya’m la llengua Dv. 18 | 17 h | 30’
• Jo vull saber Dj. 24 | 17 h | 45’
• El infants també parlen Ds. 26 | 12 h | 30’

• Segueix-nos a www.radiomontmelo.cat | 637 150 702

G2M | Promoció Econòmica
Hora Exprés
De dilluns a divendres
Assessorament i suport per a realitzar gestions 
laborals.
Inscripció prèvia | Gratuït

Espai de recerca de feina
Dimarts | De 10  a 13 h
Accés a ofertes de feina, ordinadors, impressora i 
telèfon per facilitar la recerca de feina. 
Inscripció prèvia | Gratuït

Informàtica bàsica
Dijous | De 9.45 a 13 h
Inicia’t en la recerca de feina amb l’ordinador. 
Prova de nivell de coneixements.
Inscripció prèvia | Subvencionat 100%

Presentació de recursos laborals
Dilluns 7 | 17 h
Xerrada informativa d’orientació laboral per a 
persones amb necessitats especials. Dirigida a 
les persones participants del programa Aprèn i 
Treballa.
• Col: Grupdem

Excel bàsic
Del 8/11 al 15/12 | Dimarts i dijous | De 16 a 18 h
Obert a tothom amb preferència a les persones 
usuàries  del SLO. 10 sessions, 20 hores.
Inscripció prèvia | Subvencionat parcialment

Scape Room | Entrenem la selecció grupal
Dimecres 9 | De 9.30  a 13.30 h
Experimenta què passa i aprèn a afrontar una en-
trevista de selecció conjunta amb altres candidats 
que competeixen per la mateixa plaça. 
Inscripció prèvia | 100% subvencionat persones SLO

Carnet carretoner
Dissabte 19 | De 8 a 15 h | Empresa Setegar
Conducció de carretons elevadors, informació de 
la normativa vigent i certificat.
Inscripció prèvia | Subvencionat parcialment

• Insc: promoec@montmelo.cat | 93 572 00 00/142

NOVEMBRE 2022
Dimecres 2
18.30 h | Sala de la Concòrdia
Parlem de la Guerra Civil i la Dictadura
31 d’octubre, Dia Homenatge a les víctimes de la 
Guerra Civil i la Dictadura.  Projecció del docu-
mental: “La memòria del temps: El que no està 
escrit, però va passar” i xerrada-debat sobre Les 
víctimes de la Guerra Civil i la Dictadura a Mont-
meló, a càrrec de Marcel Comas, del CEM.
• Col: Centre d’Estudis Montmeló

Divendres 4
18 h | Sala Polivalent la Torreta
Portes Obertes | La Polivalent aixeca el teló 
La Sala Polivalent la Torreta obre les seves portes 
novament perquè pugueu visitar l’espai escènic, 
ara amb les grades retràctils incorporades. 
• Info: salapolivalent@montmelo.cat

Dissabte 5
19 h | Sala Polivalent la Torreta
Bona Gent | Quim Masferrer
Després de 250 representacions i 150.000 espec-
tadors, Quim Masferrer pensa que ha arribat l’ho-
ra de fer un homenatge al públic en un espectacle 
únic i impossible de repetir perquè el públic n’és 
el protagonista. Un espectacle ple de veritat.
• Venda d’entrades: www.entrapolis.com
• Preu: 12 € General | 8 € Descomptes | 6 € -30 anys
• Info: abonaments i descomptes  www.montmelo.cat

Dijous 10
18 h | Sala de la Concòrdia
Ajuts Next Generation
Sessió informativa sobre els ajuts Next Genera-
tion per a la rehabilitació d’edificis i habitatges, 
a càrrec del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya 
(COAC), el Consell del Col·legi d’Arquitectes Tèc-
nics de Catalunya (CATEB) i el Col·legi d’Adminis-
tradors de Finques de Barcelona-Lleida. 
• Org: Col·legi Arquitectes Catalunya - Delegació V.O.

Estació Jove | Activitats
Torneig de futbolí
Tots els dimecres | 17.30 h

Taller de polseres
Dissabte 5 | 17.30 h
Vine a fer polseres i collarets personalitzats!

Què vull estudiar?
Dimarts 8 | 17.30 h
No saps què estudiar? Vols saber quines opcions 
tens segons els teus interessos? Vine i fem el test 
on descobriràs com enfocar el teu futur acadèmic.

Taller d’Art Islàmic
Divendres 18 | 18 h
Amb motiu del Dia Internacional de l’Art Islàmic, 
vine i descobreix aquesta fascinant cultura!

Concurs de fotografia i exposició
Dissabte 19 i diumenge 20 | 17 h
Col·labora en la creació d’una exposició a partir 
de les teves fotografies i les dels companys i com-
panyes alhora que participes en un concurs foto-
gràfic per escollir la millor imatge. Serà la teva?

Mural d’Acció de Gràcies
Diumenge 27 | 17 h
Participa en el mural que proposa l’Estació Jove i 
digues la teva!

Procés Participatiu Jove!
Tens entre 12 i 30 anys? Ne-
cessitem la teva opinió per 
construir una Estació Jove 
per a tothom.
Escaneja aquest QR. Només 
seran 2 minuts!
Moltes gràcies per avançat!

• Info: estaciojove@montmelo.cat | 935720299

UBCM | Campanya
Tardor de regals | Rasca i guanya
De 15 al 30 de novembre
Mes de 2.700 premis i descomptes al comerç de 
la UBCM. 40 premis de 10 € en vals de compra.
Info: comerçmontmelo.cat

• Carbonell Fajas Pompeu Fabra 10 93 568 02 88
• Coll Casulleras Diputació 17 93 568 17 18
• Margarita Colls Corts Catalanes 10 93 422 25 36
• Mil·lenari Mil·lenari 7 93 572 28 17

Dia   Farmàcia
  1   Carbonell Fajas
  2   Mil·lenari
  3   Coll Casulleras
  4   Margarita Colls
  5   Margarita Colls
  6   Margarita Colls
  7   Carbonell Fajas
  8   Mil·lenari
  9   Coll Casulleras
10   Margarita Colls
11   Carbonell Fajas
12   Carbonell Fajas
13   Carbonell Fajas
14   Mil·lenari
15   Coll Casulleras

Dia   Farmàcia
16   Margarita Colls
17   Carbonell Fajas
18   Mil·lenari
19   Mil·lenari
20   Mil·lenari
21   Coll Casulleras
22   Margarita Colls
23   Carbonell Fajas
24   Mil·lenari
25   Coll Casulleras
26   Coll Casulleras
27   Coll Casulleras
28   Margarita Colls
29   Carbonell Fajas
30   Mil·lenari

FARMÀCIES DE GUÀRDIA
NOVEMBRE 2022
Horari | De 9 a 20.30 h

OMIC MONTMELÓ
Dimarts | De 16 a 19 h
Dimecres | De 9.30 a 15 h
Cal concertar cita prèvia: 93 572 00 00

www.montmelo.cat | 93 572 00 00

OLH MONTMELÓ
Dimarts i dijous
De 12 a 14 h | De 16 a 18.30 h

OAC MONTMELÓ
De dilluns a divendres | De 8 a 14 h
Dimarts i dijous | De 16 a 18.30 h

NOVEMBRE
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Dissabte 26
19 h | Sala Polivalent la Torreta
Concerto a Tempo d’Umore
Nova Orquestra de Cambra de l’Empordà                          
Un concert teatral, còmic i musical amb una ban-
da sonora formada per les peces més conegudes 
de la música clàssica. Dotze músics i un director 
d’orquestra que fan transcórrer la música clàssi-
ca per situacions realment inversemblants.
• Venda d’entrades: www.entrapolis.com
• Preu: 12 € General | 8 € Descomptes | 6 € -30 anys
• Info: abonaments i descomptes  www.montmelo.cat

Dimarts 29
19.30 h | Sala de la Concòrdia
Ple del mes de novembre
Sessió oberta a la ciutadania que es podrà seguir 
pel canal de Youtube de l’Ajuntament.

Dissabte 3 desembre
Jornada solidària “Fem riure, fem futur”
Un dia per sensibilitzar a la ciutadania tot donant 
suport al projecte de Pallassos Sense Fronteres 
(PSF) “Fem Riure, fem futur”. Un projecte de coo-
peració que treballa amb infants refugiats de la 
guerra de Síria per a millorar el seu estat d’ànim.

11 h | Plaça de la Vila
Jornada Solidària
Paradetes, tallers, espectacles i activitats per a 
tots els gustos. Tota la recaptació anirà destinada 
al projecte “Fem Riure, fem futur”.
• Org: Sectorial de Cooperació i Entitats del municipi

19 h |  Sala Polivalent La Torreta
Gala Solidària | Pallassos Sense Fronteres
Un recull de números de clown i circ de diferents 
companyies col·laboradores de PSF com Tortell 
Poltrona, Peter Punk, El Negro y El Flaco, Les 
Pedettes, Claire Ducreux, Marta Renyer, Trio 
Popetín i la cia. Sabanni. Tota la recaptació anirà 
destinada al projecte “Fem Riure, fem futur”.
• Preu: 5 € General
• Inf: www.montmelo.cat | salaplivalent@montmelo.cat
• Org:  Pallassos Sense Fronteres

Divendres 11
17.30 h | Biblioteca Municipal La Grua
Bibliolab: crea, innova, experimenta
Tutankamon casa teva
Taller familiar formatiu i creatiu sobre el faraó 
de l’antic Egipte Tutankamón. a càrrec de  Sandra 
Uve. Farem una màscara daurada i pintada amb 
els colors típics de la tomba funerària.  Recoma-
nat per a infants i joves de 6 a 12 anys. Activitat fa-
miliar per 1 infant i 1 adult. Places limitades. Ins-
cripció gratuïta prèvia a la biblioteca fins al 10/11.
• Ins: b.montmelo.lg@diba.cat | 935720583
• Org: Biblioteca Municipal La Grua

Dissabte 12
9.30 h | Centre Cultural la Torreta
Montmalus 2022
Simulació de Batalles al segle XX amb diferents 
reglaments. Aquest any centrat al Pacífic, durant 
la II Guerra Mundial. De 9.30 a 19 h.
• Org: Ludus Historiae Montmeló

10 h | Plaça de la Vila
Fira de Segona mà i col·leccionisme
Parades particulars d’articles de segona mà. Una 
forma d’incentivar la reutilització d’articles i donar 
una segona vida als objectes que tenim a casa.  
Inscriu-te i monta la teva paradeta!
• Ins: promoec@montmelo.cat

18 h | Sala Polivalent la Torreta
Mamma Mia! el musical  | 1a funció
La història d’una noia, Sophie, que vol descobrir 
qui és el seu pare entre dos ex-noviis de la Donna, 
la seva mare. Un espectacle ambientat a una illa 
grega i amb les cançons del grup Abba.
• Org: For Dance Center

Diumenge 13
9 h | Jardins de la Torreta
Ruta de les Fonts 2022
Tria entre 4 recorreguts. Inclou avituallament, sa-
marreta i obsequis. Places limitades
• Inscripció on-line: fins el 9/11 a www.montmelo.cat
• Inscripció presencial: fins el 10 de novembre al pavelló
• Info: pavello@montmelo.cat

Diumenge 13
18 h | Sala Polivalent la Torreta
Mamma Mia! el musical | 2a funció
La història d’una noia, Sophie, que vol descobrir 
qui és el seu pare entre dos ex-noviis de la Donna, 
la seva mare. Un espectacle ambientat a una illa 
grega i amb les cançons del grup Abba.
• Org: For Dance Center

Divendres 18
19 h | Sala de la Concòrdia
Presentació del Butlletí 12 del CEM
Presentació dels 10 treballs que componen el 
Butlletí 12 del CEM.
• Org: Centre d’Estudis de Montmeló

20 h | Biblioteca Municipal La Grua
Trobada amb Gemma Lienas
Xerrada -Tertúlia amb l’escriptora Gemma Lie-
nas. Activitat del Club de Lectura de la biblioteca. 
Es comentarà amb l’autora la seva obra “El fil in-
visible”, novel·la guanyadora del Premi BBVA Sant 
Joan 2018. Aforament limitat
• Org: Biblioteca Municipal La Grua

Dissabte 19
9.45 h | La Torreta i els voltants
Un tomb per la fotografia
Trobada d’amants de la fotografia i de la llengua. 
Inauguració del Voluntariat per la llengua 22/23 
amb la xerrada “Com aconseguir una bona foto 
amb màquina o mòbil”. Sortida posterior per 
Montmeló per posar-ho en pràctica. Cal portar 
càmera o mòbil i inscripció prèvia.
• Insc: montmelo@cpnl.cat | 634 254 450
• Org: Oficina de Català

11.00 h | Plaça de la Quintana
Celebrem Santa Cecília!
Celebra amb l’EMM la patrona de la Música, amb 
una gimcana musical, actuacions i un aperitiu a 
partir de les aportacions de cadascú. Inscripció 
prèvia fins al 16 de novembre
• Insc: www.montmelo.cat
• Org: Escola Municipal de Música de Montmeló

Dissabte 19
21 h | Sala Polivalent la Torreta
Motopapi | Toni Moog
De papis n’hi ha molts, però de Motopapi només 
n’hi ha un i és inimitable Toni Moog. Motopapi és 
un espectacle cafre-surrealista i molt gambe-
rro on aprendràs tot el que voldries saber sobre 
sexe imai no hauries de preguntar a algú com Toni 
Moog. Saoko, Papi!
• No recomanat per a menors de 16 anys
• Espectacle organitzat per un promotor extern 
• Venda entrades: www.atrapalo.com

Diumenge 20
9 h | Plaça de la Vila
Marxa Nòrdica
Sortida de marxa nòrdica en grup pels camins de 
Montmeló. Caminada saludable. Fruita i aigua a la 
sortida per a totes les persones participants.
• Info: salut@montmelo.cat

9 h | Polígon El Pedregar
9a Trobada de Vehicles Clàssics
de Montmeló
Àmplia zona d’exposició de vehicles clàssics (co-
txes i motos), parades i estands de compra venda, 
obsequis i premis, i un exquisit esmorzar a la bra-
sa. Tot això amenitzat amb música en viu.
• Org: Clàssic Club Montmeló

11 h | Mons Observans
Taller d’observació solar
Vols veure el sol de ben a prop amb un telescopi? 
Vols aprendre a fer unes ulleres per observar el 
sol de forma segura?. Activitat de la Setmana de 
la Ciència. Activitat gratuïta amb inscripció prèvia.
• Insc: monsobservans.cat
• Org: Mons Observans

12 h | Sala Polivalent 
El príncep de la màgia | Mag Lluc
Atenció! estigueu a punt per rebre a l’inimitable 
Príncep de la Màgia, cregut i fatxenda!. Deixeu-vos 
enlluernar pels seus vestits, disfruteu de les seves 
il·lusions i rieu amb el seu sentit de l’humor irònic. 
• Reserva anticipada: www.entrapolis.com
• Preu: 4 € infants | 7 € Adults | Gratuït -3 anys
• Org: Xarxa Montmeló

Divendres 25
25N: Dia Internacional per a l’Eliminació
de la Violència envers les Dones

16.30 h |  Plaça de la Vila
Concentració de rebuig a les
violències masclistes
Concentració i lectura del manifest institucional 
de rebuig a les violències masclistes, a càrrec de: 
ADMI, Associació de Veïns de Sant Crist, Casal de 
la Gent Gran, El Trencadís, Estació Jove, Institut de 
Montmeló i Servei Socioeducatiu.

Exposició “Visibilitzem les
violències masclistes”
La plaça es convertirà en un clam contra totes les 
violències que pateixen les dones.
Exposició conjunta d’entitats locals que donaran 
la seva visió sobre els diferents tipus de violèn-
cies masclistes. Aquestes obres s’exposaran al 
Museu Municipal de Montmeló del 28/11 al 3/12. 
El Casal de la Gent Gran recollirà productes d’hi-
giene menstrual per entregar a Càritas Montmeló.
Haurà també música en viu i un espai coeducatiu 
pels infants més petits.
• Col: ADMI, Associació de Veïns de Sant Crist, 
            Casal de la Gent Gran, El Trencadís, Estació Jove
            Institut de Montmeló, Servei Socioeducatiu

18 h | Biblioteca Municipal La Grua
Hora del Conte “... i va cosir unes ales” 
A càrrec de Judit Navarro de La Petita Compan-
yia. sessió de narració oral i gestual que mostra 
un món de justícia, igualtat i llibertat personal 
que el cor de tot infant sap reconèixer.
• Org: Biblioteca Municipal La Grua

18.30 h | Sala de la Concòrdia
Feminismes negres i de la diàspora
Sessió de cinema. Projecció de dos films presen-
tats al Festival Itinerant de Cinemes Africans: 
“Supa Modo” i “Al-Sit”. Duració 90 minuts.
• Col: Sectorial de Cooperació

Diumenge 20
16. 30 h | Plaça de la Vila
Consell d’Infants de Montmeló
Dia Internacional dels drets dels Infants
Jornada lúdica per donar el tret de sortida al pro-
jecte del Consell d’Infants de Montmeló.  
Fins a les 20 h, jocs, tallers a la plaça de la Vila! 
Un espai per a petits i grans on participar comu-
nitàriament en la creació del Consell d’Infants de 
Montmeló. Berenar popular i concurs per escollir 
el futur logotip del Consell d’Infants.
A les 18.30 h, projecció dels dibuixos fets pels in-
fants de 4t i 5è de les escoles del municipi.
• Col: AFA Sant Jordi i AFA  Pau Casals

Dilluns 21
18 h | Sala de la Concòrdia i Plaça d’Ernest Lluch
Homenatge a Ernest Lluch
Projecció del documental “Ernest Lluch, lliure i 
atrevit” per conèixer la figura d’Ernest Lluch i a 
l’acabar ofrena floral al monument de la plaça 
que duu el seu nom.

Dijous 24
25N: Dia Internacional per a l’Eliminació
de la Violència envers les Dones
19 h | Sala de la Concòrdia
Xarxa Lila I Violència vicària
Presentació del projecte de la Xarxa Lila d’esta-
bliments de Montmeló.

A continuació, xerrada “Violència vicària: posem 
nom a una violència molt antiga”, a càrrec de Fa-
rah El Moumni, psicòloga del Punt Dona de Mont-
meló i Susana Rodríguez Puente, advocada del 
Punt Dona de Montmeló.


