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EDITORIAL | NADAL

Un brindis per al 2023
Arribades aquestes dates és un bon moment per fer balanç de l’any que ja és a punt d’acabar.

Jordi passat per aigua, ens 
arribava una Festa Major amb 
tots els ets i els uts. Quines 
ganes de festa teníem !!! Qui·
nes ganes de retrobar·nos, 
de veure’ns les cares, de tor·
nar·nos a abraçar, de viure la 
Festa, la nostra Festa Major !!!

És potser, moment, de fer 

també balanç de quines de 
les coses que semblava que 
havíem après amb la pandè·
mia segueixen vigents i qui·
nes, com tantes altres coses, 
hem oblidat.

Ens vam prometre gaudir 
més dels nostres. Vam as·
segurar que seríem més res·

ponsables socialment. Que 
cuidaríem més de nosaltres 
mateixos. Que buscaríem 
més temps per a gaudir dels 
moments.

I la normalitat, aquesta no·
va represa de la normalitat de 
nou ens arrossega a velles 
costums, vells hàbits...

I el calendari ha seguit el seu 
curs, els dies han anat caient 
i els mesos han anat desapa·
reixent i ara ens trobem a les 
portes d’unes noves festes de 
Nadal on malgrat la grip i on 
el Covid encara és present, 
ens permet celebrar·les i gau·
dir·les com sempre. Fem·ho, 
celebrem la vida, celebrem 
la família, celebrem els mo·
ments viscuts i brindem pels 
nous que vindran.

I aprofitem aquests dies 
d’una mica de descans per 
reflexionar. Per mirar una mi·
ca cap als nostres interiors i 
reprendre’ns amb tota la força 
que ens vam prometre.

Us proposo un brindis per 
al 2023. Alcem les copes i de·
manem·li a aquest nou any 
que vingui ple de bons mo·
ments però sobretot que vin·
gui ple de reconeixement a 
totes les persones que ens 
envolten: família, amistats, 
companys, veïns i veïnes, ... 
a tothom qui camina al nostre 
costat i que aquest camí sigui 
ben llarg !!!

Bones Festes!!!

Botiga Emociona’t
Del 2 de desembre al 5 de gener · De dilluns a dissabte

De 9.30 a 13.30 h i de 16.30 a 20.30 h. Av. Pompeu Fabra, 2

A la botiga Emociona’t podràs comprar bosses, 
imants, dessuadores, bufs, davantals de la cam·
panya. Tots els diners que es recaptin es destina·
ran a finalitats solidàries.

Si compres els regals a Montmeló, amb el tiquet 
de compra, porta’ls a embolicar gratuïtament a la 
botiga Emociona’t.

Pere Rodríguez | Alcalde

T
othom comparteix l’opi·
nió que es viu massa de 
pressa, que ens anem 

menjant el dies i els mesos 
sense prendre consciència 
del que està passant.

Si mirem enrere i ens plan·
tem a l’any passat ens esgar·
rifa pensar en quina situació 
de pandèmia ens trobàvem. 
Quan tothom ja tenia els plans 
fets pel Nadal, un pic de con·
tagis va obligar a tornar a 
prendre mesures restrictives 
i va tornar a aparèixer el re·
compte de comensals a l’ho·
ra de fer qualsevol celebració. 
Sembla que hagi passat una 
eternitat i això passava a prin·
cipis del 22.

A mida que avançaven els 
mesos hem tornat a recupe·
rar la tan esperada normalitat. 
Hem deixat caure les masca·
retes del nostre dia a dia i hem 
pogut tornar a les celebraci·
ons pre·pandèmia. Si mesu·
rem el calendari per Festes i 
Tradicions, després d’un Car·
naval emmascarat i d’un Sant 
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obres, manteniment i via pública

RESIDÈNCIA | GENT GRAN

Estat de les obres 
de la residència

SERVEIS | FUNERARIS

Tanatori

ESPAI PÚBLIC | PARCS

Ja està gairebé 
enllestit el parc 
del Sant Jordi

MANTENIMENT| EDIFICI

Obres a les instal·lacions 
del Jutjat de pau

MANTENIMENT | CARRERS

Canvis a les jardineres al 
carrer de Carlos Linde

Redacció

A
quests dies ja es pot 
veure i gaudir del nou 
espai infantil de la 

Quintana situat sota l’esco·
la Sant Jordi. S’ha substituït 
el joc infantil molt malmès 
pel pas del temps, per dos 
jocs infants més moderns 
i amb molt color. S’ha col·

Redacció 

S
’han iniciat les obres 
de reforma del jutjat 
de pau de Montmeló 

ubicat als baixos de l’Ajun·
tament amb entrada des 
de la plaça de la Vila. Un 
cop finalitzades les obres 
de l’OAC restava pendent 

Redacció

A
quests últims dies 
s’han estat canviant 
les jardineres del car·

rer de Carlos Linde. Les 
jardineres existents eren de 
ferro corten que s’havia anat 
deteriorant amb el pas del 
temps i ara apareixien rove·
llades i trencades per la part 
inferior. Les noves jardineres 
han permès posar·hi nova 
planta de temporada. 

Redacció

S
ens dubte les obres 
de la residència són 
les més esperades per 

la ciutadania de Montmeló. 
Des del seu inici a principis 
d’aquest any i amb l’aturada 
per suspensió de pagaments 
de l’anterior empresa cons·
tructora. Les obres es van re·
prendre al mes d’agost i se·
gueixen a molt bon ritme. En 

Redacció

S
egueixen a bon ritme 
les obres de construc·
ció de l’edifici d’una 

aquests moments, desembre 
de 2022, ja es pot veure la 
distribució interior i l’aspecte 
que tindrà el nou edifici. A les 
visites d’obres ja han pogut 
veure les habitacions, les sa·
les d’estar i la col·locació del 
terra radiant.

La nova residència està 
prevista amb una capacitat 
màxima per a 36 persones 
usuàries de la Residència i 
per al servei de Centre de dia 

per a 45 persones. Les sa·
les de convivència es dimen·
sionaran per a 54 residents i 
60 usuaris del centre de dia. 
El projecte pretén dotar d’un 
espai a on se centralitzin els 
diferents serveis, donant una 
visió oberta, àmplia i perso·
nalitzada de la cura i atenció 
a les persones més vulnera·
bles, i que permeti adaptar el 
servei a les necessitats de la 
persona. 

locat també el paviment de 
cautxú, un sorral, més bancs, 
gronxadors i la senyalització 
corresponent. Mantenir els 
parcs, mantenir l’espai pú·
blic en òptimes condicions 
és feina de tothom. Fer·ne 
un ús respectuós i mantenir 
el respecte per l’espai comú, 
contribueix a una millor qua·
litat de vida. 

millorar les instal·lacions 
del jutjat, aquestes obres 
contemplen la incorporació 
d’un lavabo, fals sostres, 
pavimentació, millores en la 
instal·lació elèctrica i pintura 
de tot l’espai.  Té un pressu·
post de  21.969,72 euros  i 
la previsió de finalització es 
al gener de 2023. 

planta amb uns 400 m² qua·
drats edificats més 228 m2 
d’espais exteriors on s’hi 
encabiran els diferents ser·
veis. L’equipament compta·

rà amb dues sales de vetlla 
i serveis multiconfessionals i 
serà gestionat per l’empresa 
Truyols que és qui s’està en·
carregant de l’obra. 
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capacitats diverses

COOPERATIVES | INTEGRACIÓ

Grupdem inaugura una nova seu del 
Centre Especial de Treball de Montmeló
Grupdem, cooperativa d’iniciativa social sense afany de lucre, gestiona el Centre 
Ocupacional El Trencadís de Montmeló des de l’any 2008.

INTEGRACIÓ | ART

Primer certamen del premi “Art amb el cor”
El concurs “Art amb cor” i el mural a la Llosa van ser les dues propostes artístiques 
relacionades amb el Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat.

Vallès Visió 

E
n aquest nou espai s’hi 
faran feines d’emmagat·
zematge i distribució de 

nous productes de la coope·
rativa. A més, donarà feina 
a una desena de persones. 
Aquest espai, que és més pe·
tit que l’anterior, però s’adapta 
millor a les seves necessitats i 
alhora és més modern per dur 
a terme nous projectes. 

Productes confitats ecolò·
gics són algunes de les in·

Redacció

E
l passat dia 2 de desem·
bre es va celebrar la pri·
mera edició del concurs 

«Art amb el cor». Es tracta 
d’un certamen organitzat des 
de la regidoria de capacitats 
diverses de l’Ajuntament de 
Montmeló i el Trencadís, amb 
el clar objectiu de permetre a 
les persones amb diversitat 
funcional explorar sense lí·
mits diverses tècniques d’ex·
pressió pictòrica.

El jurat, constituït especial·
ment per aquest certamen, va 
decidir donar el primer premi a 

novacions alimentàries del 
Grupdem i un dels produc·
tes que s’etiqueta a la no·
va nau de la cooperativa al 
carrer Tallers, de Montme·
ló. El producte es comença·
rà a comercialitzar durant el 
primer trimestre de l’any vi·
nent. Amb la inauguració de 
la nova seu d’aquest Centre 
Especial de Treball, esperen 
ampliar i consolidar els pro·
jectes en els quals ja estan 
immersos. 

Malgrat que el nou espai 

la composició creada per Eva 
Maria Campos amb el títol de 
“Retro desintegrado”. El segon 
premi va ser per a Ángeles Ro·
dríguez per “Mariposas y flo·
res”. Per últim, el tercer premi, 
fent saltar la sorpresa, va ser 
compartit entre Javier Jimènez 
i el seu quadre doble “Caos” 
i Àlex Baos per “Autoretrato 
a medias”. Finalment, tots els 
participants van rebre un obse·
qui per premiar el seu art.

L’acte va ser presentat per 
l’alcalde Pere Rodríguez i 
la regidora Mar Hernández. 
També va comptar amb pre·
sència dels regidors Imanol 

d’aquest Centre Especial de 
Treball és més petit que l’an·
terior que hi havia a Mont·
meló, el que s’acaba d’in·
augurar disposa de millors 
instal·lacions

L’Ajuntament de Montme·
ló va estar present en aques·
ta inauguració, ja que des de 
fa anys manté una estreta re·
lació de col·laboració amb el 
Grupdem, i són ells els encar·
regats de gestionar el Centre 
Ocupacional El Trencadís de 
Montmeló. 

del personal del Trencadís.
Valiente va rebre l’encàrrec 

del Trencadís de fer una obra 
pictòrica que fes referència al 
fet que tothom és igual i que 
“no són les diferències les que 
ens divideixen, sinó la capaci·
tat d’acceptar·les”. Al mural hi 
ha dibuixades diferents mans, 
de diferents edats, colors i ca·
racterístiques, però totes amb 
la mateixa finalitat, fer xarxa, 
demostrar que el treball col·
laboratiu ens permet soste·
nir·nos i no caure. La societat 
necessita aquestes mans, ne·
cessita tothom per continuar 
endavant. 

Martín i Alfonso Jiménez. La 
mostra pictòrica romandrà al 
Museu Municipal de Montme·
ló durant tot el mes de gener 
de 2023 per tal que ningú es 
quedi sense gaudir d’aquesta 
fantàstica exposició plena de 
matisos i detalls molt íntims 

de tots els artistes.
D’altra banda, el mateix 2 

de desembre es va inaugurar 
el mural de la paret de la Llosa 
que dona al carrer Primer de 
Maig, obra de Xavier Valien·
te. La realització del mural va 
comptar amb la col·laboració 
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SOLIDARITAT| PROJECTES

La Jornada Solidària aconsegueix recaptar 
2.000 euros pel projecte de Pallassos 
Sense Fronteres “Fem Riure, Fem futur”
La ciutadania de Montmeló va demostrar una vegada més la seva cara més solidària al llarg de tota la jornada.

Cooperació

L
a Fira Solidària i la Ga·
la Solidària del passat 
3 de desembre en col·

laboració amb Pallassos Sen·
se Fronteres van aconseguir 
una recaptació de 2.000 € 
que sumada a l’aportació que 
ha fet l’Ajuntament suposen 
una donació de 15.800 € per 
ajudar als infants afectats per 
la guerra de Síria que es tro·
ben a la Vall de la Bekaa, al 
Líban. 

La Jornada Solidària arren·
cava a les 10 del matí amb 
les paradetes que entitats i 
ONG’s havien muntat a la Pla·
ça de la Vila. Xocolatada per 
combatre el fred de la Jun·

ta del Casal de la Gent Gran 
i roscons de l’Associació de 
la Gent Gran per a acompa·
nyar·ho de la millor forma. Ta·
llers infantils de l’Esplai, Òm·
nium i l’AFA de l’escola Pau 
Casals. Venda de productes 
solidaris de la Penya Blau·
grana i la Colla de Diables, i 
fins i tot un futbolí humà del 
C.F. Montmeló. Per últim, les 
ONG’s Acció Internacional 
per la Pau i l’A.E.Ramassà, 
van muntar una paradeta per 
a fer difusió dels projectes. 
Ambdues organitzacions han 
sigut les guanyadores de la 
convocatòria de subvencions 
que enguany ha iniciat l’Ajun·
tament de Montmeló, subven·
cionant amb 8.000 € cadas·

cun dels projectes presentats. 
El de Acció Internacional per 
la Pau que busca l’enforti·
ment dels drets humans a Co·
lòmbia, i el de l’A.E.Ramassà, 
un projecte amb el que l’Ajun·
tament ja va col·laborar l’any 
passat, amb la creació i desen·
volupament d’una escola es·
portiva al Camerun. 

Tot plegat acompanyat de 
l’animació del Lluís Rodríguez, 
de Pallassos Sense Fronteres, 
i el taller de danses africanes 
de la Fundació Akwaba, que 
va fer ballar a petits i grans 
amb ritmes africans i amb el 
que van poder apropar·nos 
una mica de la seva cultura. 
Un matí solidari on vam poder 
conèixer els projectes de coo·

peració amb els que l’Ajunta·
ment i la Sectorial de Coope·
ració ha col·laborat enguany, 
apropar·nos i descobrir al·
tres cultures i col·laborar en·
tre tots a que Pallassos Sen·
se Fronteres pugui seguir fent 
somriure nens per tot el món. 

A la tarda va ser el torn de 
la Gala Solidària de Pallas·
sos Sense Fronteres. En Tor·
tell Poltrona, Sabanni, el Ne·
gro y el Flaco, Peter Punk, 
Marta Renyer, les Pedettes i 
el Trio Popetín van anar des·
filant per l’escenari i fent riu·
re a una platea de la Sala Po·
livalent plena, que va gaudir 
de cada número. A l’entrada, 
els més petits van poder reco·
llir nassos de pallasso i veure 

una exposició amb informació 
i fotografies de tots els pro·
jectes amb els que Montmeló 
ha col·laborat enguany. 

Al final de la gala, l’alcal·
de i el regidor de cooperació 
van poder fer entrega d’un 
taló amb la quantitat total de 
15.800 €, la suma total de la 
col·laboració de Montmeló 
amb el projecte. 

Per acabar, Tortell Poltro·
na va fer un parlament sobre 
la importància de la feina que 
fa Pallassos Sense Fronteres, 
i com aquestes aportacions 
ajuden i contribueixen a que 
es puguin seguir desenvolu·
pant aquests projectes per tot 
el món.

cooperació



Mentre quedin estels
podrem seguir

demanant desitjos!!

Us desitja bones festes!!
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comunicació

Redacció

A
mb el mateix esperit que la 
Ràdio Montmeló original, 
però ara amb un context 

tecnològic nou i renovat, Ràdio 
Montmeló, l’emissora municipal 
i digital de Montmeló, va tornar 
a emetre el mes de desembre 
del 2021, des de la plataforma 
digital d’Enacast, a través del 
web radiomontmelo.cat.

El departament de comuni·
cació és el responsable de co·
ordinar i gestionar el contingut 
de l’emissora. Va començar 
emetent un programa magazi·
ne setmanal de caràcter infor·
matiu d’una hora aproximada 
de temps que es publica ca·
da divendres i sota el nom de 
‘Montmeló Sona’.

En menys d’un any l’emisso·
ra compta amb un total de 12 
programes que parlen de cine·
ma, salut, patrimoni, debat po·
lític, novetats literàries, sobre 
el català, gent gran, entreteni·

ment ..., i compta amb un total 
de més de vint persones que hi 
col·laboren.

Les escoles de primària i 
l’institut tenen programa propi 
que sota el nom de “Els infants 

també parlen” i “Montmeló al 
punt” porten notícies sobre els 
seus centres escolars i sobre 
temes que els afecten.

L’Oficina de Català amb 
l’”Ensenya’m la llengua” i la 
Biblioteca amb el “Quinze són 
quinze” són dos espais muni·
cipals que també s’han fet un 
lloc dins la graella. El Centre 
d’Estudis amb el Museu, ens 
parlen mensualment de cultu·
ra i patrimoni amb l’espai “Pa·
trimont”, i el col·lectiu de pen·
sionistes ens parla sobre la 
gent gran amb el seu podcast, 
“Gran, gent gran”.

“Vermut con ...” conduit per 
dos joves del municipi, “Mi·
cro i acció” el nostre progra·
ma sobre cinema i “Món Sa·
lut” són tres exemples de tres 

programes propis de l’emisso·
ra amb temes i persones col·
laboradores ben diferents.

El magazín “Montmeló So·
na” compta amb diferents 
apartats i seccions i l’Escola 
de Música sempre hi ha col·
laborat. 

Ràdio Montmeló ha com·
plert un any i per celebrar·ho 
ha fet el seu primer directe. 
Des de la plaça de la Vila, el 
mateix dia 17 de desembre, 
es va fer un Montmeló So·
na ben especial. Un Mont·
meló Sona de celebració pel 
que van passar la majoria de 
les persones col·laboradores 
de Ràdio Montmeló per ofe·
rir·nos un tastet dels diferents 
programes de la graella. 

Vam poder conèixer l’opi·
nió dels diferents grups polí·
tics i els desitjos per a l’any 
2023 i la ciutadania va poder 
fer, en rigorós directe, les 
preguntes del “Jo vull saber” 
a l’alcalde. Més de tres ho·
res de programa que va po·
sar a prova a tot el personal 
de Ràdio Montmeló, més de 
tres hores de programa que 
podeu escoltar a la web de 
la ràdio.

MITJANS | RÀDIO

Ràdio Montmeló compleix un any 
i ho celebra amb un programa en 
directe des de la plaça de la Vila
Divendres 17 de desembre de 2021, Ràdio Montmeló va tornar a emetre de nou 
després de 31 anys de la desaparició de la primera emissora municipal.
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Redacció

“H istòria de l’Agrupa, 
Associació Cultural 
de Montmeló” és el tí·

tol del llibre que tres autores 

i col·laboradores de l’Agrupa 
han realitzat i que recull els 45 
anys d’existència d’aquesta 
entitat cultural de Montmeló.

Àngels Martí, Eva Butjo·
sa i Maria Antònia Carrasco 

són les tres autores d’aquest 
document recopilatori de 45 
anys de l’Agrupa. Les autores 
fan un exhaustiu recull de do·
cumentació per mostrar l’enti·
tat des dels seus orígens, fins 

a l’actualitat. El llibre es divi·
deix en les diferents seccions 
de l’entitat: teatre, coral, sar·
danes, gitanes... I també es fa 
un recull històric d’altres mo·
ments viscuts, com van ser 
els Jocs Florals, les Setmanes 
Culturals, la Colla de Caste·
llers i la revista Agrupa·Mont.

Les pròpies autores així ho 
relaten a la introducció del lli·
bre: “La cultura s’expressa 
per moltes vies, i un dels as·
pectes que marca la dinàmi·
ca d’un poble, és a través de 
la vitalitat que manifesten les 
agrupacions, els col·lectius i 
les entitats que la desenvolu·
pen. L’Agrupa, sobretot en els 
seus primers anys, va ser clau 
a l’hora de recuperar i treba·
llar per apropar la cultura ca·
talana al municipi. Encara avui 
dia ho és. Gràcies a aquesta 
perseverança, a aquestes in·
quietuds, a aquest treball col·
lectiu, L’Agrupa que ha arribat 
als nostres dies omple d’or·
gull a tots aquells que hi han 
participat directament i també 
a aquells que saben apreciar 
la feina feta i l’entusiasme en 

que s’ha portat a terme.”
L’acte de presentació 

d’aquest interessant llibre de 
130 pàgines va estar conduït 
pel membre de l’Agrupa i di·
rector d’escena, en Martí Tor·
ras Mayneris, qui va explicar 
que l’Agrupa havia estat el 
seu “Cinema Paradiso” parti·
cular i que és l’origen de la se·
va carrera professional. Torras 
va entrevistar les tres auto·
res a l’escenari, on van expli·
car com havia estat el procés 
d’escriptura i d’investigació 
del llibre. Tot seguit es va do·
nar veu a diferents persones 
presents a l’acte que durant 
alguna part de la seva vida 
van tenir un càrrec de relle·
vància a l’Agrupa.

L’acte va finalitzar amb les 
paraules d’agraïment de la 
regidora de Cultura, Ariadna 
Ojeda i de l’actual presidenta 
de l’Agrupa, Teresa Mengual. 
I com no podia ser d’una al·
tre manera, es va fer entrega 
d’obsequis i d’un exemplar 
del llibre a totes les persones 
que havien col·laborat en la 
realització de l’obra. 

ENTITAT | L’AGRUPA

L’Agrupa mostra els 45 anys 
d’existència en un llibre 
Diumenge dia 11 de desembre es va fer la presentació del llibre 
“Història de l’Agrupa”, amb la platea de la seu social plena.

PROPOSTES | REGALS

I per Nadal, regala Cultura local
Et portem tres propostes per regalar aquest Nadal. No deixeu escapar l’ocasió de 
fer feliç a qui més estimeu regalant-los cultura local, cultura km.0

cultura

Butlletí 12 del Centre d’Estudis Montmeló
Presentat recentment aquest és l’últim butlletí del Centre d’Estudis. En 
aquest CEM 12 destaquen, entre altres, dos temes. Per una banda tracta 
del turó de les Tres Creus, símbol oficial de Montmeló, des del vessant his·
tòric, la de la seva flora i del dipòsit d’aigua de la muntanyeta .L’altra tema 
tractat molt exhaustivament és el de la Guerra Civil a Montmeló. Es narra 
un consell de guerra, es parla sobre les persones de Montmeló mortes al 
front i les víctimes de la repressió franquista.

Més informació a cemrecerca@gmail.com

Abona’t a la Polivalent. 3 espectacles per 30 €
Caminos · Chicuelo | Espectacle de flamenc | 21 Gen. 19 h
Caminos és el nou projecte del guitarrista Juan Gómez ‘Chicuelo’. Fet de 
tangos, alegries, bulerías i granaínas, i amb una formació insòlita, obre 
nous camins sonors en el flamenc. La guitarra de ‘Chicuelo’, la bateria de 
David Gómez i el violoncel de Martín Meléndez, envolten el “baile” de Ka·
ren Lugo, 

Strafalari · Mag Lari | Espectacle de màgia | 4 Feb 19 h
Torna el Mag Lari amb un espectacle Strafalari, i perquè es diu Strafala·
ri? Doncs perquè el Mag Lari és Strafalari. Un nou espectacle de màgia, al 
més pur estil Las Vegas, carregat de participació i grans il·lusions! Després 
de tants anys sobre l’escenari arriba el Mag Lari més Strafalari que mai!

Esencial · Vaivén Circo | Espectacle de Circ | 25 Feb. 19 h
La companyia Vaivén Circo, Premi Nacional de Circ 2016, arriba a la Sala Po·
livalent amb una posada en escena plena de màgia i poesia. Esencial combi·
na els malabars, l’equilibrisme i la dansa. Cinc actors virtuosos de circ pugen 
a l’escenari per jugar i somiar en un viatge ple d’aventures.

Més informació a salapolivalent@montmelo.cat | Venda d’entrades i 
abonament a www.entrapolis.com

Embolica els teus regals a la botiga Emociona’t
Si voleu fer un bon regal cultural i 100% montmeloní, us 
proposem quecompreu els dos llibres i l’abonament de la 
Polivalent i aneu a la botigaEmociona’t a embolicar·los. A 
més, entrareu en el sorteig de la campanyade Nadal de vals 
de compra. Ja saps, per Nadal, regala cultura local!

Història de l’Agrupa. Associació 
Cultural de Montmeló
L’Àngels Martí, l’Eva Butjosa i la M Antònia Carrasco, ens ofereixen un ex·
haustiu recull de documentació per mostrar l’entitat des dels seus orígens, 
fins a l’actualitat. El llibre es divideix en les diferents seccions de l’entitat: 
teatre, coral, sardanes, gitanes... I també es fa un recull històric d’altres 
moments viscuts, com van ser els Jocs Florals, les Setmanes Culturals, la 
Colla de Castellers i la revista Agrupa·Mont.

Més informació a contacte@agrupa.cat
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gestió

AIGUA | SEQUERA

Ban municipal de mesures 
extraordinàries per 
situació de sequera
A causa de la situació d’escassetat extrema d’aigua, l’Agència Catalana 
d’Aigua ha declarat l’Estat d’Alerta per sequera a la unitat d’explotació 
13 Embassaments del Ter Llobregat, a la qual pertany Montmeló

Redacció

D
’aquesta manera, a 
instàncies de l’ACA, 
aquesta Alcaldia ha re·

dactat el següent Ban amb 
l’objectiu de millorar l’estat 
hidrològic i evitar possibles 
mesures més restrictives que 
les actuals establertes:
1. Es fixa una limitació del 

consum global d’aigua per 
abastament a un màxim de 
250 litres per habitant i dia.

2. Resta prohibit l’ompliment 
total o parcial de fonts or·
namentals i altres elements 
d’ús estètic de l’aigua.

3. Resta prohibit l’ompli-
ment de piscines, excep·
tuant les quantitats indis·
pensables per reposar les 
pèrdues per evaporació i 
que puguin afectar al sis·
tema de recirculació de la 
instal·lació.

4. Resta prohibida la utilit-
zació d’aigua per a l’eli-
minació de pols i matèria 
en suspensió a l’aire.

5. Resta prohibit el rentat de 
mànega de tota mena de 
vehicles exceptuant l’efec·
tuat per una empresa dedi·
cada a aquesta activitat.

6. El reg de jardins i zones 
verdes, tant de caràcter 
públic com particular, ha 
de fer-se només en l’ho-
rari de menor insolació
(de 20h a 8h). La dotació 
per a reg ha de ser la mí·
nima indispensable adap·
tant·se en tot moment a les 
condicions de temperatura 
i humitat. En qualsevol cas, 
no pot superar·se una do·
tació de 450 m3/ha/mes, i 
pels jardins particulars es 
pot realitzar, com a màxim, 
dos dies cada setmana.

I amb tot això, des de l’Ajun·
tament de Montmeló es reco·

mana revisar possibles fui·
tes d’aigua i/o degoteigs, així 
com aplicar d’altres mesures 
que evitin un consum d’ai·
gua excessiu. Entre tots po·
dem fer que la situació millori, 
conscienciació i responsabili·
tat si us plau.

ELECCIONS | CENS

Obert el període d’inscripció 
al cens electoral per a les 
persones estrangeres amb 
dret a votar a les properes 
eleccions municipals i al 
Parlament Europeu

Redacció

La ciutadania de la Unió Eu·
ropea (UE), no espanyola, 

resident a Espanya, podrà 
votar a les eleccions munici·
pals i al Parlament Europeu 
si estan inscrits al cens elec·
toral i tenen divuit anys com·

plerts el dia de la votació.
Per la inscripció al cens 

electoral és necessari la ins·
cripció prèvia al Padró del 
municipi d’on resideixi i ha·
ver manifestat la seva volun·
tat d’exercir el dret de sufra·
gi a Espanya a les eleccions 
municipals, a les eleccions 

del Parlament Europeu o en 
ambdues. 

Es pot sol·licitar, abans del 
30 de gener de 2023. Per in·
ternet a la Sede Electrónica 
· Instituto Nacional de Es·
tadística. Presencialment a 
l’Ajuntament, de dilluns a di·
vendres de 8 a 14 h. 
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Redacció

E
l comerç local de Mont·
meló ja ha posat en 
marxa la campanya de 

Nadal. L’Ajuntament, amb la 
col·laboració de la Unió de 
Botiguers, ha impulsat la cam·
panya Emociona’t, una pro·
posta que té com a objectiu 
poten ciar els negocis del po·
ble. Cada compra de 30 euros 
o més als comerços adherits a 
la campanya és una participa·
ció per un sorteig que repartirà 
20.000 euros en vals de com·
pra per gastar al mateix muni·
cipi. Recordeu que per acon·
seguir aquesta butlleta, s’ha 
de dur el tiquet de compra a 
la botiga Emociona’t, situada 
a l’Avinguda Pompeu Fabra, 
on també es poden embolicar 
tots els productes adquirits al 
petit comerç del poble.

Nadal és també lleure, temps 
per compartir amb la família i 
amb els amics i vacances per 
als més petits de casa. Què 
ens ha preparat l’Emocio-
na’t enguany? Una pista de 
patinatge a la plaça de la Vila 
que des del passat 13 de de·
sembre, dia de l’encesa de les 
Llums de Nadal, ja funciona. I 
del 27 al 30 de desembre, vine 
a la plaça de la Vila i als carrers 
que l’envolten i gaudeix de ta·
llers, activitats, espais de joc i 
espectacles familiars d’anima·
ció i màgia per gaudir d’un Na·
dal ple de diversió i somriures! 
Quatre dies dedicats especial·

ment al públic infantil!
L’Emociona’t també con·

templa una nova edició del 
concurs de balcons amb la 
novetat que aquest any tam·
bé hi participen els comer·
ços i establiments de restau·
ració. Vols viure la màgia de 
Nadal? Passeja pels carrers 
de Montmeló i fes de jurat 
d’aquest concurs. Pots votar 
a la web fins al dia 3 de gener.

Aquest passat cap de set·

mana ha estat sense cap me·
na de dubtes el cap de setma·
na més actiu i nadalenc: a més 
de la pista de patinatge de la 
plaça de la vila, el dissabte 17 
de desembre, el carrer Major 
i altres carrers comercials es 
van omplir de parades d’ar·
tesans i de productes nada·
lencs durant l’edició de la Fira 
de Nadal. Els més petits van 
tenir l’oportunitat de fer cagar 
el Tió. I els amants de les na·

dales van poder assistir a la 
cantata infantil i i del cor de 
Gòspel de l’Escola de Música. 
Fins i tot el públic amant del 
futbol i de les motos van tenir 
activitats nadalenques.

Diumenge va començar amb 
la gala solidària de l’Escola 
For Dance Center i va finalit·
zar amb les activitats organit·
zades per l’Agrupa per recollir 
diners per a la Marató de TV3.

El públic jove encara té 
temps de comprar les entra·
des de la festa de Cap d’Any 
que els Geganters i l’Esplai 
han organitzat al pavelló o de 
participar en les activitats de 
l’Estació Jove entre el 24 i el 

31 de desembre.
Els concerts de Nadal no ha 

finalitzat: el 22 és el torn del 
Casal de la Gent Gran i el 23 el 
de la Coral de Montmeló. I no 
us oblideu abans de finalitzar 
l’any, concretament el dia 27, 
que podeu fer una donació de 
sang a partir de les 10 hores, 
en el Museu Municipal. I a par·
tir del 2 de gener, la Casa dels 
Reis arriba a la Torreta per se·
gon any, per ensenyar als in·
fants i les seves famílies com 
es prepara la nit més màgica 
de l’any. Tot això, abans de la 
cavalcada de Reis el dia 5 de 
gener de 2023. Emociona’t 
amb el Nadal a Montmeló! 

Nadal a Montmeló

CAMPANYA | EMOCIONA’T

La campanya “Emociona’t”, punt de 
partida de les activitats de Nadal
A Montmeló, des de fa un parell d’anys, a principis de desembre apareix un personatge màgic que amb el nom 
d’Emociona’t ens duu activitats de comerç, de lleure, ens encomana la màgia i ens fa viure les tradicions de Nadal.
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Reis 2023

INFÀNCIA | MÀGIA

La Casa dels Reis d’Orient de 
Montmeló reobre les seves portes 
Durant tres dies i amb cita prèvia redescobrirem els secrets que enguany amaga la 
Casa dels Reis d’Orient. Un nou recorregut amb novetats i molta màgia.

REIS | IL·LLUSIÓ

Tot preparat per la Cavalcada Reial i la rebuda 
dels Reis de l’Orient a la plaça de la Vila 
Aquest any si, Ses Majestats els Reis d’Orient tornen a Montmeló amb més màgia que mai, amb 
una Cavalcada Reial renovada i la recuperació de la Recepció Reial a la plaça de la Vila.

Ajudants Reials

D
iuen que a cada poble hi 
ha una casa on la màgia 
fa que els somnis es fa·

cin realitat, on les il·lusions es 
construeixen dia a dia. Diuen 
que aquestes cases màgi·
ques durant l’any són simples 
espais amb la missió d’estar 
alerta, prendre nota i informar. 
Diuen que aquestes cases els 
primers dies de l’any deixen 
veure la seva màgia i mostren 
la seva veritable funció, ser el 
centre logístic de ses Majes·
tats els Reis Mags. Diuen que 
a Montmeló aquesta casa és 
“La Torreta” i diuen que en·
guany la podrem visitar du·

rant tres dies.
Aquest edifici modernis·

ta i amb encant propi, guar·
da el secret més màgic de la 
vila, ja que ha estat triada de 
nou el centre logístic i d’ope·
racions de Ses Majestats els 
Reis d’Orient. Això vol dir que 
“La Torreta” enguany reobri·
rà les seves portes a la po·
blació perquè tots els nens i 
nens del municipi puguin visi·
tar·la transformada de nou en 
“La Casa dels Reis”.

Del 2 al 4 de gener, tot 
l’equip ajudants de Ses Ma·
jestats mostraran a les famí·
lies visitants els secrets que 
amaga aquest espai tant fa·
miliar. Cada personatge inte·

ractuarà amb totes les famí·
lies que els visitin i gràcies a 
aquest tracte personalitzat us 
convertiran en els autèntics 

protagonistes d’aquest màgic 
recorregut. 

Recordeu que els ajudants 
reials de CIJ l’Esplaiat us fa·

ran arribar una carta per con·
vidar·vos a viure aquesta ex·
periència màgica. Allà hi 
trobareu les instruccions per 
a fer la visita reial. 

Després de tants mesos 
vi at          jant arreu del món els 
Reis d’Orient reobren les 
portes de casa seva per en·
senyar·vos com es prepa·
ren per la gran tasca de re·
partir els paquets la nit del 5 
de gener. Una tasca plena de 
secrets i tradi cions que des·
cobrireu a la Casa dels Reis 
d’Orient a Montmeló, els di·
es 2, 3 i 4 de gener de 2023. 

Que comenci la màgia! Us 
hi esperem amb el braços ben 
oberts! 

Patges Reials

E
ls infants de Montmeló 
tornaran a gaudir de la 
Cavalcada i veuran els 

Reis d’Orient de ben a prop. 
L’Estrella d’Orient que els ha 
guiat fins a Montmeló per 
omplir de regals les cases 
de tothom en una nit màgica, 
els acompanyarà des de la 
Casa dels Reis d’Orient fins 
a l’Ajuntament, on entraran 
per agafar forces pel seu dis·
curs i sortiran a la Plaça per 
la porta principal de l’Ajun·
tament acompanyats de les 
autoritats municipals. Se’ls 
farà entrega del llibre dels 
Noms de Montmeló i de les 
claus de les cases del po·
ble i així, es donarà inici a la 
Recepció Reial, on els nens i 
nenes podran conèixer a Ses 
Majestats els Reis d’Orient i 
entregar la carta amb tots els 
seus desitjos. 

Durant la cavalcada les car·
rosses reials no aniran soles. 
Aquest any l’Estrella d’Ori·
ent també guiarà una comiti·

va molt especial, i una nova 
carrossa que els nens i nenes 
de Montmeló no voldran que 
passi per casa seva. Enguany 
els Reis portaran amb ells di·
rectament de la mina reial on 
extreuen el carbó dolç, la Car·
bonera, que acompanyada 
dels Carboners Reials reparti·
rà carbó per les cases de tots 
els nens i nenes que no hagin 
fet bondat durant l’any. 

 A més, tots els infants que 
visitin la Casa dels Reis d’Ori·
ent els dies, 2, 3 i 4 de gener, 
rebran un fanalet per muntar 
i pintar a casa. Amb el fana·

let també rebreu un val per 
bescanviar per una espelma 
led als comerços de la Unió 
de Botiguers i Comerciants 
de Montmeló. Amb el fanalet 
i l’espelma, podreu tenyir de 
llum els carrers del recorre·
gut de la Cavalcada Reial per 
il·luminar el camí dels Reis 
d’Orient cap a l’Ajuntament. 

Després de dos anys de fer 
la Recepció Reial sense pú·
blic i adaptar la resta d’acti·
vitats per la situació sanitària, 
aquest any per fi recuperem 
la total normalitat en les ac·
tivitats reials. Enguany la Ca·

valcada sortirà a les 18h de la 
Casa dels Reis d’Orient, des 
d’allà començaran el seu iti·
nerari pels carrers i places del 
municipi: Santiago Rusiñol, 
Primer de Maig, Lluis Com·
panys i Diputació fins a davant 
de Can Dotras. La Cavalcada 
dels Reis d’Orient recupera·
rà el llançament de caramels. 
Per evitar aglomeracions i in·
cidents, us demanem que us 
repartiu al llarg del recorregut i 
no us apropeu a les carrosses 
per tal de recollir el caramels. 

La Recepció Reial de Ses 
Majestats es farà a la plaça de 
la Vila on els infants podran 
entregar la seva carta, rebre 
un detall i degustar el tortell 
de reis que amaga la sorpre·
sa de les visites reials. Com 
sempre, la Colla de Gegan·
ters i Grallers de Montmeló fa·
rà xocolata, caldo i crepes a la 
plaça de la Vila mentre duri la 
Recepció Reial. 

Aquest any i amb la finalitat 
que els infants i els seus fami·
liars no hagin de fer llargues 
cues, es repartiran tiquets 

amb 4 franges horàries per 
a poder accedir a la recep·
ció reial. Els torns seran a les 
19, 19.30, 20 i 20.30 hores. 
Aquests tiquets es podran 
agafar a partir de les quatre 
de la tarda a la caseta de fus·
ta de la plaça de la Vila. 

Els caramels que es llença·
ran durant el recorregut són 
sense gluten i poden contenir 
traces d’ou, soja, llet i fruits 
de closca. Es recorda també 
a les persones que tinguin el 
cotxe estacionat al carrer Di·
putació, l’obligatorietat de 
retirar el seu vehicle abans 
del pas de la cavalcada dels 
Reis d’Orient.

La màgia de Reis és pos·
sible gràcies a entitats i per·
sones que col·laboren en la 
realització de les activitats 
previstes durant el dia 5 de 
gener com, la Colla de Ge·
ganters i Grallers de Mont·
meló, la Penya Madridista, la 
Colla de Diables de Montme·
ló, la Unió de Botiguers i Co·
merciants de Montmeló i Pro·
tecció Civil. 






