CRONICA
DE MONTMELÓ

Butlletí municipal
de l’Ajuntament
de Montmeló

037
OCTUBRE 2020

Montmeló
amb la gent gran
Del 17 al 24
d’octubre

Noves mesures
per aturar
l’increment de
casos Covid

Setmana de
la Gent Gran

Davant l’augment de casos de Covid cal adoptar mesures especials de
contenció de l’activitat laboral i social per aturar la transmissió del virus i
protegir la salut de la població del territori.
A Montmeló, a més de les mesures establertes per la Generalitat de
Catalunya, es suspenen els tallers i la gimnàstica de la Gent Gran i es
tanquen els equipaments de la Torreta i l’Estació Jove durant quinze dies.
Aquest any no hi haurà cap festa per la Castanyada i dissabte 31 i
diumenge 1 de novembre es munta un dispositiu especial per les visites
al Cementiri amb motiu de la festivitat de Tots Sants.
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EDITORIAL

TEMA DEL MES

Treballem per la Gent Gran
Tradicionalment el mes d’octubre celebrem la Setmana de la Gent
Gran, una setmana per homenatjar la gent gran, on es realitzen
diferents activitats i el tradicional Dinar d’Homenatge
quest any un virus ens
ha posat la vida de cap
per avall, el món ha deixat de ser com el coneixíem,
les relacions socials han canviat, els nostres hàbits i costums s'han vist afectats i en
aquest sacseig que ens està
donant la Covid-19 la nostra
gent gran són els més vulnerables. Una generació que ha
viscut els moments més durs
d'una guerra, una postguerra, dictadura, immigracions ...
una generació d'homes i dones d'acer que ara s'enfronten
a una situació desconeguda i
sense precedents.
Aquesta pandèmia ens ha
portat a tots, però especialment a la nostra gent gran, a
una alteració de la normalitat
atacant el més estimat: privarlos de la companyia de la família, de la tendresa i l'alegria
dels néts i en molts casos abo-

Al llarg del mes de novembre, el
departament de comunicació de
l’Ajuntament posarà en funcionament un
nou canal d’informació per a la ciutadania
a través de l’aplicació whatsapp

A
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Nou canal
d’informació de
l’Ajuntament

cant-los a la solitud . No poder
compartir les preocupacions,
disminuir el contacte social,
les activitats i rutines quotidianes pot no només afectar l'estat anímic si no augmentar la
sensació de por i vulnerabilitat
i el risc consegüent d'un ràpid
deteriorament cognitiu.
El repunt de contagis indica que hem d'extremar les
precaucions (mascareta +
distància social + rentat de
mans + ventilació) però a la
mateixa vegada ens obliga
a minimitzar aquests riscos
d'aïllament i impacte físic i
emocional. Aquest govern
municipal té un compromís
ferm en el desenvolupament
de política d'envelliment actiu
i és en moments de crisi com
aquest ens estem bolcant
més en oferir solucions. Per
això, mentre en poblacions
properes continuen tancats
els serveis per als majors a
Montmeló la reobertura de
Centre de Dia i el Dinar en
Companyia, s'han convertit
en una de les prioritats i per
això ha estat necessària la inversió i les obres d'adaptació
del Casal de la Gent Gran.
Els tallers de Casal també
són una peça clau de l'enve-

lliment actiu i s'han adaptat
en un nou emplaçament a
les exigències imposades per
les autoritats sanitàries i no
només no hem reduït l'oferta
de tallers, sinó que hem augmentat amb nous tallers com
musicoteràpia, teatre musical,
art-teràpia i psicomotricitat.
La Setmana de la Gent
Gran 2020 no estarà carregada d'activitats, ni de balls i
celebracions amb els amics,
la programació serà reduïda,
però hi ha una cosa que no
tingueu dubte que sí que està
present en la nostra ment i el
nostre cor, no només aquesta setmana sinó tots els dies
de l'any, i és l'homenatge i reconeixement a la vostra força per superar els moments
difícils, a tot el que ens heu
ensenyat. Us necessitem
igual de forts i valents perquè
aquest virus l’arraconarem
i tornarem a abraçar-nos, a
ballar, a gaudir de la família,
a anar d'excursió, a aprendre
noves coses.
Cuideu-vos, tenim molts
projectes que volem compartir amb tots i totes i no els podem fer sense vosaltres.
M Mar Hernández,
Regidora de Gent Gran

quest nou canal servirà per fer arribar a tothom missatges d’alerta,
avisos, anul·lacions, canvis
d’emplaçament, informacions
d’interès i d’urgència. No es
pretén establir un nou canal
de comunicació, es tracta
d’un servei a través de llistes
de difusió on la informació
serà unidireccional i no es
podran veure les dades de la
resta de persones membres
de la llista.
Les vies de contacte amb
l’Ajuntament seguiran els
canals habituals per via telefònica al 935720000, per
correu electrònic a ajunta-

A

ment@montmelo.cat, per
la web www.montmelo.cat
o per l’oficina virtual de tràmits.
Per donar-se d’alta a
aquest nou servei, cal enviar un whatsapp al telèfon
677 102 452 i guardar el
contacte al telèfon mòbil. Al
donar-se d’alta, es rebrà un
missatge de benvinguda i es
demanarà el consentiment
per al tractament de dades.
Si vols estar ben informat,
dona’t d’alta al nou servei.
Envia un whatsapp amb el
missatge “Vull donar-me
d’alta al whatsapp de l’Ajuntament de Montmeló”
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GENT GRAN

Montmeló recupera
el servei Dinar en
companyia
Es reprèn el servei "Dinar en
companyia" després de set mesos de
tancament, amb totes les mesures de
seguretat Covid-19. Abans d’accedir a
l’equipament les persones usuàries es
prenen la temperatura i es posen gel
hidroalcohòlic.

n altre de les mesures
adoptades és l'obertura de dos accessos,
un pel jardí del Casal d’Avis
i l'altre per les persones amb
mobilitat reduïda per l'antiga
porta del Casal de la Gent
Gran. Per ambdós accessos es segueixen totes les
mesures de presa de temperatura i gel hidroalcohòlic.
En aquesta ocasió hi participen 35 persones grans.
Al tractar-se d’un col·lectiu
vulnerable s’han extremat
les precaucions. De fet, en
algunes d’aquestes persones grans aquests mesos
de solitud i d’angoixa han
provocat un deteriorament
cognitiu.

U

Dinar en Companyia, té
com a objectiu ser una eina de socialització i d’hàbit alimentari saludable
per a la gent gran que viu
sola en el municipi. Durant aquests mesos de la
pandèmia el servei es va
substituir amb els dinars a
domicili. Aquest programa
es va iniciar en el municipi fa vuit anys. Ofereix un
àpat equilibrat, saludable i
adaptat a les necessitats
que presentin les persones beneficiàries, potencia la relació amb altres
persones i l’ampliació de
la xarxa relacional per
prevenir situacions d’aïllament social.

En funcionament de nou, del Centre
de Dia de Can Dotras
Des del 7 d’octubre, l’edifici contigu a Can Dotras que acollia el
Casal de la Gent Gran, funciona com a Centre de Dia.
n cop enllestides les
obres de condicionament de les installacions del Casal de la Gent
Gran perquè es converteixi
en Centre de Dia i després de
la visita dels tècnics del departament de la Generalitat
de Catalunya, s'ha restablert
el servei el passat dijous 7
d’octubre.
Arran de l’estat d’alarma decretat el passat mes de març,
el centre de dia va deixar de
donar servei perquè compartia espai amb la residència de
gent gran. Des d’aleshores
la trentena d’usuaris no han
pogut utilitzar a aquest servei
amb totes les conseqüències
que això comporta.
Tot i haver hagut de tancar
el Centre de Dia amb la de-

U

de les persones en situació de
vulnerabilitat i que requereixen atenció a la seva llar.
Les obres, per un import de
30.000 € han servit per crear
nous espais, millorar la ventilació, fer dos banys i condicionar diferents sales com la
d’infermeria.

Activitats i mascareta durant la
Setmana de la Gent Gran 2020
Del 17 al 24 d’octubre Montmelo celebra la Setmana de la
Gent Gran amb un seguit d’activitats i tallers per sensibilitzar
tothom de la importància de l’envelliment actiu i la vida
saludable per a la gent gran.
finals de 1990, l’Assemblea General de Nacions
Unides va proclamar l’1
d’octubre Dia Internacional de
la Gent Gran. La regidoria de
Gent Gran, programa al voltant d’aquesta celebració, una
setmana del mes d’octubre
plena d’activitats i tallers, per
gaudir i celebrar la maduresa.
Aquest any, però, la situació de pandèmia que estem
vivint, no ens permet celebrar-ho com sempre. No

A

Vols formar part del
Grup de voluntariat
de suport a la gent gran?
Si tens més de 18 anys i vols fer tasques d’acompanyament i suport a aquest collectiu envia un whatsapp amb les teves dades al telèfon 639 076 205 o bé un correu
electrònic a l’adreça ajuntament@montmelo.cat abans del 31 d’octubre. Si necessites més informació, no dubtis a preguntar-nos

· Montmeló amb la Gent Gran

claració de l'Estat d'Alarma, el
passat mes de març, des del
departament de serveis socials
bàsics, s’ha realitzat el seguiment de les persones usuàries beneficiàries del servei de
centre de dia oferint-los-hi serveis alternatius (SAD i àpats a
domicili), i així millorar l’atenció

obstant, des de la regidoria
de Gent Gran hem treballat
per poder oferir activitats
que amb el seguiment estricte de les mesures Covid, ens
permetin passar una estona
plegats.
Un espectacle musical
per redescobrir les cançons
de Rocío Jurado que es va
dur a terme dissabte 17 i la
comèdia teatral sobre les
vivències de tres persones
grans a la residència Bon

Repòs, han estat les activitats escollides per celebrar
aquesta setmana.
Conscients que amb les activitats proposades i amb la
limitació de l’aforament no es
pot arribar a tot el col·lectiu,
no volíem deixar de retre l’Homenatge a la Gent Gran, i per
aquesta raó, s’ha fet arribar
amb el voluntariat de Protecció Civil, una mascareta encarregada especialment per
aquesta celebració.
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JOVENTUT

INFÀNCIA

L’Estació Jove inicia un nou curs
L’equipament juvenil de Montmeló va obrir les
seves portes un altre cop el passat 23 de setembre.
Aquest nou curs es presenta amb algunes
novetats, per tal d’ampliar la diversitat de públic
assistent a l’Estació.
na de les novetats principals és el nou horari
d’aquest curs, l’Estació
Jove està oberta de dimecres a diumenge de 17 a 21
hores. D’aquesta manera es
busca oferir un espai on la
joventut de Montmeló pugui
gaudir del seu temps de lleure, especialment durant el
cap de setmana.
També ha canviat l’entitat
encarregada de dinamitzar
l’equipament juvenil. La nova associació encarregada
d’aquesta tasca és TACC (Taller d’Art, Cultura i Creació),
especialitzada en la dinamització i suport en activitats i
projectes juvenils de tot tipus.
Les activitats proposades
per aquest mes d’octubre inclouen xerrades sobre temes
d’actualitat interessants pel
jovent (salut mental i Covid,
espai de gènere, alimentació
saludable...), cinefòrums, tallers de manualitats, activitats
esportives a l’aire lliure i un
taller de producció musical
(taller DJ). Aquest darrer va
tenir una molt bona rebuda
pel grup de joves que el van
realitzar i s’està valorant l’opció de fer-lo de forma habitual
per tal de que el jovent pugui
ampliar els seus coneixements sobre aquestes tècniques.
També s’ofereix l’Aula d’Estudi, espai on els i les joves

U

Ja ha començat
el nou curs del
Servei d’Intervenció
Socioeducativa (SIS)
Enguany s'han pres noves mesures
de prevenció per la Covid-19 i això ha
obligat a reduir grups per tal de garantir
la protecció dels infants i joves que
assisteixen al servei, creant així diferents
grups bombolla amb un màxim de 8
infants per grup.
'han creat 2 grups per
línia d'edat (petits, mitjans, grans i adolescents) arribant així al total
actual de 45 infants i joves.
L'horari aquest nou curs és
de 17 a 18.30 hores pels
grups de petits i mitjans, i de
19 a 20.30 hores pels grans i
adolescents. Com a novetat
d'aquest curs, els divendres
no hi haurà atenció directa
als infants per tal de poder
potenciar l'atenció a famílies
des del SIS. Així com la realització de tallers familiars en
la mesura que la Covid-19 ha
permès.
L'equip educatiu del SIS,
s'ha vist obligat a reinventarse constantment en els darrers mesos, per tal d'adap-

S

poden realitzar les seves tasques acadèmiques amb el
suport de les persones dinamitzadores de l’equipament
juvenil. Aquest espai pretén
donar un cop de mà amb els
estudis al jovent de Montmeló.
Totes les activitats que es
realitzen a l’equipament juvenil segueixen un protocol
estricte per tal d’evitar la propagació de la Covid-19. Degut a aquest protocol, tot el
jovent que vulguin participar
en alguna activitat de l’Estació Jove s’hauran d’haver ins-

crit omplint un petit formulari
i signant una declaració responsable. Sense haver realitzat aquest tràmit, no es podrà
accedir a l’equipament.
Tota la informació relativa
a l’Estació Jove la trobareu
a l’Instagram @estaciojove,
on podreu veure el calendari de les properes activitats i
participar i visualitzar tot de
continguts online. També es
pot utilitzar el web municipal
i aquest canal per donar idees i oferir propostes de noves
activitats.

tar-se a la nova situació,
complint amb les mesures de
seguretat. Les activitats programades asseguren el distanciament social de 2 metres
entre infants i joves i s'han
descartat totes aquelles que
implicaven la manipulació
d'objectes.
L'Ajuntament ha cedit material, per poder garantir la distancia, així com barreres per
delimitar les diferents sales.
L'Ajuntament també ha aportat
6 ordinadors perquè els infants
i joves realitzin les seves tasques informàtiques. Des del
SIS es considera molt necessari fomentar el suport tècnic
i emocional als infants i joves
per fer front als canvis produïts
durant aquesta pandèmia.
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IGUALTAT

MOBILITAT

L’Ajuntament rep
el distintiu per la
igualtat de gènere
SG City 50-50
L'alcalde Pere Rodríguez i la regidora
d'Igualtat, Ariadna Ojeda van ser els
encarregats de rebre aquest distintiu
que acredita a Montmeló com un
municipi compromès amb la igualtat de
gènere.

Obres de condicionament d’un nou
aparcament al parc del Sant Crist
ls operaris ja han iniciat
els treballs per adequar
aquest espai que acollirà un aparcament de vehicles a la zona de Sant Crist
de Montmeló. Els primers
treballs consisteixen en la
creació d’una nova vorera,
després es realitzen els treballs de col·locació del bordó perimetral, l’enllumenat
i per últim l’anivellament del
terreny amb l’aportació de
graves. Les obres tenen un
termini de dos mesos i les
executa la brigada municipal.
Aquesta era una de les
reivindicacions dels veïns i
veïnes per la manca d’aparcament de vehicles en el

E

barri. L’objectiu és descongestionar els carrers del
municipi i oferir un espai
d’aparcament públic.
L’Ajuntament té previst

que en aquest aparcament
hi puguin estacionar un centenar de vehicles. El cost
de les obres és de gairebé
34.000 €.

ESPORTS

Sergi López i Jordi Sarrate, campions
d’Escacs de Catalunya sub-18
s tracta d'una eina per
afavorir la integració
de la perspectiva de
gènere en les polítiques i
actuacions de l'Administració Local. Durant els
pròxims dos anys, l'Ajuntament de Montmeló s'ha
compromès a implementar
un Pla que té en compte la
perspectiva de gènere.
Entre les polítiques públiques que volen tirar endavant s'inclou crear unes
ordenances fiscals que
tinguin en compte la pers-

E

pectiva de gènere. Montmeló és el primer municipi
del Baix Vallès en aconseguir aquest distintiu.
SG City 50-50 és una
certificació d’àmbit internacional i un procés de
millora continua que permet implantar un sistema
de gestió per reconèixer
i certificar el compromís
polític i estratègic del govern municipal a favor de
la igualtat efectiva entre
dones i homes en la seva
gestió.

l Club d'Escacs Montmeló, amb Sergi López
i Jordi Sarrate es van
proclamar campions de Catalunya d'Edats per Equips en
la categoria sub-18.
Juntament amb la jugadora de Cerdanyola del Vallès,
Neri Ruíz, han format un
equip mixt que ha arrasat literalment sense perdre cap
encontre i assolint 11 punts
dels 12 possibles molt lluny
del segon i tercer classificat.
L'Hotel Evenia de la població de Lloret de Mar, va ser la
seu per segon any consecutiu
del Campionat de Catalunya
d'Edats per equips durant els
dies 10, 11 i 12 d'octubre.

E

El Montmeló també va presentar un segon equip sub10 que va participar amb
un jugador menys, ja que el
protocol Covid va deixar dos

sub-10 fora de l'equip. El
Martí Forca, l'Eloi Castro i el
Manel Lacambra van lluitar
de valent assolint la dotzena
posició final.
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COMUNICACIÓ

PROMOCIÓ ECONÒMICA

Montmeló rep el Segell
Infoparticipa 2019
El web de l’Ajuntament de Montmeló obté aquest segell que
premia la qualitat i la transparència de la comunicació pública,
amb un 94% d'excel·lència
a Universitat Autònoma
de Barcelona (UAB) va
atorgar el passat dimecres 16 de setembre el Segell
Infoparticipa a la qualitat i la
transparència de la comunicació pública a més d’un centenar d’administracions locals,
comarcals i provincials de
Catalunya, en un acte que va
tenir lloc al Rectorat de la universitat i que va estar presidit
per la rectora, Margarita Arboix
i conduït pels periodistes Núria
de José i Dani Gutiérrez.
Aquest distintiu, atorgat
a partir dels 52 indicadors
establerts pel Laboratori de
Periodisme i Comunicació
per a la Ciutadania Plural
(LPCCP) de la UAB i basats
en la llei de transparència de
2013, s’atorga als municipis
que obtenen indicadors po-

L

sitius en funció de la seva
població.
Els reconeixements entregats fan referència a les dades
analitzades del 2018 i suposen
la sisena onada d’anàlisi a què
se sotmeten les webs dels 947
ajuntaments de Catalunya, la
quarta en el cas dels 41 consells comarcals i la tercera en
el cas de les diputacions.
Aquest any, un total de 98

ajuntaments han aconseguit
fer-se amb el Segell infoparticipa, sis més que l’any
passat. Aquest és el setè any
que es realitza aquesta avaluació per part del Laboratori
de Periodisme i Comunicació
de la UAB. En aquesta ocasió
Montmeló torna a superar la
nota de l'any anterior que va
ser d'un 90,38%, per arribar
aquest any a un 93,75%.

El creixement de l’atur
a Montmeló es frena al
setembre
l mes de setembre va
tancar amb una tendència a la baixa en la
xifra de persones aturades
a Montmeló, tot i que la diferència respecte al tancament del mes de març, quan
es portaven 17 dies d’Estat
d’alarma, és d’un increment
de l’11,65%, amb cinquantacinc persones més en situació d’atur.
La tendència a l’alça de la
taxa d’atur va començar el
mateix mes de març amb un
increment de vint-i-sis persones, gairebé la meitat del
total del creixement dels sis
mesos que van del març al
setembre. El pic de la corba
va arribar al seu màxim el
30 de juny amb un total de
cinc-centes cinquanta-vuit
persones sense feina.
El mes de juliol va suposar
una caiguda important, amb
vint-i-una persones que

E

van trobar feina, però compensada amb un increment
gairebé igual, amb vint persones, el mes d’agost. Ha
estat setembre, amb trenta
persones menys aturades,
quan s’ha donat la principal
davallada de persones aturades.
Amb totes aquestes dades, la taxa d’atur a Montmeló ha passat del 10,92%
del març al 12,15% al setembre. La taxa actual al
Baix Vallès és del 13,55% i
la del Vallès Oriental en la
seva totalitat , del 13,06%.

Evolució de l’atur de març a
setembre de 2020
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CULTURA

Programació de la Sala Polivalent
Dissabte 24 d’octubre - 20.00 h
UN DIA QUALSEVOL

• Comèdia teatral a càrrec d'Oriol Tarrascón i la Cia. Les
Antonietes
Solange es trasllada a la residència Bon Repòs quan mor el
seu marit., A la residència hi coneixerà l’Ernest i el Mateu, dos avis que malauradament
s’han acostumat a avorrir-se i discutir. La influència de la Solange i les seves ganes de
viure en l’apatia dels dos amics acabarà provocant un munt de situacions absurdes i
divertides que complicaran i de quina manera, la vida de la Rosa, la directora de la residència.
• Venda entrades: www.entrapolis.com
• Preus: Entrada general 12€ - Amb carnet jove i carnet biblioteca 9€ - Jubilats 7€

Quan parles fas màgia!
Sota aquest lema presenta el Voluntariat
per la llengua un programa que pretén fer
créixer el domini de l’ús oral del català a
partir de persones que destinen una hora
a la setmana del seu temps lliure per
practicar la llengua.

Dissabte 21 de novembre - 20.00 h
RAMON

• Tragicomèdia teatral a càrrec de Mar Monegal i Francesc Ferrer amb la Cia. Eòlia
En Ramon ha trencat amb la seva parella perquè no vol tenir fills ni haver de cuidar ningú però, quan torna a casa els pares i s’instal·la a la seva
habitació d’adolescent, es troba que (paradoxes de la vida), la seva mare està perdent la
memòria i necessita que la cuidin. Ramon és una tragicomèdia generacional que reflexiona sobre la por al compromís i la sensació d’eterna joventut amb la que viu gran part
de la generació dels 80.
• Venda entrades: www.entrapolis.com
• Preus: Entrada general 12€ - Amb carnet jove i carnet biblioteca 9€ - Jubilats 7€

Diumenge 22 de novembre - 12.00 h
EL VESTIT POP DE L’EMPERADOR

• Espectacle de teatre familiar de Xarxa Montmeló a càrrec de la Cia. La Roda
En un regne de flaixos i miralls, Sa Majestat l’Emperador Presumit té per costum estrenar quatre vestits cada dia. Però per més vestits que acumula,
cap el satisfà. Necessita el millor dels millors, el més sublim, el més modern,… I més ara,
que s’acosta la passarel·la anual de la reialesa! Cal un vestit únic per a un emperador
únic. Tan especial que només els més llestos de palau el podran apreciar. Algú reconeixerà la veritat sobre el nou vestit de l’emperador?
• Venda entrades: www.entrapolis.com
• Preus: Adults 7€ - Infants 4€

Diumenge 22 de desembre - 20.00 h

questa campanya de la
Direcció General de Política Lingüística, gestionada pel Consorci per a
la Normalització Lingüística,
intenta que aquella persona
que vulgui practicar la llengua, agafar confiança, tenir
més fluïdesa en parlar, és a
dir, l’aprenent lingüístic, pugui
aconseguir-ho a través de la
conversa amb una persona
voluntària.
Des de l’Oficina de Català, es
busquen aprenents i aprenentes, voluntaris i voluntàries per
tal de crear les parelles lingüístiques a fi que setmanalment
es trobin per caminar, passejar, fer la compra, prendre un

A

cafè o directament parlar a
través de la pantalla de l’ordinador i així s’animin a parlar i
fer la màgia de conèixer gent,
comunicar-se, enriquir-se culturalment i personalment.
Aquest programa pel foment de la llengua, porta 17
anys en funcionament, la
qual cosa ha ajudat a relacionar-se més de 150000 persones voluntàries i aprenents
per conèixer-se, fer amistats i
aconseguir que el català sigui
una llengua àgil de comunicació. Aquesta és la màgia!.
Les persones interessades
poden con-tactar amb l’Oficina de Català enviant un correu a montmelo@cpnl.cat

LO MISTERI DE NADAL

• Espectacle teatral i musical per a tots els públics a càrrec de Quico el Célio, el Noi i el Mut de Ferreries
Lo Misteri de Nadal és l'espectacle amb què el grup ebrenc
va iniciar l'any 1992 el seu recorregut amb el Renault 4L per
les carreteres de tot el país. Un muntatge creat amb l’idea de reinventar Els Pastorets
i viure la tradició nadalenca des del respecte a totes les cultures. Divertit i entranyable,
revisa el nostre nadal a partir del cançoner català i també universal. “Si vols entrar dins
del misteri de nadal, has de desconnectar-te de tot”.
• Venda entrades: www.entrapolis.com
• Preus: Entrada general 12€ - Amb carnet jove i carnet biblioteca 9€ - Jubilats 7€

Concurs de frases fetes
Qui no s’arrisca, no pisca !
Què significa “pesar figues”?
Exemple - El vigilant nocturn que van contractar no feia
res més que seure i pesar figues.
1. Controlar el pes de les figues
2. Fer una dormideta
3. Vigilar atentament

Suspensió temporal de totes les
activitats lúdiques que comporten
socialització
'Ajuntament de Montmeló ha decidit prendre noves mesures de
restricció en la seva activitat
mitjançant un decret, per a
contribuir a la reducció de
contagis de la Covid-19. Tenint en compte les restriccions anunciades des de la
Generalitat de Catalunya,

L

s'ha decidit suspendre temporalment totes aquelles activitats que comporten socialització.
Així doncs, se suspenen
els tallers habituals del Centre Cultural La Torreta, les
trobades d'entitats a l'equipament cultural i l'activitat
prevista pel dia 31 d'octubre,

en el marc de l'aniversari de
la Biblioteca La Grua.
La mesura va entrar en vigor el divendres 16 d'octubre
i de moment es mantindrà
durant 15 dies amb previsió
de reprendre l'activitat durant el mes de novembre.
S'informarà de la represa de
les activitats.

Tria la resposta correcta i envia un correu amb les teves
dades a montmelo@cpnl.cat
Les respostes encertades entraran en un sorteig d’un lot
farcit de cultura
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Restriccions durant la celebració de
la Castanyada i Tots Sants
n el conjunt de les activitats associades a
la celebració de Tots
Sants es produeixen situacions amb aglomeracions de
persones que no permeten
garantir les distàncies interpersonals entre persones no
convivents ni les adequades
mesures higièniques, de manera que es genera un alt risc
de contagis. Per aquesta raó,
aquest any des de l’Ajuntament no s’organitza cap
activitat de celebració de la
Castanyada i recorda què cal
tenir en compte seguint les
indicacions del Procicat:
• No es poden fer festes ni

E

revetlles amb ball ni botellades (“botellón”) a la via
pública.
• Es recomana celebrar
aquesta festa en família,
en grups reduïts (màxim
6 persones, tret que tots
siguin convivents).
• No es pot fer l’activitat de
“truc o tracte” per la qual
els nens i nenes van disfressats casa per casa per
demanar llaminadures.
D’altra banda, es fa necessari establir unes pautes de
seguretat per tal de no afavorir la transmissió de la COVID-19 en la visita al cementiri durant els dies 31 d’octubre

i 1 de novembre que és quan
hi accedeix el major nombre
de persones:
• Aforament limitat a 100
persones per cementiri
amb control.
• Es posarà a disposició del
públic gel hidroalcohòlic.
• Es recomana als usuaris
limitar el temps d’estada
al cementiri i també limitar l’ús de bancs i seients
que hi pugui haver.
• La Missa de Tots Sants
se celebrarà a l’església
Santa Maria.
• L'horari d'obertura del cementiri fins l'1 de novembre és de 8 a 20 h.
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La Cucurny apropa Montmeló
i Burela (Lugo)
El passat dia 10 d'octubre Montmeló va rebre la visita de José Díaz
Garcia, Concelleiro de Cultura i Educació de Burela (Lugo), amb
motiu de la celebració de les Jornades Europees del Patrimoni.
istòricament
ambdós
municipis, separats per
més de mil quilòmetres,
tenen un passat en comú.
Les dues poblacions van acollir una fàbrica de l'empresa
Cucurny, negoci dedicat a la
ceràmica refractària I al gres.
Tant per Burela com per Montmeló aquestes factories van
tenir una gran importància pel
seu desenvolupament social
I econòmic. Un cop els forns
de les Cucurny van deixar
d'elaborar els seus productes
ceràmics la relació entre les
dues poblacions es va diluir.
Ara després de més de trenta

H

anys el silenci s'ha trencat.
Durant els mesos d'estiu de
l'any 2020 des de l'Ajuntament
de Montmeló es va iniciar un
projecte per resdescobrir i rememorar el que va representar l'antiga fàbrica Cucurny
pel municipi. Així es va iniciar
el contacte amb el Concello
de Burela, amb la intenció de
recopilar en màxim informació
possible. La resposta no es
va fer esperar i ràpidament el
projecte de recuperació històrica es va convertir en una
fluida cooperació entre els
dos consistoris.
Aquesta col·laboració va

cristal·litzar amb la invitació
oficial per part de l'Ajuntament de Montmeló al Concelleiro de Cultura i Educació
de Burela per participar en
l'acte central de les Jornades
Europees del Patrimoni. El
Concelleiro va ser rebut per
l'alcalde Pere Rodríguez i la
Regidora de Cultura Arianda
Ojeda a l'Ajuntament. Després de mostrar-li els punts
més emblemàtics de la població es va procedir a un acte institucional amb intercanvi
de presents i signatura en el
llibre d'honor.
A causa de la previsió de

pluja no es va poder celebrar
l'acte previst per les Jornades Europees del Patrimoni.
Aquest fou substituït per un
col·loqui on José Díaz Garcia,
M. Antònia Carrasco (membre del CEM), Artur Arranz
(familiar d'un directiu de las
Cucurny), membres de l'Ajuntament i del Museu de Montmeló jun-tament amb Pere
Rodriguez i els regidors Ariadna Ojeda, Mar Hernandez
i Alfonso Jimenez, van posar

en comú totes les dades que
es tenen actualment sobre la
Cucurny.
L'acte sobre la Cucurny
que es va reprogramar pel
passat dissabte 17 d'octubre
a la plaça de la Constitució,
s'ha ajornat fins a nova data,
a causa de les noves normatives anti Covid que han entrat en vigor aquest cap de
setmana i que prohibeix els
actes públics on pugui haver-hi relacions socials.

SALUT

Per vèncer el virus cal ser molt
curós. Cuideu-vos, cuidem-nos!
L’Índex de risc de brot a Montmeló s’ha incrementat de forma
considerable en els darrers dies i ara mateix, segons les dades de
CatSalut, és molt alt.
n els darrers 7 dies s’han
començat a acumular
nombrosos casos positius de Coronavirus. Les dades sobre Montmeló són 30
diagnosticats amb PCR els
últims 7 dies, 12 menys que
fa 14 dies que el número de
diagnosticats era de 42. Això
fa que en xifres acumulades,
i des del març de 2020, hi ha
hagut a Montmeló, 206 casos
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positius confirmats i 1548 sospitosos.
A les escoles del nostre
poble, i segons dades actualitzades de la Generalitat del
19 d’octubre tenim 1 grup i 19
alumnes confinats de l’Institut de Montmeló i 5 alumnes
i 1 professor de l’escola Sant
Jordi.
A causa de l’alt increment
de casos s’ha fet una crida a

la ciutadania i a les empreses
a no abaixar la guàrdia per
evitar arribar a una situació
crítica en els pròxims dies Per
tot això es recomana reduir la
nostra interacció social. Moure’ns amb les nostres ‘bombolles’ únicament i fer l’activitat
mínima indispensable fora de
casa.
Per últim, recordem que
l’horari del CAP Montmeló

Xifres acumulades des del mes de març

que des del mes de març ha
deixat de prestar servei d’urgències, és de dilluns a divendres de 8 a 20 h i es prioritza
l’atenció telefònica. Davant
l’augment de l’atenció tele-

fònica es recomana realitzar
l’alta a La Meva Salut, un portal que permet fer consultes
amb el metge de referència i
consultar receptes i historial
mèdic, entre d’altres.

