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EDITORIAL

La situació del Coronavirus a Montmeló
Davant la situació que ens trobem a causa de l’amenaça del Coronavirus COVID-19, des de
l’Ajuntament de Montmeló hem anunciat les diferents mesures preses pel que fa a les activitats i
actes organitzats per l’Ajuntament així com les destinades a garantir els serveis bàsics municipals.
Montmeló estem preparats per afrontar aquesta
amenaça, així com que
comptem amb el compromís
i la col·laboració de tots els
actors implicats. El nostre
principal objectiu és estendre el missatge de serenitat i
responsabilitat col·lectiva alhora que hem de confiar tots
i totes en les administracions
competents, especialment les
sanitàries, i el seu personal
que s’està deixant la pell en
aquesta crisi.
Una de les primeres accions ha estat la creació d’un
comitè de coordinació d’actuació davant del Coronavirus.
Aquest comitè està format per
membres de l’equip de govern
i personal tècnic i es reuneix
de forma constant, per avaluar els canvis de situació que
pugui haver-hi respecte del
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Coronavirus a Montmeló i
prendre les decisions i recomanacions oportunes segons
avanci la situació i es renovin les recomanacions que
arriben des del departament
de Salut de la Generalitat de
Catalunya. Les decisions que
es puguin prendre en les següents hores o dies seran comunicades pels canals oficials
de l’Ajuntament de Montmeló.
Malgrat la suspensió d’activitats i tancament d’equipaments, hem volgut seguir endavant amb la publicació del
butlletí mensual perquè creiem
que és l’eina de referència per
poder fer arribar la informació
a tota la ciutadania. Anem comunicant contínuament a xarxes i web però no podem oblidar que no tothom hi té accés.
Cal mantenir-nos serens i
responsables tots plegats. No
fem cas a informacions que
no provinguin de fonts oficials
i posem-nos, tots plegats, al
servei d’aquesta crisi.
Totes les mesures adoptades, com a conseqüència
de l’activació d’alerta del Pla
d’Emergència Municipal, en
coherència amb l’activació
del PROCICAT per part de la
Generalitat de Catalunya i de
l’Estat d’Alarma per part del
Govern Espanyol, les prenem
amb un únic objectiu: prevenir
els contagis i garantir al màxim
la seguretat de la ciutadania.
Aquest és el nostre compromís,
i en aquest sentit treballem.
Pere Rodríguez, Alcalde.
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SESSIÓ PLENÀRIA

El Ple de Montmeló
insta la Generalitat a
incloure la construcció
del centre educatiu de
química en els seus
pressupostos

Reconeixement a Montse Seguí
pels 32 anys al capdavant de
Càritas Montmeló
El passat dimarts 25 de febrer, abans del Ple Ordinari,
l’Ajuntament va realitzar un acte de reconeixement a Montse
Seguí, com a responsable de Càritas Parroquial de Montmeló.

L’Ajuntament disposa d’un edifici,
l’antiga nau de l’empresa Máximo Mor,
destinat a un ús d’equipament que és
òptim, tant per dimensions, com per
accessibilitat i distància a transport
públic, el qual posaria a disposició del
Departament d’Educació.
l ple de Montmeló del
mes de febrer va aprovar per unanimitat,
instar al govern de la Generalitat a incloure en el pressupost d’aquest any una
partida de 600.000 € per la
construcció de la primera fase de les obres de condicionament de l’equipament per
albergar l’Escola de Química del Vallès. Aquest seria
un centre educatiu d’estudis
de grau mitjà i superior de la
família de la química i afins.
S’ha estat treballant,
conjuntament amb el departament
d’Educació,
l’Ajuntament de Montmeló
i empreses del sector, en
un protocol d’intencions
per l’impuls de la formació
professional de la química

E

en la comarca del Vallès
Oriental.
Els objectius d’aquesta
iniciativa són tres: formar
nous treballadors i treballadores que puguin incorporar-se al mercat de treball
de la família de la Química;
millorar la formació i la inserció laboral dels alumnes
d’aquesta família d’estudis, amb un programa que
s’adapti a les darreres necessitats de les empreses
del sector, amb capacitat
d’adaptació als canvis que
s’esdevinguin; i establir i sistematitzar la col·laboració
de les empreses del sector
de la química amb el centre,
quant a l’aportació de material didàctic i estructura de
la transacció.

ontse Seguí ha estat
al capdavant de Càritas Montmeló durant
32 anys. Amb aquest acte
l’Ajuntament ha volgut agrair-li l’esforç, la implicació i la
generositat, així com la seva contribució personal en
revifar l’entitat Càritas en un
moment en què havia desaparegut.
Càritas es torna a crear a finals dels anys noranta per un
grup de voluntaris i sota la responsabilitat de la Montse. Pri-

M

mer es van dedicar a proveir
d’aliments secs a les famílies
més necessitades per anar,
de mica en mica, afegint els
serveis de subministrament
de roba, d’acompanyament
d’avis, i provisió d’aliments
frescos. Durant el boom de la
crisi econòmica, Càritas Montmeló va passar de 25 subministraments a 130. Actualment
es dóna servei al voltant de 60
famílies i té 30 voluntaris.
A l’acte d’agraïment, l’alcalde va fer entrega de la in-

sígnia del “MÓ” a la senyora
Seguí. Per la seva banda,
Montse Seguí va destacar
la col·laboració i el suport de
la gent en totes les crides i
campanyes que Càritas han
fet, dient de Montmeló que
és un poble molt generós.
I també va voler agrair de
manera especial a totes les
persones que col·laboren en
l’entitat i que agafaran el seu
relleu, així com als familiars
que l’han recolzat durant
aquests 32 anys.

PARTICIPACIÓ

Format el nou Consell de Poble de Montmeló
Dijous 20 de febrer a la Sala de la Concòrdia es va realitzar l’acte de constitució del nou plenari del
Consell de Poble, que estarà vigent durant l’actual legislatura municipal, fins al 2023.
l Consell de Poble és
l’espai de coordinació
de tots els actors socials
i econòmics del poble i, per
tant, es constitueix amb la finalitat de facilitar, fomentar i
permetre la participació estable de tots els sectors socials.
Així doncs, es concep com un
espai de trobada, de reflexió i
de participació ciutadana amb
una visió global per a la gestió
estratègica del municipi, per
sobre de les visions acotades
que pugui tenir cadascun dels
sectors i àmbits.
L’acte de constitució del nou
Consell de Poble va servir
per explicar el funcionament

E

del màxim òrgan consultiu de
l’Ajuntament i per conèixer la
composició del Plenari que
estarà integrat pel president
que és l’alcalde, els vicepresidents i els vocals, que són
un regidor portaveu de cada
grup municipal, un representant associatiu escollit per
cada una de les comissions
de treball sectorials (d’esport
i de cooperació), una persona representant de la Unió
de Botiguers i Comerciants
de Montmeló, representant
dels sindicats CCOO i UGT,
una persona representant de
la Unió Empresarial UEI-Cerclem, deu persones d’especial

rellevància ciutadana segons
acord de la Junta de Portaveus i deu persones de la Borsa de Participació Ciutadana.
El Plenari va servir també per

escollir d’entre els vocals els
membres que constitueixen la
Comissió Permanent.
El Consell de Poble serà el
principal òrgan de participació

en el municipi i tindrà com a
objectiu generar activitat amb
processos participatius ciutadans concrets. El consell
crearà, impulsarà i coordinarà
aquests processos i se’n faran
3 o 4 cada any.
La primera reunió de la comissió permanent concretarà
quina serà l’agenda participativa de Montmeló. Un dels
temes que el consistori proposarà a les reunions és com
gestionar la recollida de residus per fer-la més sostenible.
Les sessions del Consell de
Poble són públiques i tothom
pot participar amb veu, però
sense vot.
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FESTES I TRADICIONS

La Comissió per a la recuperació del Carnaval
tanca un cicle de 10 anys
Amb el judici i la crema del dimarts de Carnaval,
la Comissió per a la Recuperació del Carnaval de
Montmeló, dona per tancat un cicle de 10 anys al
capdavant del Carnaval.
quest ha estat un carnaval atípic des d’un bon
començament, ja que
el Rei Carnestoltes no va
arribar a Montmeló i la Vella
Quaresma es va convertir en
la nova Reina del Carnaval.
A partir d’aquest moment,
la festa es va desenvolupar
amb tota normalitat fins al
dia del judici i crema. El grup
amateur d’actors i actrius,
capitanejats pel director Martí Torras, van tancar els actes
de carnaval el passat dimarts

A

25 de febrer amb un judici i
crema molt particulars. Així
doncs, el judici finalment no
s’ha produït i qui finalment
ha estat cremat ha sigut una
sardina com a representació simbòlica de la figura del
Carnestoltes.
La Comissió per a la recuperació del Carnaval, juntament amb la colla de Diables i
el Grup Divertiment, han estat
els encarregats de portar a
terme tot aquest espectacle,
amb molt d’humor, amb mol-

tes connotacions a la política
actual i amb una gran dosis
d’espectacle musical, segell
inconfusible del director Martí
Torras Mayneris.
Dimecres de cendra es van
tancar els actes oficials de la
setmana de Montmeló amb
l’enterrament de la sardina
que va comptar amb una gran
participació de públic infantil.
Ara queda esperar fins a l’any
que ve quan el Carnestoltes
tornarà a aparèixer pels carrers i places de Montmeló.

IGUALTAT I DONA

Montmeló reivindica el Dia Internacional de les Dones amb una
jornada molt feminista
Montmeló va iniciar les activitats del Dia Internacional de les Dones dissabte 7 amb la posada en escena de l’obra
“Paradisos oceànics”. Les activitats es van tancar diumenge 8 al migdia amb la representació coreografiada de
l’himne feminista “Un violador en tu camino”.
a Sala Polivalent va acollir el dissabte 7 de març
l’obra Paradisos oceànics,
interpretada per les reconegudes actrius Mercè Arànega i
Paula Blanco. Aquesta era la
primera de les activitats commemoratives del 8 de març
Diumenge a les 11 hores,
va ser el torn del grup teatral
amateur Rebellatorum, que
van representar l’obra “Activista de sofá”. L’espectacle, orga-

L

nitzat pel grup ADMI, va tenir
lloc a la Sala de la Concòrdia
que es va omplir
A les 12.30 hores es va llegir
el manifest institucional del 8
de març de 2020 a la plaça de
la Vila i tot seguit va tenir lloc
un original concert de poesia
en jazz, a càrrec del grup vocal
Divadams.
Per finalitzar la jornada reivindicativa, a les 13.30 del migdia,
es va realitzar una concen-

tració feminista a la mateixa
plaça de la Vila i es va ballar
l’himne “Un violador en tu camino”. Aquest himne del grup
xilè Las Tesis es va fer famós
fa un any i és sense cap mena de dubte la manera més
significativa de reivindicar una
societat igualitària i lliure de
masclisme. La direcció coreogràfica va anar a càrrec d’Olga
Carrillo, directora de l’escola
For Dance Center.
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EDUCACIÓ I CULTURA

Alumnat de l’INS
Montmeló lliuren
a l’Ajuntament la
recaptació solidària de
la campanya de Nadal
Un total de 800 € es destinaran
a la campanya Cap infant sense
regal 2021

lumnat de 4t d’ESO de
l’Institut de Montmeló
van lliurar a l’alcalde
els diners recaptats durant
la campanya de Nadal que
des de fa 3 anys s’impulsa
des del centre educatiu. En
total s’han recaptat 800€
que aniran destinats a la
campanya Cap Infant sense Regal, que la regidoria
d’Acció Social de l’Ajuntament de Montmeló gestiona des de fa anys
La campanya té per objectiu que cap infant del
municipi es quedi sense
regal per motius econòmics, la Nit de Reis. Per
tal d’apoderar les famílies
vulnerables i dotar la campanya d’un valor afegit,

A

s’ha considerat que siguin
aquestes les que puguin
comprar les joguines que
desitgin els seus fills i filles.
La ciutadania sempre
participa de manera activa en aquesta campanya
i l’alumnat de l’Institut de
manera molt especial. Els
dies 19 i 20 de desembre
de 2019, l’alumnat va muntar parades per vendre detalls nadalencs elaborats
per ells mateixos. Enguany,
a causa de les condicions
meteorològiques d’una de
les fires, la recaptació ha
estat una mica inferior. Tot
i això, l’alumnat, el professorat i el consistori, fan
una valoració molt positiva
d’aquesta iniciativa.

La Sala Polivalent ha estat la seu de
la final de la Copa Cangur
ijous 5 de març, la Sala
Polivalent va acollir la
fase final de la Copa
Cangur. 245 alumnes de 35
escoles de secundària de tota Catalunya, han participat
en aquesta competició de
matemàtiques.
La Copa Cangur és un concurs presencial de resolució
de problemes de matemàtiques per a equips de centre, organitzat per la Societat
Catalana de Matemàtiques
i que rep el suport logístic
de l’empresa Isotropic. Els
equips estaven formats per
7 alumnes de 2n i 3r d’ESO.
En el concurs es presentaven
12 problemes i 60 minuts de
temps per fer-ne els màxims
possibles.
Un total de 35 centres de
tot el territori van competir a
la Sala Polivalent. A l’entrega

D

de premis van participar per
part de l’Ajuntament de Montmeló les regidores, M. Cruz
Ramal, Alba Serrano, M. Mar
Hernández i el regidor d’edu-

cació, Lluís Esteban. Finalment el centre guanyador
de la Copa Cangur 2020 va
ser el col·legi Sant Lluís de
Barcelona.

Primer concurs de relats, Premis Escriu-Mó
ant Jordi és la diada del
llibre i de la rosa, de la
cultura i les tradicions, i
és per això que enguany, des
de l’àrea de Cultura de l’ajuntament de Montmeló s’ha organitzat un concurs literari per
mostrar l’habilitat dels montmelonins i montmelonines a
l’hora d’escriure.
Es tracta d’escriure un relat d’entre 1 a 3 fulls d’extensió de temàtica lliure amb
un pseudònim i enviar-lo al
correu: montmelo@cpnl.cat
abans del 15 d’abril. Un jurat format per representants
de l’Ajuntament, l’Oficina de
Català, la biblioteca La Grua
i Òmnium seran els que decidiran els guanyadors dels

S

concurs valorant la qualitat
del relat i la seva l’originalitat. Caldrà esperar el dia de
Sant Jordi, perquè entre els
diferents actes festius de la
diada es farà públic el nom
de les guanyadores i guanyadors dels Premis Escriu-Mó.

Òmnium Vallès Oriental serà qui atorgarà els premis del
concurs. Animem a la ciutadania de Montmeló a participar
activament en aquesta primera
edició dels Premis Escriu-Mó,
escrivint un relat curt. Teniu
temps fins el 15 d’abril.
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Els ajuntaments, a
primera línia
La crisi sanitària provocada pel
Coronavirus, o COVID-19, a
més de posar-nos a prova com
a societat responsable i solidària, està deixant palès com de
vital és el manteniment dels
serveis públics. Una de les coses que aquesta crisi ens està
demostrant és que l’accés universal a la sanitat a més de no
deixar ningú al marge i generar
equitat i igualtat, permet afrontar crisis com l’actual amb la
seguretat que cap persona veurà agreujada la seva situació a
causa de la seva situació sòcio-

Que no ens aturin les
estàtues de sal ni les
pedres del camí
Quan l’estiu del 2018 el PSC va
rellevar de l’Alcaldia a Antoni
Guil, per deixar-la en mans de
Pere Rodríguez, el nostre grup
municipal va plantejar 25 propostes prioritàries per començar una
nova etapa de canvi a Montmeló.
Algunes d’aquestes propostes
van ser coincidents amb d’altres
formacions polítiques, per això
després de les eleccions municipals vam plantejar un “Pacte

FEM un Montmeló
més amable per a les
persones
És una realitat que el municipi de
Montmeló ha sofert tota una sèrie
de canvis pel que fa a l’urbanisme i infraestructura del mateix,
això afecta de manera primordial
a l’eix transversal del nostre poble
(Av. Pompeu Fabra) que arriba
fins a les Piscines Municipals de
Montmeló, així com tota la nova
planificació de la Llosa i les pro-

8 de març, Dia de la
Dona
Aquest passat ple de febrer vam
presentar una moció de commemoració del dia internacional de
la dona, el 8 de març, a la que es
van sumar la resta de grups i que
va ser aprovada per unanimitat
Un dia de reivindicació però,

econòmica. Ningú no ha de pagar per que se li facin les proves ni perquè sigui atès en els
centres sanitaris públics, com si
passa en altres països.
La segona derivada de la crisi
del Coronavirus és la demostració clara i rotunda de com els
ajuntaments són l’administració
a la qual la ciutadania mira en
primer lloc i de la qual espera
les primeres instruccions, consells o solucions. En situacions
de crisi, o si més no fora del
normal, les preguntes ciutadanes sempre tenen el mateix
destinatari: el seu Ajuntament.
Aquesta importància no es correspon amb el tracte que les
administracions locals reben a

l’hora d’assignar recursos, tant
econòmics com humans. Una
de les assignatures pendents
d’ençà els ajuntaments democràtics es van posar en marxa
és el seu finançament. Així, i tot
i que és l’única administració
pública que manté el superàvit
dels seus comptes, encara es
mantenen les condicions restrictives imposades pels governs del Partit Popular, com
la regla de la despesa, que penalitzen totes les seves actuacions i que li acaben posant un
segell d’incomplidores perquè,
tot i el superàvit, veuen com la
prestació de serveis se’ls fa cada vegada més difícil.
En tot cas aquesta situació,

com altres provocades per les
dretes neoliberals, és del tot
reversible i ha de ser l’objectiu
dels governs d’esquerres, tant
locals, autonòmics com estatals.
Cal recuperar, i aquí Europa
té molta responsabilitat, l’esperit que va fer possible la consolidació de l’Estat del benestar
d’ençà va finalitzar la Segona
Guerra mundial; un Estat del
benestar que va començar a
ser menystingut i destrossat a
la dècada dels anys 80 del segle XX, doncs a les dretes neoliberals, a les que s’han afegit
les forces reaccionaries de la
ultradreta, no els agraden els
serveis públics

de la Concòrdia”, amb totes les
forces progressistes del poble.
Plantejàvem un govern ampli,
plural i d’esquerres, que representés un gran consens entre la
ciutadania. La idea va ser rebutjada, principalment pel PSC, que
va optar per començar a governar en minoria.
Amb un govern en minoria,
Canviem Montmeló vam poder
fer modificacions substancials
a les ordenances fiscals i una
vintena d’aportacions al Pressupost municipal per aquest 2020.
Unes propostes que citàvem al
darrer article d’aquest butlletí i a

les nostres xarxes i que vetllarem perquè es compleixin i no es
desviïn ni desvirtuïn.
Ens hagués agradat poder gestionar i dur a terme les nostres
propostes des del govern, però
de moment el PSC segueix preferint governar en minoria o amb
coalicions febles. Sembla que hi
ha sectors poderosos a Montmeló que temen els governs amplis,
amb debat i confrontació d’idees.
No volen que es qüestioni res i
prefereixen caminar d’esquenes
al futur, per poder mirar millor
el passat. Diuen que l’home és
l’únic animal que ensopega dues

vegades amb la mateixa pedra,
caminant d’esquenes segurament ni te’n adones.
Nosaltres seguirem procurant
mirar allà on caminem i generar
consensos per canviar les coses. Estem convençuts que si
res no es canvia, res no s’avança i que per progressar és indispensable anar de cara i amb
valentia. Amb covardia i immobilisme només aconseguirem que
certes estàtues de sal segueixin
governant el nostre poble.
Per a més informació pots contactar amb nosaltres a l’adreça:
info@canviemmontmelo.cat

peres modificacions del POUM.
En aquesta millora s’observa un
gran interès per la creació d’un
espai on les persones del nostre
municipi tinguin prioritat a l’hora de
circular ja que les voreres són més
amples, hi ha zones enjardinades
i bancs per gaudir de la calma i la
conversa pausada, en aquests espais, a més la circulació dels cotxes està limitada a 20km/hora.
Això a priori no sembla cap problema, però la realitat és que els
cotxes circulen a més velocitat de
la que està permesa, sense que

representi cap tipus de sanció, de
la mateixa manera les persones
moltes vegades s’obliden per on
han de circular ja que els espais
no queden clarament delimitats i
senyalitzats. En definitiva, suposa
d’una banda una inseguretat pels
vianants i una manca de coherència pel que fa al que hauria de ser
aquest espai.
Des de FEM creiem i així ho vam
manifestar a l’anterior ple, que
l’espai que creua el poble, des de
l’Avinguda Pompeu Fabra amb Miquel Biada fins al carrer Vic, hau-

ria d’estar tancada a la circulació
de vehicles els caps de setmana,
concretament de divendres tarda
fins a dilluns al matí i així donar
preferència a les persones per
que puguin gaudir d’un espai que
sembla que ha estat pensant per
elles, no? No importa que no sigui
un centre comercial com hi ha a
altres municipis de comarca com
a Granollers, sinó que aquells que
governen pensin realment amb les
persones del seu poble permetent
que puguin gaudir dels espais sense cap risc per la seguretat.

que no ha de quedar aquí sinó
que ha de ser un recordatori i una
eina d’encoratjament de la feina
que cal fer durant tot l’any, lluitant
per a la igualtat i combatent fermament tota violència de gènere
ERC, juntament a la CUP, som
els únic que disposem dins el
partit de protocols de lluita i acció
contra el masclisme, amb l’objectiu de convertir el nostre partit en

un espai igualitari i segur
Aquesta és doncs, la línia de
treball del nostre grup municipal
a Montmeló.
En escriure aquestes línies,
ens trobem davant el repte de la
pandèmia del COVID-19, sabem
que des de l’ajuntament s’estan
prenent les mesures necessàries
per a protegir i atendre els ciutadans de Montmelo, quan aquest

text arribi a les cases, esperem
que entre tots estiguem fent un
esforç com a poble per a contenir la propagació de la malaltia,
mantenint la calma i seguint en
tot moment les indicacions de les
autoritats.
El nostre grup municipal es posa un cop més a disposició del
consistori per a treballar conjuntament per al bé dels ciutadans.
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