


Descúbrelo 
en menos 

de 1 minutos

¿Sabes ya cuánto vale tu casa?
www.fincasleon.com/valora-tu-vivienda
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Delegació Mollet del Vallès
Passatge Sant Miquel, 12
08100 Mollet del Vallès
T. 93 579 33 33
mollet@fincasleon.com

Delegació Montornés del Vallès
Onze de Setembre, 29
08170 Montornés del Vallès
T. 93 568 35 45
montornes@fincasleon.com

Delegació Montmeló
Avinguda Pompeu Fabra, 3
08160 Montmeló
T. 93 572 30 73
montmelo@fincasleon.com

Colaboramos con más de 130 inmobiliarias, con 830 agentes a su servicio

165.000€

Piso en Venta · Montmeló · Centro

Piso totalmente reformado, exterior con mucha luz natural en 
pleno centro de Montmeló. Con 3 habitaciones dobles, y baño 
completo con plato de ducha. Comedor con salida a balcón y co-
cina moderna con lavadero integrado.

m2

84
m
8

Habitaciones
33

Baños
1
B
1

Parking
No

Ref. EA10547

128.000€

Planta baja en Venta · Mollet del Vallès

Obra nueva a ESTRENAR. Obra nueva PARA ESTRENAR con aca-
bados de muy buena calidad, acogedora planta baja esquinera 
con mucha luz natural y muy buenos acabados, con entrada a 
pie de calle con acceso para personas con movilidad reducida. 
Compuesta por comedor cocina de, habitación doble y baño.

m2

43
m
4

Habitaciones
11

Baños
1
B
1

Parking
No

Ref. EV11303

139.700€

Piso en Venta · Montmeló · Centro

Piso reformado en pleno centro de la población, cerca de todos los co-
mercios y a un paso de la estación de tren de Montmeló. La vivienda 
dispone de un moderno y amplio comedor-cocina con barra america-
na y salida a patio-lavadero, baño reformado con plato de ducha, dos 
habitaciones dobles y una de ellas con salida a otro patio-lavadero y 
una tercera habitación individual.

m2

75
m
7

Habitaciones
33

Baños
1
B
1

Parking
No

Ref. EV11297

330.000€

Casa en Venta · Montmeló · Centro

Estupenda casa adosada, con magnífica terraza y gran salón co-
medor con salida directa a la misma, dos baños completos, co-
cina office con despensa y con salida a un balcón con lavadero.
Cuatro habitaciones una de ellas doble y un amplio estudio. In-
cluye 2 plazas de aparcamiento.

m2

171
m
1

Habitaciones
44

Baños
2
B
2

Parking
Si

Ref. EV11304

173.000€

Planta baja en Venta · Montmeló · Centro

RECIEN REBAJADO EN 7.000€. Acogedora planta baja con terraza de 
un céntrico edificio de la población de Montmeló. Compuesta de 3 ha-
bitaciones, una suite y los otros dos dobles con ventilador de techo 
y una de ellas con acceso a patio-terraza y con acceso a un trastero-
almacén acondicionado como lavadero, amplio y acogedor comedor 
con ventilador de techo con acceso a cocina.

m2

84
m
8

Habitaciones
33

Baños
2
B
2

Parking
Si

Ref. EV11284

16.800€

Garaje/trastero en Venta · Montmeló · Centro

Medidas reales: Largo 4,24m / Ancho 3,45m - Altillo: 6,05m2 y altura 
1m. Local garaje-trastero en departamento cerrado único y personal, 
ideal para poder guardar tu vehículo, la bicicleta, el patinete e inclu-
so una moto, además de poder guardar tus herramientas, la ropa de 
temporada o artículos voluminosos ya que dispone de un altillo, resul-
tando muy cómodo y práctico el almacenaje.

m2

16
m
1

Habitaciones
-

Baños
-
B
-

Parking
Si

Ref. EV50058

Certificación 
Energética Exenta

228.000€

Planta baja en Venta · Montmeló · Centro

Planta baja, con gran terraza y plaza de aparcamiento en el centro de 
Montmeló, con entrada a pie de calle. Dispone de 2 habitaciones, una 
doble con armario empotrado y otra individual grande, lavabo refor-
mado y amplio con plato de ducha con barra de sujeción. El comedor 
tiene chimenea y acceso a la cocina y a la terraza con barbacoa desde 
donde se accede a la plaza de aparcamiento.

m2

60
m
6

Habitaciones
22

Baños
1
B
1

Parking
Si

Ref. EV11300

Certificación 
Energética

Certificación 
Energética

Certificación 
Energética

Certificación 
Energética

150.000€

Piso en Venta · Martorelles · Can Sunyer

RECIEN REBAJADO EN 2.260€. Piso exterior y soleado, situado a 50m 
de farmacia, piscina del pueblo, el parque del barrio Can Sunyer es-
cuela “Les Pruneres”. A 500m del centro. Acceso por escalera exterior 
acristalado en la entrada, 3 habitaciones, dos de ellas dobles y exte-
riores, y otra ideal como despacho, amplio lavadero, baño reformado 
con plato de ducha, cocina semi reformada y amplio comedor.

m2

89
m
8

Habitaciones
33

Baños
1
B
1

Parking
No

Ref. EV11264

164.500€

Piso en Venta · Martorelles · Centro

Este piso se encuentra en pleno centro de Martorelles, vivienda de 98 
m2 construidos con ascensor, dispone de 3 habitaciones, dos dobles y 
una individual, 1 baño completo con plato de ducha, cocina amplia con 
acceso a lavadero independiente y amplio comedor con acceso a bal-
cón con vistas impresionantes orientado a Sudeste, con un magnífico 
sol de mañana que alegra los despertares.

m2

98
m
9

Habitaciones
33

Baños
1
B
1

Parking
No

Ref. EV11273

Certificación 
Energética

OBRA NUEVA

Certificación 
Energética

Certificación 
Energética

Certificación 
Energética
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EDITORIAL | COOPERACIÓ

Montmeló és cooperació 
Els veïns i veïnes de Montmeló sempre que hem sigut 

cridats a donar suport i ajuda a projectes de cooperació 

així ho hem fet, segur que aquest cop no serà diferent.

vulneració de Drets Humans 
en les quals es troben orga-
nitzacions pageses que tre-
ballen per la construcció de 
pau i la justícia social enmig 
del conflicte armat colombià, 
fins a una entitat que utilitza 
el futbol com a eina de trans-
formació social en el barri 
d’Etetack, a Yaoundé. Pro-
jectes molt diversos que han 
enriquit la convocatòria. 

Per altra banda, hem decidit 
apostar per sumar-nos al Fes-
tival Itinerant de Cinemes Afri-
cans de Catalunya (FICAC). 
Aquest festival consistirà en 
la reproducció de 4 pel·lícules 
en 3 jornades a la sala de la 
concòrdia. Cada jornada trac-
tarà un tema en concret i les 
pel·lícules que es visionaran 
l’abordaran. Comencem trac-
tant els feminismes amb la re-
producció d’un curt i una pel-
lícula el dia 25 de novembre. 
Els altres dos eixos que trac-

tarem seran les migracions i 
els colonialismes. Per saber 
quan es realitzaran aquestes 
dues jornades estigueu atents 
a l’agenda municipal. 

Però tornant a l’inici de 
l’escrit, a banda de tot el que 
hem esmentat fins ara, tam-
bé hem organitzat una jorna-
da solidària que tindrà dife-
rents actes i emplaçaments 
el dissabte dia 3 de desem-
bre. Aquesta jornada es po-
drà dur a terme gràcies a la 
sectorial de cooperació, a 
les entitats del municipi, que 
sempre que se’ls necessi-
ten donen un cop de mà, i 
a Pallassos Sense Fronteres 
i el seu projecte “Fem riure, 
fem futur”, al qual es desti-
naran els beneficis de la jor-
nada. Començarem a les 10h 
a la Plaça de la Vila gaudint 
de diferents propostes que 
ens han preparat les entitats 
del municipi, seguirem a les 

11h amb un espectacle de 
carrer que ens oferirà Pallas-
sos Sense Fronteres i a les 
12h podrem moure l’esque-
let amb un taller de danses 
africanes. Després d’això po-
drem anar a descansar una 
estona i com apunt final de la 
jornada a les 19h ens torna-
rem a trobar tots i totes a la 
sala polivalent per gaudir de 

la gala solidària que ens ofe-
rirà Pallassos Sense Fronte-
res. Recordeu que per la gala 
cal comprar entrada a través 
d’entrapolis. 

Veïns i veïnes, gaudim d’un 
dia a peu de carrer, en família 
i aportant el nostre granet de 
sorra per tal que el projecte 
“Fem riure, fem futur” conti-
nuï sent una realitat. 

Inici de les obres al carrer 
de Jacint Verdaguer

D
illuns 21 de novembre s’han iniciat les 
obres al carrer Mossèn Jacint Verda-
guer.

El projecte aprovat recull les obres a exe-
cutar per modificar la urbanització i transfor-
mar aquest tram de carrer de 8 m d’amplada 
en “plataforma única” mantenint el trànsit de 
vehicles. Amb aquesta tipologia de carrer de 
plataforma única s’aconsegueix un recorre-
gut adaptat augmentant l’amplada de vore-

res i millorant la mobilitat dels vianants. 
Aquestes obres d’urbanització comprenen 

el primer tram del carrer Jacint Verdaguer en-
tre el carrer de Vic i el carrer de Federico Gar-
cia Lorca i provocarà el tall d’aquest tram de 
carrer al trànsit de vehicles.

El termini previst per a l’execució de les 
obres d’urbanització és de tres mesos, per 
tant, es preveu la seva finalització a finals del 
mes de febrer.

E
l dissabte 3 de desem-
bre, els montmelonins 
i montmelonines torna-

rem a sortir al carrer per gau-
dir d’unes jornades solidàries 
i alhora col·laborar amb un 
projecte de cooperació que 
treballa amb infants refugiats 
de la guerra de Síria per a mi-
llorar el seu estat d’ànim. 

Des de la regidoria de soli-
daritat i cooperació, junt amb 
la sectorial de cooperació del 
consell de poble de Montme-
ló, portem anys treballant per 
fomentar la cooperació i la 
solidaritat al nostre municipi. 
Enguany s’ha convocat, de la 
mà del Fons Català de Coo-
peració, unes subvencions 
per a entitats que treballen 
la cooperació. A la convoca-
tòria s’han inscrit 5 entitats 
amb projectes molt diversos. 
Des d’una organització que 
neix com a resposta solidà-
ria enfront de la situació de 
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educació, infància i joventut

INFÀNCIA | PARTICIPACIÓ

Tret de sortida al projecte 
de creació del Consell 
d’Infants de Montmeló
Els grups de 4t i 5è de les escoles Pau Casals i Sant Jordi participen 

d’un taller pel projecte de creació del Consell d’Infants de Montmeló.

JOVENTUT | PARTICIPACIÓ

Jove, digues la teva!
Tens entre 12 i 30 anys? Necessitem 

la teva opinió per “construir” una 

Estació Jove per a tothom.

Joventut

E
l passat setembre es va 
iniciar el procés d’ava-
luació del Pla Local 

de Joventut de Montmeló 
vigent. L’objectiu d’aquest 
estudi és el de recollir dades 
quantitatives i qualitatives 
que permetin poder fer una 
diagnosi de l’estat de les ac-
cions que es recullen al do-
cument estratègic i així partir 
dels punts forts i els punts 
febles en la mirada de futur.

El Pla Local de Joventut 
actual serà vigent fins a aca-
bar el pròxim any 2023, des-
prés que el Ple de l’Ajunta-
ment acordés la pròrroga 
d’un any del Pla Local de 
Joventut actual, el qual fina-
litzava enguany, donada la 
impossibilitat de dur a ter-
me moltes de les activitats 
previstes a conseqüència 
de la crisi sanitària i la pan-
dèmia que van aturar i frenar 
la seva realització. És per ai-
xò que s’ha prorrogat un any 
més la vigència del Pla Lo-
cal de Joventut actual i s’ha 
iniciat el procés d’avaluació 
que ha de permetre un punt 
de partida envers les neces-
sitats del jovent en la planifi-
cació del següent.

En aquest sentit, és ne-
cessari i imprescindible que 
els i les joves de Montmeló 
puguin dir la seva i expressar 
les seves opinions, i per ai-
xò s’han habilitat qüestiona-
ris que ens han de permetre 
recollir-les.

Infància | Educació

L
a darrera setmana d’oc-
tubre, els nens i nenes de 
4t i 5è de l’Escola Sant 

Jordi i l’Escola Pau Casals de 
Montmeló han participat en 
les sessions que l’ajuntament 
de Montmeló ha organitzat 
per iniciar el procés de crea-
ció del Consell d’Infants del 
municipi.

L’objectiu d’aquestes ses-
sions és el de donar a conèi-
xer, de forma lúdica i partici-
pativa, els drets dels infants 
envers la participació de les 
decisions del poble, així com 
fer reflexionar a l’alumnat so-
bre les oportunitats de l’ac-
ció comunitària. A partir d’un 
concurs els nens i nenes han 
hagut de trobar resposta a di-
ferents preguntes: Què és un 
ajuntament? Qui el presideix? 
L’alcalde o alcaldessa gover-
na sol/a?

Un cop en context, s’ha pro-
posat als infants: us agradaria 
participar de les decisions del 
poble?

Tots els equips han respost 
que sí, però també la majoria, 
ha apuntat que tot i que els hi 
encantaria, no podien fer-ho 
pel fet de ser infants. Aquesta 
ha estat la manera com, com-
partint reflexions i opinions, 
s’ha donat lloc a un debat 
molt interessant per acabar 
presentant als nens i nenes la 

fórmula del Consell d’Infants, 
el qual garanteix el seu dret a 
la participació.

Per finalitzar la sessió, els 
nens i nenes han expressat 
les seves opinions, idees i de-
sitjos envers el Consell d’In-
fants en unes targetes que 
s’han exposat a la plaça de 
la Vila en el marc de celebra-
ció del Dia Internacional dels 
Drets dels Infants el passat 
diumenge 20 de novembre.

Aquest mateix dia, la plaça 
de la Vila va acollir una tarda 
de participació, però també 
de celebració.

La tarda va començar amb 
activitats diverses on petits i 
grans van poder gaudir d’un 
espai de jocs gegants, un be-
renar deliciós que va preparar 
l’AFA de l’escola Pau Casals i 
un taller de maquillatge i dis-
fresses que va fer que la pla-
ça s’omplís de colors i gresca. 

D’altra banda, el taller de reci-
clatge va donar idees als més 
petits per a la reutilització cre-
ativa de materials i donar-los 
així una segona vida.
Tanmateix, el més destacable 
va ser la projecció d’un map-
ping a la façana de l’Ajunta-
ment amb els dibuixos que 
els nens i nenes de 5è i 6è de 
les escoles Sant Jordi i Pau 
Casals havien realitzat en el 
marc del projecte de creació 
del Consell d’Infants. La ciu-
tadania va poder gaudir d’un 
espectacle de llum i colors 
que va transformar l’Ajunta-
ment des de la mirada dels 
infants acompanyat de les 
seves veus, les quals es varen 
poder gravar a la Ràdio Mont-
meló en el marc de l’entrevis-
ta que nens i nenes van fer 
a l’estudi municipal i que us 
convidem a escoltar a www.

radiomontmelo.cat.

Si tens entre 12 i 30 anys, 
t’animem a seguir l’enllaç 
d’aquest QR, un espai on 
poder recollir informacions 
diverses envers el funciona-
ment actual de l’Estació Jo-
ve i el futur que volem: una 
Estació Jove de totes i tots 
vosaltres. 
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participació

PROCÉS | TALLER

Repensem entre tots la plaça Gran 
A finals d’aquest mes de novembre i part del mes de desembre la ciutadania 

podrà proposar com vol que sigui el futur de la Plaça Gran.

Participació

A
quest espai viurà canvis 
importants durant els 
propers anys. Amb la re-

modelació de l’àmbit del so-
terrament del ferrocarril entre 
el carrer Pompeu Fabra (no 
inclosa) i el final del soterra-
ment en direcció Girona. Amb 
aquestes obres l’espai de la 
plaça Gran s’incorporarà a 
una nova zona.

Segons el projecte d’urba-
nització en l’àmbit del soter-
rament Fase 2, per igualar 
la cota entre el carrer Escul-
tor Josep Llimona i la llosa i 
per donar accés al nivell de 
carrer a l’entorn del centre 
de transformació existent, 
es construiran dues escales 
i una rampa a aquest carrer 

des de la nova plaça sobre la 
plataforma.

Les actuacions sobre la llo-
sa consistiran a cobrir-la mit-
jançant un paviment, creant 
parterres per a jardineria i do-
tant-la de les instal·lacions 
d’il·luminació i drenatge ne-
cessàries.

Amb tots aquests canvis 
s’integra l’actual Plaça Gran 
amb la nova actuació a la llo-
sa existent, per tant cal re-
pensar aquest espai tenint en 
compte el nou espai resultant. 
(segons plànol del projecte)

Convençuts que cal impli-
car la societat civil en els ob-
jectius col·lectius i cal conèi-
xer l’opinió de la ciutadania 
sobre els assumptes que 
l’afecten, iniciem un nou pro-
cés participatiu per remodelar 

i definir l’ús de l’espai del mu-
nicipi: La Plaça Gran.

Mitjançant la realització 
d’enquestes presencials i te-
lemàtiques, entrevistes i ac-
tivitats enfocades a obtenir 
aportacions de la ciutadania, 
es farà la recopilació de les 

dades. Un cop recollida la in-
formació hi haurà una fase 
d’anàlisi per tal que pugui ser 
interpretada i dibuixada. 

El pressupost per l’espai 
és de 500.0000 euros. Les 
propostes no podran ser ex-
cloents i hauran de tenir en 

compte l’ús públic i universal 
de l’espai. 

Amb aquesta finalitat el 
passat dia 20 de novembre 
es va realitzar la primera de 
les dues jornades participati-
ves amb la finalitat d’obtenir 
l’opinió actual sobre l’estat de 
la plaça així com incentivar a la 
població a formar part del pro-
jecte de renovació de l’espai.

El proper dissabte 26 de no-
vembre vine a la Plaça Gran i 
participa al segon taller a par-
tir de les 11h del matí. A la 
plaça hi trobaràs jocs per als 
infants, carpa informativa so-
bre el procés participatiu i re-
collida de propostes i boti-
farrada a càrrec de la Penya 
Madridista de Montmeló. 

Perquè la democràcia es fa 
entre tots i totes, participa-hi! 
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cooperació

COOPERACIÓ | PROJECTES COOPERACIÓ

L’Ajuntament col·labora amb 31.000 euros 
en projectes de cooperació internacional 
Dues entitats, AE Ramassà i l’ Associació Acció Internacional per la Pau- IAP Catalunya, rebran 

una subvenció de 8.000 € cadascuna i 15.0000 euros l’entitat Pallassos sense Fronteres.

Cooperació

L
a col·laboració amb di-
verses ONG’s farà pos-
sible el desenvolupa-

ment d’un programa d’ajuda 
psicològica a nens refugiats 
de la guerra de Síria, l’actua-
ció a diverses zones campe-
roles de Colòmbia i el desen-
volupament d’una escola de 
futbol al Camerún.

L’Ajuntament de Montme-
ló, a través de la Sectorial 
de Cooperació del Consell 
de Poble, segueix compro-
mès en ajudar i donar suport 
a projectes de cooperació in-
ternacional que facin actua-
cions per millorar les condi-
cions de vida de col·lectius 
vulnerables arreu del món, i 
en especial als països més 
desfavorits. Per aquest mo-

tiu, i com a resultat del con-
veni signat l’any 2021 entre 
l’Ajuntament i el Fons Cata-
là de Cooperació, enguany 
s’han engegat una línia de 
subvencions per a entitats, 
associacions i ONG’s que 
desenvolupin projectes de 
cooperació internacional. Fi-
nalment, i desprès que jun-
tament amb el FCCD s’hagin 
revisat totes les propostes 
presentades, hi ha hagut dos 
projectes seleccionats.

El primer, el projecte de 
l’A.E.Ramassà “Futbol com 
a eina de transformació so-
cial en el barri d’Etetack, a 
Yaoundé”, amb el qual l’Ajun-
tament ja va col·laborar l’any 
passat. L’A.E. Ramassà, jun-
tament amb Cefosjec, coor-
dina des de 2017 una escola 
de futbol i un centre de for-

mació que dóna resposta a 
les necessitats bàsiques dels 
infants i joves del barri d’Ete-
tack, treballant en la inclusió 
social dels més vulnerables. 

D’altra banda, el projec-
te de Associació Acció In-
ternacional per la Pau- IAP 
Catalunya “L’acompanya-
ment internacional: pro-
tecció a les defensores de 

DDH”. El projecte té per ob-
jectiu contribuir a la promo-
ció dels drets humans i la 
implementació de l’Acord 
de Pau mitjançant la conso-
lidació de mecanismes de 
prevenció i protecció a per-
sones i col·lectius d’orga-
nitzacions camperoles i po-
blació d’excombatents, que 
treballen per la defensa dels 

drets humans.
Cadascuna rebrà una sub-

venció de 8.000 € per a poder 
seguir desenvolupant aquests 
projectes, i les podreu trobar 
a la Jornada Solidaria del 3 de 
desembre, on muntaran una 
paradeta a la plaça de la Vi-
la per donar a conèixer i ex-
plicar les activitats i projectes 
que tenen en marxa. 

Cooperació

A
quest 2022 l’Ajuntament 
de Montmeló també ha 
volgut donar suport a 

l’ONG Pallassos Sense Fron-
teres de la mà del Fons Català 
de Cooperació, en el projec-
te “Fem riure, fen futur”, de 
suport psicològic a infància 
refugiada afectada per TEPT 
per la guerra de Síria. L’objec-
tiu és Minimitzar la simptoma-
tologia d’estrès posttraumàtic 
(TEPT) i millorar l’estat d’ànim 
dels nens i nenes refugiats a 
la Vall de la Bekaa, que han 
patit els efectes de la guerra 
i que pateixen els de l’exi-
li forçós mitjançant eines de 
rehabilitació psicosocial i de 
potenciació de la resiliència 
corregint els desequilibris de 
gènere inherents al context 
social. 

És un projecte que Pallas-
sos Sense Fronteres por-

ta intentant impulsar des 
de l’any passat, i que 
a principis d’aquest 
2022 va haver 
d’aturar degut a 
que una part 
dels fons que 
des de diver-
ses instituci-
ons havien 
d’anar desti-
nades al pro-
jecte, final-
ment es van 
destinar a do-
nar suport a 
l’emergència so-
cial derivada de la 
guerra a Ucraïna, a la 
qual l’Ajuntament tam-
bé va donar suport amb 
una donació de 3.000 €. És 
un gran projecte què contri-
bueix a l’enfortiment del dret 
a l’ensenyament de les ne-
nes i nens refugiats/des siria-
nes establerts a la Vall de la 

Beqaa. Per això des de l’Ajun-
tament i la Sectorial de Coo-
peració del Consell de Poble, 
hem volgut donar suport al 
projecte amb 15.000 €. 

Arran d’aquesta col-
laboració, també hem 

impulsat una Jor-
nada Solidaria a 

Montmeló el dia 
3 de desembre. 
Serà una jor-
nada de sen-
sibi l i tzació, 
on tots els 
beneficis ani-
ran destinats 
al projec-
te “Fem riure, 

Fem futur”.
Al matí po-

drem gaudir a la 
plaça de la Vila de 

paradetes, tallers i 
activitats per tothom. A 

partir de les 10 hores, tro-
bareu paradetes i tallers so-
lidaris impulsats per enti-
tats de Montmeló. Tallers de 
trenes i polseres, xocolata 
desfeta, un futbolí humà, et 
podràs pintar la cara de pa-

llasso, aprendre a portar les 
bestioles de la Colla de Dia-
bles i molt més! A les 11 tin-
drem un espectacle de carrer 
a càrrec de pallassos Sense 
Fronteres. I a les 12, taller de 
danses africanes, un apro-
pament a les cultures tradi-
cionals africanes a partir els 
seus ritmes i músiques.Du-
rant la jornada, també po-
dràs conèixer les entitats que 
han rebut una subvenció de 
l’Ajuntament de Montmeló, a 
través de la Sectorial de Coo-
peració del Consell de Poble.

A la tarda es celebrarà a 
la Sala Polivalent del Centre 
Cultural la Torreta una Gala 
Solidària plena d’humor amb 
Tortell Poltrona, Peter Punk, 
el Negro i Flaco, Cia. Saban-
ni, Trio Popetin, Las Pedettes 
i Marta Renyer. Podeu reser-
var les vostres entrades a tra-
vés d’entrapolis.com per no-
més 5 €. 

COOPERACIÓ | PALLASSOS SENSE FRONTERES

Jornada solidària pel projecte “Fem riure, 
fem futur” de Pallassos sense Fronteres
Dissabte 3 de desembre al matí a la plaça de la Vila amb la col·laboració de diferents entitats 

del municipi i a la tarda a la Sala Polivalent amb una gala solidària plena d’humor.



 DIMARTS, 22 DE NOVEMBRE DE 2022 CRÒNICA DE MONTMELÓ 07

INS Montmeló

EDUCACIÓ | GESTIÓ MUNICIPAL

Alumnat de 3r de 
l’ESO de l’Institut 
de Montmeló 
tria alcalde
L’alumnat de tercer de l’ESO de l’Institut de 

Montmeló ha estat treballant durant les darreres 

setmanes, des de la matèria de socials, 

en un projecte sobre el procés electoral.

Redacció de l’INS Montmeló

P
er grups han creat dife-
rents agrupacions polí-
tiques i han fet tota una 

campanya electoral per tal 
de conèixer com és realment 
la preparació d’un partit 
abans de les eleccions. Un 
discurs, un logotip, un vídeo 
de presentació de la candi-
datura i un dossier amb les 
seves propostes són només 
alguns dels elements que 
formaven les seves campa-
nyes.

  El projecte ha conclòs amb 
una visita a l’ajuntament on 
cada grup ha exposat les se-
ves idees i propostes a la res-
ta dels seus companys per tal 
de convèncer-los de que les 
seves propostes eren les mes 
indicades per al poble. Des-
prés s’ha celebrat una vota-
ció i s’ha constituït un nou 
ajuntament. L’alcalde electe 
democràticament pels alum-
nes juntament amb l’alcalde 
vigent del poble han respost 
les preguntes i dubtes de to-
tes i tots els alumnes.

La valoració de l’alumnat 
ha estat molt positiva: “Mit-
jançant aquest projecte di-
dàctic i immersiu hem après 
el funcionament de les elec-
cions i de l’ajuntament més 

fàcilment. Hem après més en 
dues setmanes que en tres 
mesos amb el llibre de text”, 
expliquen.

Mitjançant aquest projec-
te els i les alumnes han po-

gut expressar a l’alcalde al-
gunes idees de millora del 
poble des d’un punt de vis-
ta més jove i s’han donat de-
bats molt interessants sobre 
la política del poble. 

Grup del 26 d’octubre en el qual l’alcalde escollit va ser Mizar Jannah

Grup del 2 de novembre en el qual l’alcalde escollit va ser Àlex Rius



DIMARTS, 22 DE NOVEMBRE DE 2022 CRÒNICA DE MONTMELÓ08

Centre de Formació de Persones 

Adultes

D
’aquesta manera el 
CFPA vol visibilitzar 
la seva oferta formati-

va a la resta de centres i a 
l’hora vol aconseguir facilitar 
l’aprenentatge de l’alumnat 
i atendre la diversitat de tal 
manera que l’alumnat tingui 
opcions d’avançar, progres-
sar i aconseguir els seus 
propòsits.

Aquestes sinergies col-
laboratives ja estan veient 
els seus fruits en forma de 
tallers, cursos i sessions for-
matives amb diferents cen-
tres educatius i socials. Ac-
tivitats formatives com un 
taller de lectura amb el Cen-
tre Ocupacional El Trenca-
dís, sessions d’aprenentatge 
de la llengua amb l’Escola 
de Música, un grup de con-
versa i parelles digitals amb 

l’IES Montmeló, cursos al 
Casal de la Gent Gran i mo-
nogràfics formatius amb el 
departament de Promoció 
Econòmica.

Treballar de manera trans-
versal entre els diferents 
centres educatius i socials, 
pot enriquir de manera ex-

ponencial els coneixements 
de l’alumnat i de les perso-
nes usuàries que duguin a 
terme aquestes activitats, a 
més de compartir nous co-
neixements i experiències 
amb persones en situacions 
i amb característiques total-
ment diferents. 

SALA POLIVALENT | ESTRENA

La Sala Polivalent obre les seves portes amb 
un aspecte renovat i aixeca el teló de nou
El passat 4 i 5 de novembre la Sala Polivalent del Centre Cultural la Torreta va tornar a obrir les portes 

a Montmeló amb la inauguració de les grades retràctils i la nova temporada d’espectacles.

Cultura

L
a Jornada de Portes 
Obertes del dia 4 de 
novembre a la Sala Po-

livalent del Centre Cultural la 
Torreta va aplegar a més de 
150 persones per descobrir 
les noves grades retràctils. 
Durant el mes d’octubre la 
Sala Polivalent del Centre 
Cultural la Torreta s’ha trans-
format per oferir a la ciutada-
nia un espai escènic de pri-
mer nivell. Les noves grades 
retràctils milloraran la como-
ditat i la visibilitat dels espec-
tadors, alhora permetrà man-
tenir l’essència polivalent de 
la sala amb la possibilitat de 

retirar les grades per crear un 
espai diàfan. 

Els assistents van poder fer 
una visita pels nous espais de 
la Sala de la mà del Robert 
Gobern, En el recorregut van 
gaudir del nou “passeig de la 
fama” ubicat en un dels pas-
sadissos laterals. Després la 
visita els va portar fins a l’es-
cenari, des del que van veu-
re com s’obria el teló per des-
cobrir el nou pati de butaques 
de la Sala Polivalent. Al ritme 
de la música, els assistents a 
la visita guiada van anar ocu-
pant les cadires de la grada. 
La visita va concloure sortint 
per la part superior de les gra-
des, obrint unes portes per 

les quals fins ara no s’havia 
pogut accedir.

L’endemà, el 5 de novem-
bre, va ser el moment de po-
sar a prova les noves grades 
estrenant la temporada d’hi-

vern amb l’espectacle “Bo-
na Gent” del Quim Masferrer. 
Amb les entrades exhaurides 
i una platea plena, l’especta-
cle va estar a l’alçada de les 
expectatives. Un homenatge 

al públic, amb el que vam po-
der conèixer les històries que 
s’amaguen darrere alguns 
veïns i veïnes de Montmeló 
que van fer riure i emocionar 
als assistents. 

Per acabar el mes, el 26 de 
novembre podrem gaudir del 
segon espectacle de la no-
va temporada, “Concerto a 
Tempo d’Umore”, una delí-
cia d’espectacle que posa els 
músics d’orquestra en escena 
com mai els has vist. Un es-
pectacle còmic i musical amb 
una banda sonora formada 
per les peces més conegudes 
dels autors més reconeguts 
de la música clàssica. Teatre 
de gest amb molt d’humor. 

cultura i educació

HISTÒRIA | HOMENATGE

Homenatge a les víctimes 
de la Guerra Civil i la 
Dictadura a Montmeló

Montmeló va commemorar el Dia de record i 

homenatge a totes les víctimes del cop d’estat 

militar, la Guerra Civil i la Dictadura a Montmeló, 

amb un emotiu acte a la Sala de la Concòrdia 

aquest passat dimecres 2 de novembre.

El Centre de Formació de 
Persones Adultes col·labora 
amb altres equipaments locals
El principal objectiu que s’ha marcat el Centre de Formació de 

Persones Adultes (CFPA) de la G2M per aquest curs és donar prioritat 

al treball cooperatiu i crear sinergies en el territori. Per això aposta 

per col·laboracions amb diferents equipaments i serveis municipals.

Redacció

L
a Sala de la Concòrdia 
es va omplir per veure 
de nou el documental 

de la sèrie “La memòria del 
temps”, elaborat per l’Ajun-
tament l’any 2015 que duia el 
nom de: “El que no està es-
crit, però va passar”. Aquest 
documental recull una exten-
sa sèrie d’entrevistes a gent 
de Montmeló que va viure la 
Guerra Civil i la postguerra.

L’acte va estar moderat i 
presentat pel mateix alcal-
de Pere Rodríguez. Després 
del passi d’aquest documen-
tal, en Marcel Comas, va fer 
una interessant xerrada so-
bre l’estudi que està portant a 
terme sobre les víctimes de la 
Guerra Civil i de la Dictadura.

Aquest estudi recull les 
víctimes d’aquest període a 
Montmeló i les circumstàn-

cies en les quals van morir 
aquestes persones. També va 
parlar sobre com es va viu-
re tots dos períodes a Mont-
meló i va convidar a les per-
sones assistents a participar 
amb documentació o amb 
testimonis orals per tal de po-
der complementar aquest es-
tudi que ha estat publicat en 
el butlletí del CEM número 12 
que va ser presentat el passat 
divendres 18 de novembre. 
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esports

SUBVENCIONS | INDIVIDUALS I PARELLES

Obert el termini de sol·licitud 
de subvenció pel suport a 
esportistes en categoria 
individual i parelles
Des del dia 14 de novembre i fins al 2 de desembre, podeu 

presentar la vostra sol·licitud telemàticament a través de 

la web de l’Ajuntament o presencialment a l’OAC.

Redacció

U
n cop aprovades les 
bases generals i espe-
cífiques per l’obtenció 

de subvenció pel suport a 
esportistes en categoria in-
dividual i parelles residents 
al municipi de Montmeló, 
s’obre el termini per sol·licitar 
la subvenció.

Podran sol·licitar-la les per-
sones físiques, residents a 
Montmeló, practicants de 
disciplines esportives en ca-

tegoria individual, que par-
ticipin en esdeveniments 
oficials i que no tinguin un 
contracte professional per 
fer-ho. Es contemplen les 
competicions esportives ofi-
cials, així com en programes 
i/o concentracions de tecnifi-
cació per la millora de les se-
ves condicions individuals i 
que no es trobin incloses en 
cap altre programa municipal 
de subvencions.

En aquest cas les persones 
que hi vulguin optar, han de 

complir els requisits de les ba-
ses que podeu consultar a la 
web de l’Ajuntament i presen-
tar el formulari de sol·licitud 
de la subvenció omplert, una 
còpia del DNI, documents jus-
tificants de les despeses de 
l’any 2022 que vulguin acre-
ditar i la documentació acre-
ditativa dels mèrits al·legats. 
Un cop finalitzat el termini, la 
documentació entregada serà 
avaluada segons els barems 
establerts a les bases i es re-
soldrà la convocatòria.

RUTA | CAMINADA

500 persones van gaudir 
d’una nova edició de la 
Ruta de les Fonts

Redacció

A
mb els dorsals exhau-
rits a cinc dies de la ca-
minada, diumenge 13 i 

amb un temps atípic de tar-
dor, les persones participants 
es van donar cita en els jar-
dins de la Torreta per partici-
par en una nova edició de la 
Ruta de les Fonts.

La ruta va obrir la sortida 
puntualment, a les 9 hores, 
des dels jardins de la Torre-
ta per la zona del riu. Com 
a novetat, aquest any s’afe-
gia una nova ruta més curta 

per a les famílies amb infants 
petits o bé per a caminants 
que no estan habituats a 
marxes llargues. Es tracta de 
la “Ruta Mini” que tenia poc 
més de 7 km i un desnivell 
acumular de 263 m. 

100 persones van estrenar 
la Ruta Mini i 40 persones van 
fer la Ruta XL, que és la més 
indicada per a persones que 
els hi agrada corre per sen-
ders de muntanya. La perso-
na participant més gran va ser 
un home de 87 anys que va 
fer la Ruta Curta de gairebé 
14 quilòmetres.

Com en cada edició, l’arri-
bada a la Torreta va ser molt 
esglaonada. Les primeres per-
sones participants van arribar 
sobre les 10.30 hores, men-
tre que els caminants més en-
darrerits van fer la seva apari-
ció en meta a les 14.30 hores 
aproximadament.

Agrair una vegada més, a 
totes les persones partici-
pants, a les persones treba-
lladores, a les voluntàries i 
a les empreses i comerços 
que permeten la organitza-
ció d’aquesta caminada po-
pular. 
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CAPACITATS DIVERSES | MOSTRA D’ART

3D. Dia Internacional de les 
Persones amb Discapacitat
La societat ha d’avançar cap a la integració de tots els 

membres. Les administracions públiques hem de posar 

en marxa iniciatives que promoguin aquesta integració, 

que ajudin a trencar barreres i estereotips.

COMERÇ | CAMPANYA

Torna 
l’Emociona’t
Torna l’Emociona’t, l’eslògan que serà el 

denominador comú de totes les accions 

que es plantegin des de l’Ajuntament 

per a aquesta Campanya de Nadal.

Comerç

U
n any més, es repetirà 
la promoció de compra 
al comerç local amb el 

sorteig de 200 premis de 100 
euros en vals de compra. Els 
números per al sorteig s’en-
tregaran a la Botiga Emocio-
na’t, de l’Av. Pompeu Fabra 
núm. 2, a totes les persones 
que acreditin, amb el corres-
ponent tiquet o factura, ha-
ver comprat regals per valor 
mínim de 10 euros, o bé ha-
ver fet una compra per valor 
mínim de 30 euros. 

A la Botiga Emociona’t 
també, com en anys ante-
riors, s’embolicaran els re-
gals de forma gratuïta i es 
vendran productes de mar-
xandatge de la campanya 
de Nadal, els beneficis de la 
compra dels quals es desti-
naran a finalitats solidàries. 
La botiga serà oberta des 

del divendres dia 2 de de-
sembre fins el dia abans de 
Reis, matí i tarda de dilluns 
a dissabte.

Paral·lelament, i també des 
de Comerç, s’està tornant a 
organitzar la Fira de Nadal, 
que es preveu pel dissabte 17 
de desembre durant tot el dia 
al centre del poble, i que por-
tarà una activitat que agrada-
rà molt als més petits, el nos-
tre gran Tió.

Uns dies abans, en motiu 
de la diada de Santa Llúcia, 
i tal i com és tradició, s’en-
cendran els llums de Nadal i 
s’inaugurarà la programació 
d’activitats que acabarà amb 
la Cavalcada de Reis.

En breu us anunciarem les 
dates per a una nova edició 
del Concurs de Balcons, fi-
nestres i façanes de Nadal, 
pareu atenció. Emociona’t i 

gaudeix al màxim de Mont-

meló aquest Nadal! 

Capacitats diverses

A
quest any, des de 
l’Ajuntament amb la 
col·laboració del Tren-

cadís, hem volgut comme-
morar el 3 de desembre Dia 
internacional de les Perso-
nes amb Discapacitat amb 
dues activitats que se cen-
tren en la producció artística 
com a vehicle d’expressió i 
integració.

L’art és un vehicle d’ex-
pressió magnífic de les per-
sones que troben limitacions 
en l’expressió parlada o es-
crita. Aquest efecte integra-

dor indubtable de l’art el veu-
rem representat a l’exposició 
de les obres que participaran 
al primer Concurs d’Art amb 
Cor per a persones amb dis-
capacitat intel·lectual. Per-
què quan l’artista compar-
teix la seva obra amb altres 
persones se n’afavoreix la 
inclusió i el reconeixement. 
L’exposició, al Museu de 
Montmeló, és d’accés gratuït 
i s’inaugurarà el 2 de desem-
bre a les 18 hores, en aquell 
moment coneixerem els gua-
nyadors del Primer Concurs 
d’Art amb Cor. Us convidem 
a conèixer les seves obres i a 

compartir una copa de cava 
amb els artistes.

L’altra activitat que estem 
realitzant ja es pot començar 
a veure a una de les parets 
de la llosa que dóna al car-
rer Primer de Maig. Un mu-
ral gegant que l’alumnat del 
Trencadís, juntament amb 
l’artista Xavier Valiente es-
tan pintant. Un mural que 
parla de la diversitat i de la 
integració, perquè com va 
dir l’activista pels drets ci-
vils, Audre Lorde “No són les 
nostres diferències allò que 
ens divideix, sinó la incapa-
citat d’acceptar-les”. 

desembre
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opinió

Ordenances i pressupostos amb 

esperit social 

L’any 2022 finalitzarà amb una des-
pesa en Acció Social de 1.500.000 
euros, el què representa un 12% de 
la despesa corrent pressupostada. 

Aquesta quantitat representa, per 
al municipi de Montmeló, un esforç 
molt important que reflecteix la vo-
luntat política de què el pressupost 
estigui al servei de la gent que més 
ho necessita i que estigui al servei de 
la igualtat d’oportunitats. 

Per això, el moment d’aprovació 
de les ordenances fiscals, que ante-
cedeix necessàriament a l’aprova-
ció dels pressupostos, és un moment 

molt important per al funcionament de 
l’Ajuntament. És, de fet, un dels mo-
ments bàsics i de més importància de 
l’Ajuntament. 

Les ordenances fiscals regulen els 
ingressos que mitjançant impostos, 
taxes i preus públics fan els ajunta-
ments a l’hora que preveuen els in-
gressos que mitjançant transferènci-
es corrents fan altres administracions 
a les arques municipals. 

Tots aquests ingressos són els que 
es coneixen com ingressos corrents i 
són els que han de servir per cobrir les 
despeses corrents, les que no tenen 
en compte les inversions i els passius 
financers.

És conegut i està reconegut per 
part de tothom que els Ajuntaments 

tenim un sistema de finançament 
precari i infra-dotat, que fa que, amb 
un marc competencial expansiu i uns 
costos creixents, haguem de fer front 
cada vegada a més necessitats amb 
els mateixos o menys recursos. 

L’últim any ha estat un exemple pa-
radigmàtic. La reforma de l’Impost de 
Plusvàlua ha significat, per a Mont-
meló, que l’Ajuntament ingressi apro-
ximadament 500.000€ menys. La su-
pressió de peatges i l’assumpció de 
l’Estat de les autopistes ha compor-
tat que deixem d’ingressar els IBI 
que fins ara pagaven els concessio-
naris, etc. 

Però cap d’aquestes circumstànci-
es ha fet variar la nostra voluntat de 
fer de les nostres ordenances un ins-

trument de política social i d’igualtat 
de la ciutadania més necessitada. 

Per això les ordenances fiscals per 
al 2023 han quedat congelades. No 
hi haurà cap augment d’impostos, ta-
xes o preus públics durant el 2023, 
i malgrat això mantenim o incremen-
tem les bonificacions d’IBI, subminis-
trament d’aigua, llibres, lloguer i tots 
aquells aspectes vitals de la vida de 
molts montmelonins i montmeloni-
nes. 

I ho fem des del convenciment po-
lític i ideològic que un poble amb uns 
instruments fiscals progressius i jus-
tos ens fan un poble més a la mida 
dels seus ciutadans, més resilient i 
més preparat per enfrontar els impor-
tants reptes de futur.

Tenim candidat i prioritats per 

canviar 

Canviem Montmeló hem escollit 
i presentat públicament el nostre 
candidat a l’Alcaldia de Montmeló, 
en Marcel Comas Subirà. A la seva 
presentació a la Plaça de la Vila va 
assenyalar 4 prioritats bàsiques per 
canviar al nostre poble.
1) Escoltar i respectar més a la ciu-
tadania de Montmeló: 
• Canviem els processos participa-

tius, dirigits des del govern muni-
cipal, que enredin i menystinguin 
a la població.

• Acabem amb la comunicació 
partidista des dels mitjans mu-
nicipals, així com amb la manca 
de resposta a la ciutadania quan 
s’adreça a l’Ajuntament per ca-

nals oficials.
• Siguem més proactius en la solució 

de conflictes i problemes, trepit-
gem més carrer i menys despatx.

2) Posar la vida de la gent al centre 
de les decisions:
• Canviem el model de gestió 

del govern municipal per la no-
va Residència, externalitzat amb 
una Fundació i amb l’adhesió de 
l’Ajuntament als Centres Sòcio-
Sanitaris Catòlics.

• Regulem i posem límits a les 
emissions contaminants a l’at-
mosfera, que poden fer pudor 
i fer-nos emmalaltir. Traiem del 
centre les benzineres i exigim la 
integració acústica promesa fa 
dècades pel Circuit i l’Autopista.

• Reclamem, conjuntament amb la 

ciutadania i els altres municipis 
de l’Àrea Bàsica, el retorn de les 
urgències nocturnes i les places 
de pediatria retallades al CAP.

3) Treballar per la igualtat d’oportu-
nitats i la justícia social: 
• Canviem el funcionament de la 

Borsa de treball per fer-la més 
transparent i afavorir les contra-
ctacions estables de dones, joves 
i majors de 45 anys.

• Reduïm l’elevat coeficient de l’IBI 
residencial i reclamem que el Cir-
cuit comenci a pagar com un 
equipament.

• Comencem a sancionar l’especu-
lació amb habitatges buits i cre-
em d’una vegada habitatge pú-
blic de lloguer i un parc municipal 
d’habitatge.

4) Enfocar el futur de Montmeló 
amb mirada llarga:
• Canviem l’oferta de cicles de forma-

ció professional, sumant a l’actual 
d’imatge personal els de química, 
automoció i energies renovables.

• Promovem una comunitat energè-
tica local per gestionar la nostra 
proposta d’horta fotovoltaica, ge-
neradora d’energia renovable per 
a la població. 

• Reclamem a l’Estat i la Genera-
litat la urbanització endarrerida 
de les 2/3 parts de la Llosa, infor-
mant i comptant amb la ciutada-
nia de Montmeló.
I sobretot obrim la Casa del Co-

mú, que és l’Ajuntament, perquè 
sigui la casa dels 8.798 habitants 
del poble, sense cap distinció ni 
discriminació.

Fem poble! 

Ja som a finals de novembre i ens 
proposen fer el darrer article pel 
Crònica d’enguany (doncs aques-
ta secció és bimensual). Rumi-
em de què parlar, què reivindi-
car, què proposar en aquest espai 
que se’ns brinda i a totes ens ve 
un mateix pensament al cap: avui 
no toca parlar de projectes, pro-
postes, obres, normatives, plans, 
pressupostos, mocions, residus, 
impostos...avui toca fer un clam 
d’agraïment al teixit associatiu de 
Montmeló.

La diversitat d’associacions que 
trobem registrades a la web de 
l’ajuntament (15 de culturals, 16 
d’esportives, 25 d’àmbit social i 10 
d’ensenyament) és l’expressió de 

la riquesa i pluralitat de la societat 
montmelonina.

El teixit associatiu és una pe-
ça clau en la vida del nostre poble, 
amb un munt d’activitats festives, 
esportives, educatives, musicals, 
d’oci i temps lliure i per a persones 
grans, entre altres, organitzades per 
les diferents entitats.

A conseqüència de la pandèmia, 
moltes de les d’activitats que realit-
zaven aquestes associacions van ser 
cancel·lades, així com l’activitat eco-
nòmica que es generava al seu entorn.

Un cop més “controlada” la pan-
dèmia sembla que les entitats co-
mencen a fer una activitat més nor-
malitzada, amb la preocupació de 
seguir reconstruint el teixit esquin-
çat els anys anteriors. Segueixen 
batallant per trobar l’autofinança-

ment, que juntament amb alguna 
subvenció fa possible l’activitat i 
amb el neguit de fidelitzar i captar 
noves persones sòcies que vulguin 
participar-hi de forma activa, espe-
cialment gent jove.

Si partim del principi que les en-
titats i associacions han de ser el 
motor del municipi i han de realit-
zar un ampli ventall d’activitats al 
llarg de tot l’any, cal que des de 
l’ajuntament es sentin recolzades, 
acompanyades i s’ofereixin una sè-
rie d’eines i de recursos necessaris 
i útils per al dia a dia de les seves 
activitats: cessió d’espais, forma-
ció, assessorament, subvencions, 
serveis digitals, comunicació.....

Per aquest motiu, defensem el 
projecte del Centre Àgora un equi-
pament sociocultural destinat a 

l’ús públic de les entitats i als ciu-
tadans amb l’objectiu de fomen-
tar la participació individual i col-
lectiva, amb un entorn central com 
un ateneu per facilitar la relació en-
tre totes elles, dotar d’un espai per 
la creació de llocs comuns perquè 
les entitats del nostre poble puguin 
impulsar activitats que tinguin per 
objecte el desenvolupament soci-
al, cultural, esportiu, de lleure i pro-
moure l’associacionisme i la parti-
cipació ciutadana en general.

Ara que s’acaba l’any i cal aprovar 
pressupostos, ara que tots els partits 
comencem a redactar els programes 
per a les properes eleccions, cal que 
ho tinguem molt en compte.

Seria una bona manera d’agrair 
l’esforç que les nostres entitats fan 
desinteressadament al llarg de l’any.

Montmeló s’ho mereix 

S’acosta el final d’aquest 2022, un 
any, un any dur, post-pandèmic, que 
ha estat, i és, un any ple de reptes, 
amb la boira permanent que ha creat 
el conflicte armat a Ucraïna, que ha 
fet que veiem incrementat fortament 
el preu de matèries primeres, i, de re-
truc, el preu de tots els productes i 
serveis de la llar. 

Ens avisen que ens hem d’estrè-

nyer més encara el cinturó i que hem 
de fer de nou un esforç per a supe-
rar una crisi que ens ha caigut del cel 
i que sempre paguem els mateixos. 

Moltes famílies han vist reduït el 
seu poder adquisitiu, i això, sumat 
a problemes que ja venen sols com 
l’atur, la precarietat laboral o la incer-
tesa de quin futur se’ns prepara, ja 
no tant sols a nosaltres sinó als nos-
tres fills, fa que la preocupació vagi 
en augment. 

Els últims registres, indiquen que 
Montmeló te una taxa d’atur per sota 
de la mitjana del Baix Vallés, però en-
cara hi ha molta feina a fer per a po-
der baixar encara més aquesta taxa. 

Des de promoció econòmica se-
guim treballant per tal d’assesso-
rar, formar, i ajudar a trobar feina a 
tots els usuaris de la nostra borsa 
de treball. 

Aviat en trobarem en plena campa-
nya de Nadal, estem treballant per a 

afrontar-la i poder donar una empen-
ta al comerç local, però aquesta no 
serà possible sense la col·laboració 
ciutadana. 

Penseu que la confiança, la proxi-
mitat i el tracte que us pot donar el 
comerç del vostre poble, no té preu 

Us vull animar a participar d’aquest 
comerç i de la campanya de Nadal 

MONTMELO S’HO MEREIX 

GRACIES I SEGUIM!
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