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actualitat

EDITORIAL | #culturasegura

L’ajuntament de Montmeló
aposta per la #culturasegura
convençuts que la cultura és
essencial
Sant Jordi 2021

Amb la pandèmia s’han produït una sèrie de canvis, obligats per
la situació sanitària, en les maneres de fer en la vida diària de les
persones. Aquests canvis han tingut una especial incidència en el
consum cultural, en totes les seves vessants.

DIVENDRES 23
Ariadna Ojeda

Matí i tarda • Plaça de la Vila i carrer Major
Diada de Sant Jordi al carrer
Paradetes de venda de roses, llibres i altres productes.
11.00 h • Casal Gent Gran
Concurs Sant Jordi Gent Gran
Lliurament de premis.
17.30 h • Jardins La Torreta
Ballada de Gitanes
A càrrec de la colla infantil de Montmeló.
18.15 h • Jardins La Torreta
19è Concurs de Punts de Llibre
Lliurament de premis.
18.30 h • Sala Polivalent
Vers per on
Espectacle de poesia pop amb la Cia. Pentina el Gat.
DISSABTE 24
10.00 h • Jardins La Torreta
La Grua fa 25 anys
Tallers per a infants: estampació de la bibliobossa, taller
de creació de banderins, taller d’enquadernació i “Micro
Shakespeare”, vuit minuts de teatre interactiu.
Activitat virtual
Un llibre, una rosa i una cançó!
L’alumnat de l’Escola Municipal de Música interpretarà
cançons populars catalanes.
DIVENDRES 30
19.00 h • Sala Concòrdia
Trobada amb Anna Ballbona
Xerrada amb l’escriptora montmelonina Anna Ballbona.
per parlar del seu llibre “No soc aquí”.

Regidora de Cultura i Festes

A

mb molt d’esforç, illusió, incertesa, por, ganes i algunes dificultats,
des de la Regidoria de Cultura
i Festes Tradicionals hem treballat intensament per a seguir programant i fer arribar la
cultura a la ciutadania des de
la nostra institució. Ho hem
fet complint totes les normes
dels protocols establerts per
preservar la salut, però amb
la convicció que aquestes
activitats culturals són indispensables pel benestar de la
nostra ciutadania.
Sabem que les persones
espectadores sou la base i
tenim la certesa que la confiança dipositada en l’organització ha permès que
vosaltres, el públic, sigueu
corresponsables de l’èxit de
les mesures, gràcies a l’actitud cívica que heu mantingut
sempre.
Espectacle darrere espectacle, hem omplert les butaques de la Sala Polivalent,
hem omplert les activitats
de Nadal de forma endreçada, hem passejat als reis
d’Orient, hem gaudit del Calidoscòpia i hem treballat per

mantenir la cultura viva en el
nostre poble, tot i el temps
de pandèmia.
Acte rere acte hem vist com
n’és de necessària la cultura,
des dels seus diferents àmbits, ens demostra que es
referma en el seu propòsit
de ser un instrument bàsic
per la cura de l’intel·lecte i
l’ànima de les persones i, per
tant, de la societat. La cultura ens ajuda a descomprimir,
a emocionar-nos, ens facilita
el plor i ens acompanya en la
tristesa, la ràbia o la felicitat.

Perquè l’art esdevé clau per
a desconfinar les emocions
contingudes i viscudes durant la pandèmia però també
durant les nostres vides.
Per això és cabdal estar al
costat de la cultura i com a regidora volem que us pugueu
impregnar d’art contribuint
des del nostre Ajuntament a
que la cultura no s’ofegui. Veniu, participeu i gaudiu de les
activitats previstes per Sant
Jordi i dissabte 24, celebreu
amb nosaltres el 25è aniversari de la Biblioteca La Grua.

#MontmelóésCulturaSegura
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sant jordi
23 ABRIL | #culturasegura

CLUB DE LECTURA | XERRADA

Un Sant Jordi
desconfinat, però segur

La Biblioteca tanca el
mes d’abril conversant
amb Anna Ballbona

Amb motiu de la celebració de la Diada de Sant Jordi, la plaça de
la Vila s’omple de vida amb parades de roses, llibres i productes
de tot tipus relacionats amb la diada.

Una de les activitats més destacades de la
biblioteca és el Club de lectura: una trobada
per compartir el plaer de la lectura i el de la
conversa al voltant d’un llibre.

Cultura | Redacció

E

nguany la jornada serà
similar a l’habitual, però amb activitats que
garanteixin la seguretat de
les persones assistents i no
contribueixin a l’augment
de contagis. Per aquest
motiu hi haurà alguns petits
canvis. Montmeló tornarà a
gaudir d’una plaça de la Vila
amb parades de venda de
productes de Sant Jordi durant tot el dia. El recinte estarà perímetrat i amb control
d’accés per garantir la distància entre les persones.
Estem contents d’anunciar que tornarem a gaudir
de la tradicional ballada de
Gitanes del grup infantil.
Aquesta activitat obrirà els
actes de la tarda, que es realitzaran tots en els espais
de La Torreta. L’entrada serà gratuïta, però per controlar l’aforament, s’haurà de
reservar prèviament al web
d’Entràpolis.
També hem pogut recuperar el concurs de punts de
llibre, que aquest any ens
fa especial il·lusió, perquè
per fi podem celebrar els
25 anys de la Biblioteca La
Grua, que l’any passat es va
haver d’ajornar. Si encara

Redacció

L

no heu participat, animeuvos. Els premis es lliuraran
el mateix dia 23, als jardins
de la Torreta.
I ens fa especial il·lusió
acabar el dia amb l’espectacle “Vers per on”,
un concert de Poesia Pop
que uneix música i poesia,
explorant com es poden
abraçar aquests dos llenguatges. Pensat per gaudir
en família d’un viatge sonor amb alegria i energia.
Poemes de la mà de Núria
Freixa, delicats, senzills i
impregnats de tendresa.
L’entrada també és gratuïta
amb reserva prèvia al web

d’Entràpolis.
I per acabar els actes de
Sant Jordi, us esperem el
dissabte 24 d’abril, de nou
als Jardins de la Torreta,
amb un carrusel de tallers i
activitats per celebrar l’aniversari de la Biblioteca.
Recordeu que, si us agrada escriure, podeu presentar un relat curt de temàtica
lliure per la segona edició
del concurs Escriu-Mó. Només queda temps fins al
mateix dia 23 d’abril. Trobareu tota la informació al web
municipal www.montmelo.
cat.
Bona Diada!

CONTE | PRESENTACIÓ

Els Gegants estrenen conte aquest Sant Jordi
Dins les moltes activitats que la colla de Geganters i Grallers de
Montmeló havia previst per celebrar el seu 40è aniversari, està el
conte infantil sobre la història dels gegants Malús i Montserrat.
Colla de Geganters i Grallers de
Montmeló

A

partir de la lletra de l’himne de Montmeló, la sardana que porta el mateix
nom, una persona de la Colla
Gegantera, Núria Ductuyat va
fer una adaptació per escriure
un conte dirigit als més petits
de la casa que sempre han
estat les persones més afici-

onades als nostres gegants.
A partir del conte de Núria, es
van encarregar les il·lustracions
a Lara Carrasco, estudiant
d’animació i efectes visuals,
que liva acabar de donar forma
a aquest conte infantil.
La pandèmia va detenir la seva presentació, però al mateix
temps, aquest any de parada
ha servit per treballar i polir els
detalls perquè aquest Sant Jor-

di, petits i grans, puguin conèixer la història dels Gegants de
Montmeló amb ulls de nen.
Divendres 23 als jardins de
la Torreta, es podrà adquirir algun exemplar, mentre la
Colla prepara la seva presentació i “posada de llarg” per
la Festa Major. Com es diu en
argot geganter: vine a la Torreta i encomana’t de la nostra
fal·lera gegantera!

a Biblioteca Municipal
La Grua de Montmeló
compta amb un club de
lectura d’adults que funciona
des de l’any 2000. Es tracta
de sessions al voltant de la
lectura d’un llibre, moderades per una persona o dinamitzadora. Les trobades es
fan un cop al mes i la biblioteca
facilita a les persones participants el llibre proposat. En algunes ocasions a les sessions
es compta amb la presència
de l’autor o l’autora del llibre,
com és el cas de la propera
trobada, que serà divendres
30 d’abril, a les 19 hores. Es
tracta d’una xerrada-tertúlia
amb Anna Ballbona, autora
de capçalera de la Biblioteca
La Grua.
Anna Ballbona és escriptora
i periodista. Amb No soc aquí,
la seva segona novel·la, ha
guanyat el Premi Llibres Anagrama 2020. Es va estrenar
en la narrativa amb Joyce i
les gallines (finalista del Premi
Llibres Anagrama 2016). Les
dues novel·les ja han aparegut
traduïdes també al castellà. A
més, és autora de dos poemaris, Conill de gàbia (LaBreu,

2012) i La mare que et renyava
era un robot (Premi Amadeu
Oller per a poetes joves inèdits 2008), i té obra recollida
en diverses antologies. Escriu
a l’Ara, El Temps i Serra d’Or,
entre d’altres mitjans de comunicació, i és col·laboradora
del programa de literatura de
Catalunya Ràdio Ciutat Maragda. Ha estat seleccionada
en les residències de creació
Faber Andorra i Ledig House
dels Estats Units.
La protagonista de la novella, filla de pagesos, experimenta “l’estranyesa” cap a
l’herència familiar i alhora l’acceptació dels seus orígens.
“Els personatges que desfilen
es defineixen per com parlen,
per les particularitats de com
s’expressen”, va manifestar
l’autora després de l’anunci
del premi.
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educació
ESCOLES | CURS 2021-2022

Les escoles de primària de
Montmeló mantenen les tres
línies per al curs vinent
Les dues escoles de primària de Montmeló mantenen el mateix
nombre d’alumnes respecte a l’any passat. L’institut també ha
mantingut una xifra similar i l’escola bressol La Fireta començarà les
inscripcions el mes vinent.
Vallès Visió

A

mb aquestes xifres, finalment les escoles de
primària de Montmeló,
Sant Jordi i Pau Casals, mantenen les tres línies per al curs
vinent. La setmana passada,
es van tancar les inscripcions

per al curs 2021-2022, i hi haurà el mateix nombre d’alumnes. Seran dues línies a l’escola Sant Jordi i una línia a la
Escola Pau Casals.
Haver pogut mantenir les
tres línies permetrà tenir una
ràtio baixa d’alumnes a cada
aula, i en temps de pandè-

mia és un aspecte positiu. A
més, aquest nombre d’alumnes permet oferir una millor
qualitat educativa. L’institut
de Montmeló també mantindrà les mateixes línies per al
curs vinent i la Llar d’Infants
la Fireta farà les inscripcions
el mes de maig.

COOPERATIVISME | ESCOLA SANT JORDI

Lliurament del distintiu CuEmE a
l’escola Sant Jordi
Redacció

D

es de l’any 2018,
l’alumnat de cinquè de
l’escola Sant Jordi participa en el projecte Aprendre
a Emprendre i Cultura Emprenedora a l’Escola (CuEmE),
promogut per l’Ajuntament i la
Diputació de Barcelona amb
l’objectiu d’incrementar la
creativitat, la innovació i l’esperit emprenedor.
Aquest projecte aposta pel
model cooperatiu com a filosofia empresarial de base, perquè
aporta un sistema de gestió
democràtica i participativa i reforça una vessant de responsabilitat social. Durant el procés
de creació, organització i gestió
d’una cooperativa a l’escola, es

fomenta l’esperit emprenedor
per adquirir valors, habilitats i
capacitats i altres aprenentatges d’emprenedoria.
Dijous 15 d’abril, el regidor
d’ensenyament ha lliurat la
placa CuEmE de la Diputació
de Barcelona com a reconeixement al compromís i l’experiència de l’escola Sant Jordi
amb el programa. L’escola
valora molt positivament la

col·laboració amb el projecte
per cinquè any consecutiu.
Enguany s’han creat 3 cooperatives que ja estan produint
els productes que ben aviat
vendran els divendres en el
mercat setmanal de Montmeló. Els beneficis obtinguts aniran a parar a una ONG i també
serviran per pagar una activitat lúdica per a l’alumnat que
participa en el projecte.

VISITA | ESCOLA PAU CASALS

L’alumnat de 3r de
l’escola Pau Casals
visita l’Ajuntament
Redacció

D

ijous 25 de març les dues
classes de 3r de primària
de l'escola Pau Casals
van passar el dia visitant l'ajuntament. Va ser un matí molt
instructiu, ja que van conèixer
el funcionament del consistori
i van participar en un procés
electoral per triar un equip de
govern municipal. Per acabar,
van fer una extensa ronda de
preguntes a l'alcalde.
L'alumnat del Pau Casals
van començar la visita amb
un vídeo explicatiu molt bàsic sobre el funcionament
de l’ajuntament. Després es
van dividir en 7 grups i van
crear 7 candidatures amb
propostes. Començava així
un procés electoral simulant
unes veritables eleccions.
Després d'exposar les diferents propostes, es va passar

a les votacions. Finalment es
va passar a constituir la taula de regidores i regidors i la
cap de llista del partit Jumimo, la llista més votada, va
ser anomenada nova alcaldessa. Abril Leal va explicar
de nou el programa electoral
que el seu grup volia portar a
terme i juntament amb altres
idees i propostes de la resta
de representants triats es va
confeccionar un Pla d'Acció
Municipal (PAM).
Per finalitzar, l'alcalde Pere Rodríguez, va atendre
tota la bateria de preguntes
dels infants que es van interessar per temes actuals
i per detalls de la vida d'un
alcalde. Alumnat i professorat van sortir molt satisfets
de tot allò que havien après
al voltant del funcionament
de l'Ajuntament de Montmeló.
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participació
CONSELL DE POBLE | PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS

CONSELL DE POBLE | SALUT

Pressupostos participatius
pel desenvolupament
sostenible: Montmeló
2030

Salvem la nostra salut.
Recuperem el servei del CAP

El proper 27 d’abril es donarà pas a la de
recollida de suports, fase que determinarà quins
projectes passaran a la valoració tècnica per
posteriorment accedir a la votació final. Aquest
procés s’estendrà fins el 15 de maig.
Participació | Redacció

L

’edició d’enguany dels
Pressupostos Participatius encarats al desenvolupament sostenible inicia
una nova fase amb l’objectiu
d’escollir els projectes que es
beneficiaran de la dotació de
100.000 euros de l’exercici
2021.
Un cop publicades les
propostes de la ciutadania i
administracions, s’hi podrà
passar a la següent fase: la
recollida de suports. Cada
persona podrà donar un total

de 5 suports a les propostes
presentades. Per fer-ho, caldrà accedir a la plataforma
Decidim Montmeló (https://
decidim-montmelo.diba.
cat/), així com disposar de
correu electrònic per poder
fer el registre.
Les propostes que recullin
més suports seran les que
finalment passaran a ser valorades econòmicament per
l’equip tècnic i posteriorment
votades per la ciutadania. Es
preveu que la fase de votació s’iniciï el dia 27 d’abril i
finalitzi el 15 de maig.

Volem recuperar els serveis que oferia el nostre Centre de Salut
abans del COVID. Darrere aquesta petició s’aglutina tot el Consell de
Poble i totes les formacions polítiques del municipi. Ara volem que
s’hi sumi tota la ciutadania.
Pere Rodríguez
Alcalde i president del Consell de
Poble

E

l Centre d’Atenció Primària del nostre municipi
és un dels serveis bàsics
més ben valorats per tota la
ciutadania de Montmeló, per
l’atenció que presten a les necessitats sanitàries ordinàries
i no tan ordinàries de tota la
ciutadania.
Tota la ciutadania vam
entendre que, durant els
moments més greus de la
pandèmia de la COVID-19
quedessin fortament restringits els serveis que prestava
el nostre CAP i que el focus
d’atenció i els recursos assistencials es centressin en els
serveis hospitalaris, i tots hem
reconegut i reconeixem la ingent tasca que els i les professionals sanitaris han dut a
terme durant aquest llarg any
de pandèmia.
No obstant, més enllà de
la contingència pandèmica,
sembla que el model de prestació sanitària primària que
el Departament de Salut està impulsant, està molt lluny
d’oferir a la ciutadania el nivell
de servei que teníem abans
de la crisi sanitària.
La supressió de les urgències nocturnes al nostre CAP, les
dificultats d’accés telefònic als
professionals, la dificultat d’ac-

cés als serveis presencials, o
l’extraordinària dificultat d’accés als serveis telemàtics que
tenen alguns col·lectius són
problemes reals que semblen
haver arribat per a quedar-se, i
que, com a resultat i en el seu
conjunt, representen una percepció i una realitat de pitjor
servei sanitari bàsic al nostre
poble.
Aquestes restriccions tenen afectacions, per exemple, en els serveis nocturns
de les oficines de farmàcia,
que romanen tancades a la

nit pel fet de no haver urgències nocturnes.
El Consell de Poble, màxim
òrgan de participació ciutadana del municipi, ha endegat
una campanya de recollida
de signatures entre la població, així com l’elaboració d’un
manifest i altres accions per
mobilitzar-nos en reclamar la
recuperació dels serveis que
oferia el nostre CAP abans de
la pandèmia. Us animo a participar en aquestes accions.
Entre totes i tots lluitarem per
aconseguir-ho.

Dates de recollida de signatures
23 d’abril
Pl de la Vila. Tot el dia
24 d’abril
Pl. de la Vila. Matí
20 d’abril
Mercat setmanal. Matí
1 de maig
Pl. de la Vila. Matí
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promoció econòmica
OCUPACIÓ | ATUR

Reducció de l’atur en el
primer trimestre de 2021
Redacció

A

mb una reducció de
tretze persones, la xifra d'atur de Montmeló
ha tancat el mes de març tot
confirmant la tendència a la
baixa de gener i febrer. Així,
al final del primer trimestre
de 2021 són 538 les persones que es troben inscrites a

les llistes de l'atur.
Aquesta reducció arriba a
les 26 en sumar les 11 de
febrer i les 2 de gener, però
no evita que el creixement
interanual encara sigui de
66 persones, amb un creixement interanual del 13,98%,
ja que el març de 2020
aquesta xifra era de 472 persones. Aquest creixement

interanual és de l'11,36%
pel que fa al Baix Vallès i del
16,63% al Vallès Oriental.
Aquestes xifres fan que la
taxa de Montmeló sigui del
12,33%, amb una davallada
de mig punt respecte al 31
de desembre. Al Baix Vallès la taxa és del 13,97% i
la del Vallès Oriental és del
13,39%.

ACTIVITATS | CENS

Elaboració d’un cens
de les activitats i
instal·lacions del
municipi
Redacció

L

’Ajuntament de Montmeló, amb la collaboració de la Gerència de Serveis d’Habitatge,
Urbanisme i Activitats de la
Diputació de Barcelona, està elaborant el cens de les
activitats i instal·lacions que
s’exerceixen al municipi. Per
fer el cens, l’empresa Opinòmetre SL farà un treball de
camp per tot el poble.
La feina de l'Institut Opinòmetre consistirà en llistar les

activitats en funcionament i
fer fotografies de les façanes
dels edificis on s’hi desenvolupen. El nom comercial
de l’establiment, l’emplaçament i la fotografia de l’activitat s’introduiran a un sistema d’informació geogràfica
que es podrà consultar per
internet. Durant tot aquest
mes d'abril, dues persones
degudament acreditades faran pels carrers del municipi
el treball de camp necessari
per a l'elaboració d'aquest
cens.
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GENT GRAN | ENVELLIMENT ACTIU

Els tallers de la gent gran de Montmeló tornen
en format presencial
Amb la relaxació de mesures sanitàries per part del Procicat que van permetre els tallers a l’exterior,
s’ha reprès presencialment algunes activitats del Casal de la Gent Gran.
Gent Gran | Redacció

E

l taller de teatre musical
i el de psicomotricitat
han estat els primers a
reprendre's. Les sessions es
fan a l'exterior i amb grups
reduïts. En aquest taller es
treballa diferents tècniques,
més enllà del teatre i el
clown, també es fan exercicis de ioga.
Alegria i moltes ganes

de retrobar-se són les sensacions que han tingut les
participants del taller de teatre musical de Montmeló.
Aquesta és la primera sessió
presencial i ho han fet a l'aire
lliure, en el patí de la Torreta.
Des de finals de l'any passat
el taller es feia per internet.
L'Ajuntament de Montmeló ha reprès dues activitats
que formen part del programa de cursos i tallers per la

gent gran. Es tracta del taller de psicomotricitat i de
teatre musical. L'objectiu
és oferir activitats que donin benestar emocional i de
salut.
A hores d'ara, l'oferta de
tallers a l'aire lliure s'ha ampliat i també es porten a terme activitats a l'exterior de
la G2M com és el taller de
treballs manuals i el taller de
memòria.

PROTECCIÓ CIVIL | COVID

Protecció Civil de Montmeló va fer menys serveis el
2020 però van ser feines més properes a la ciutadania
Vallès Visió | Redacció

E

n un any normal Protecció Civil de Montmeló fa
prop d’un centenar de
serveis. Gran part se centren
en tasques preventives en
actes que es fan en el poble
com pot ser la Festa Major.
L’any passat el nombre de
serveis han estat de gairebé
80 i pràcticament la meitat,
han estat relacionats amb la
crisi sanitària.
Mentre que altres anys els
serveis de Protecció eren de
caràcter preventiu en esdeveniments ja organitzats, aquest
any han treballat més sobre la
marxa en funció de les necessitats de la situació de pandè-

mia, com és el cas de repartiment de mascaretes.
Sito Jiménez, regidor de
Protecció Civil, valora molt
positivament la tasca que
està desenvolupant Protecció Civil a Montmeló, "això
ho demostra que molts pobles veïns demanen la collaboració del cos de Protecció Civil de Montmeló en
activitats dels seus municipis".
Protecció Civil de Montmeló té actualment nou persones voluntàries i la intenció és arribar a la dotzena.
Les persones interessades
es poden adreçar a l’adreça
de correu electrònic: protecciocivil@montmelo.cat
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PAVELLÓ | ACTIVITATS DIRIGIDES

El Pavelló Municipal amplia la
seva oferta d’activitats físiques
dirigides amb dues hores setmanals de body conditional
A partir d’aquest mes d’abril, l’horari de les classes dirigides del
Pavelló Municipal s’amplia dues hores més, en les quals la nostra
monitora Eva, oferirà classes de body conditional, tots els dimarts i
dijous, a partir de les 15.20 hores, a la pista del pavelló.
Redacció

B

ody conditional es defineix com l'exercici que
proporciona un entrenament cardiovascular que
augmenta la capacitat aeròbica, a el mateix temps que
ajuda a tonificar i enfortir tots
els grups musculars del cos.
És un dels millors exercicis
disponibles per millorar la
condició física general.
Els exercicis de body conditional tonifiquen les cames,
darrere, abdomen i braços i
augmenten el ritme cardíac i
condicionen el cor i els pul-

mons, el que significa que el
cos s'enforteix. També s'inclouen exercicis de flexibilitat
de manera que la millora de
la salut general del teu cos
i la combinació d'exercicis
estacionaris i dinàmics maximitza el nombre de calories

cremades durant una classe.
Per a totes les persones
interessades a participar en
les classes dirigides de body
conditional, us convidem a
que vingueu al Pavelló Municipal i realitzar una sessió de
prova.

Mou-te en línia per l’esclerosi múltiple
Fundació Esclerosi Múltiple

L

a Fundació Esclerosi
Múltiple (FEM) organitza des de l’any 2001
el ‘Mou-te per l’esclerosi
múltiple’, una cursa solidària que fins ara se celebrava
al Circuit de Barcelona-Catalunya però que enguany,
degut a la Covid-19 se celebrarà amb recorregut lliure
del 23 al 25 d’abril. La cursa

té diferents modalitats: atlètica, de patins i de bicicletes. Mitjançant una aplicació que controlarà el temps
podràs moure’t per l’esclerosi múltiple!

Mou-te en 6 passos
Una vegada t’inscriguis en la
teva modalitat rebràs un correu electrònic perquè et puguis descarregar l’aplicació
que et controlarà el temps i

et geolocalitzarà. És molt fàcil només cal seguir les instruccions.
1. Descarrega’t l’App de la
cursa
2. Introdueix el codi que t’han
fet arribar amb el correu
electrònic i segueix les instruccions.
3. Indica la teva geolocalització i accepta la configuració de bateria (perquè
l’aplicació estigui activa
encara que no la facis servir quan corris).
4. Entrena’t els dies abans
per aconseguir el millor
temps possible!
5. Ha arribat el dia! Posa’t la
samarreta oficial de la cursa i el teu dorsal. Escull el
teu recorregut. Pots triar
els que passen per davant
de les seus de la FEM o el
que tu t’agradi més!
6. Comparteix les teves fotografies amb el #Moute a
Instagram, mencionant
@fundacioesclerosim
Consulta els resultats en
temps real i descarrega’t el
diploma de participació.
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sala polivalent
JOVENTUT | #culturasegura

CULTURA | #culturasegura

La VallRap Battle passa
per Montmeló

L’espectacle Enchanté
deixa encantat el públic
de la Polivalent

Una cinquantena de joves van gaudir en directe de les 5 batalles
de la segona jornada de la lliga de rap comarcal a la Polivalent.

Redacció

A

quest passat dissabte
17 d’abril, 150 persones, el 30% de l’aforament de la Polivalent, van tenir el privilegi de gaudir d’un
dels millors espectacles que
es poden veure ara mateix als
escenaris de Catalunya. Es
tracta del musical de cabaret
burlesque Enchanté.
El
mèrit
dramatúrgic
d’Enchanté és del montmeloní Martí Torras, que és
l’autor i també el director
de l’espectacle. Divinas i Martí Torras han volgut recuperar
Enchanté deu anys després la
seva estrena. Malgrat la duresa
de l’argument, l’espectacle és
fresc, divertit. Bona part dels

Redacció

L

es conegudes popularment com “Batalles de
galls”, on dos rapers
(MCs) s’enfronten a força de
versos i rimes, s’han convertit
en un fenomen molt popular
entre la joventut. A Montmeló va arribar aquesta moda
fa ja uns anys coincidint amb
l’obertura de l’Estació Jove,
on d’una manera amateur es
van començar a desenvolupar aquesta modalitat de
“concert de rap improvisat” o
freestyle rap.
Ara, per primera vegada,
un grup de joves amants del
freestyle rap de Vallromanes,
Montmeló, Montornès i Vilanova ha organitzat, amb el
suport dels respectius ajuntaments una lliga comarcal sota
el nom de VallRap Battle. Es
tracta d’una competició en
format de lliga que anirà passant pels quatre municipis en
dues ocasions. A Montmeló,
la regidoria de Joventut i els
tècnics de l’Estació Jove han
recolzat des de l’inici aquesta
bona iniciativa.
La primera sessió celebrada fa una setmana a Vallromanes va ser la primera

jornada de lliga. Els 10 MCs
classificats es van enfrontar
per parelles en diferents modalitats. Després de la ronda
de presentació de cada participant, les parelles s’enfrontaven en Easy Mode, en què
apareixia una paraula nova
sobre la qual havien de rimar,
en Ronda temàtica, on havien
de rimar sobre un tema, o bé
en Rondes Lliures, on havien
de contestar a l’adversari.
La competició ha estat molt
entretinguda en diferents
moments de la tarda. Tots

els MCs han intentat mostrar
i desenvolupar els seus trucs
i tècniques de rima amb molt
de flow o capacitat per improvisar adaptant-se correctament a les diferents bases
musicals que sonaven.
Per tota la gent interessada
en aquest estil musical que
mescla música, poesia i habilitats mentals, la VallRap Battle continua el seu curs. La
setmana vinent s’enfrontaran
a Montornès i la competició
arribarà de nou a la sala Polivalent el 4 de juny.

TRADICIONS | #culturasegura

El 6è aplec de sardanes en format concert
Redacció

L

a Comissió de l’Aplec
i l’Ajuntament, atenent
les mesures sanitàries

per la contenció de la Covid,
van decidir fer la sisena edició
de l’Aplec de la Sardana de
Montmeló en format concert.
La Sala Polivalent va acollir

la tarda de diumenge, dues
cobles per gaudir d’un acurat
programa de sardanes.
A partir de les 17 hores,
les cobles Jovenívola de Sabadell i Ciutat de Girona van
oferir un ampli repertori de
sardanes per al gaudi de totes les persones aficionades
a aquest gènere. La qualitat
i exigència del programa de
l’Aplec de Montmeló gaudeix
a hores d’ara de prestigi entre
el món sardanista, gràcies a la
feina de l’equip de la comissió
que organitza l’esdeveniment
i, molt especialment, a la experiència i saviesa d’Àngel
Capdeferro, un expert en
confecció de programes.

temes que es van sentir -sempre molt coneguts- pertanyen
a la música europea dels anys
40: cançons de Josephine Baker, Charles Trenet o Marlene
Dietrich. També es van atrevir
amb música culta com El llac
dels cignes i amb un tema de
l’Edith Piaf.
La interpretació de les tres
cantants, actrius, ballarines
i performances van tenir un
remarcable registre polifacètic en les peces cantades,
un nivell espectacular en el
número de claqué i un nivell
de burlesc i descarat en les
intervencions parlades que
les acosten al cabaret més
popular. Un meravellós musical amb una magnífica interpretació i direcció.

E

l 31 de març de 1995 es va inaugurar la
Biblioteca Municipal La Grua com a resultat del trasllat de la Biblioteca Popular de
Montmeló, inaugurada el 22 de juliol de 1975
i situada al carrer de Federico García Lorca,
núm. 45 baixos. L’actual biblioteca forma part
de la Xarxa de Biblioteques Municipals de la
Diputació de Barcelona.
L’any passat, tot just a l’inici de la pandèmia la Biblioteca Municipal La Grua va fer 25
anys, i també, aquest mateix any es van complir 45 anys de servei bibliotecari a Montmeló.
Al llarg d’aquests 25 anys, hem vist molts
canvis i sobretot, com augmentaven els diferents serveis bibliotecaris. Com es passava
d’una biblioteca gestionada manualment a
fer-ho informàticament (1997), com s’incorr
poraven les pel·lícules i la música a la col·lecció de la biblioteca. Es van crear el servei de
préstec interbibliotecari, el servei d’internet,
el servei Wi-Fi, el servei d’Internet i ofimàtica,
l’aula d’estudi, la biblioteca virtual i el servei
de préstec electrònic.
Ens han acompanyat autores i autors, narr
radores i narradors amb les seves històries
(hora del conte), especialistes en diferents temàtiques (xerrades – conferències), usuàries
i usuaris, participants als clubs de lectura i a
les activitats, voluntàries i voluntaris, i les escoles, l’institut i entitats del municipi.
Hem experimentat i creat amb tallers de
diferents temàtiques i hem donat suport als
escriptors i escriptores locals, amb la presentació al públic de les seves obres i donant difusió i coneixement d’elles.
Hem estat presents en diferents edicions
del Parc de Nadal, a la piscina amb el serr
vei de Bibliopiscina i col·laborat en diferents
actes a Mons Observans. Hem commemorat
el Dia Mundial de la Poesia amb l’Oficina de
Català i celebrat altres commemoracions i
diades relacionades amb el món literari i les
biblioteques. Per Sant Jordi hem sortit al carr
rer per celebrar la diada i hem participat en la
Festa Major.
Els actes commemoratius previstos l’any
passat, els programarem al llarg d’aquest any
seguint les recomanacions sanitàries. Avui
donem el tret de sortida a la celebració dels
25 anys amb el desig de continuar treballant
per millorar i fer créixer el servei bibliotecari a
Montmeló.
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Jordi Domènech Casal. Juny 2019
Maria Mercè Roca. Juliol 2001
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Ricard Ruiz Garzón. Juny 2015

Lliurament de premis del concurs de punts de llibre. Abril 2019

Chelo Mor

Les cares conegudes
d’aquests 25 anys

Ana Maria Matute. Juliol 2002

allbona. Juliol 2020

Carlos Quílez. Maig 2013

David Gesalí i David Íñiguez. Gener 2020

Care Santos. Octubre 2017

Maria Carme Roca. Octubre 2019

a Festa Major

Dia Mundial de la Poesia

illo. Juliol 2019

Blanca Busquets. Novembre 2014

Josep Sarrate. Abril 2016

Alejandro Palomas. Novembre 2018

Isabel Clara Simó
Inauguració - març 1995
Pilarin Bayes
Inauguració - març 1995
R. Folch i Camarasa
abril 1997
Lluís-Anton Baulenas
abril 1998
Ferran Torrent
maig 1998
Sergi Santjoan
gener 1999
Maria Barbal
juliol 1999
Ignasi Riera
setembre 1999
Francesc Candel
maig 2001
Maria Mercè Roca
juliol 2001
Salah Jamal
maig 2002
Ana Maria Matute
juliol 2002
Lluís-Anton Baulenas
març 2004
Alfred Rodríguez Picó
febrer 2005
Pepe Rodríguez
març 2005
Ricard Ruiz Garzón
setembre 2006
Javier Reverte
juny 2007
Pepe Rodríguez
2007
Anna Ballbona
novembre 2008
Francesc Cabana
novembre 2009
Jordi Puntí
novembre 2011
Eduard Marquez
gener 2012
Anna Ballbona
octubre 2012
Silvia Alcántara
novembre 2012
David Gesalí / David Íñiguez
març 2013
Carlos Quílez
maig 2013
Encarna Gascón
juny 2013
Ricard Ruíz Garzón
juny 2013
Oscar M. Eleno Raimundo
novembre 2013
Nàdia Ghulam
novembre 2013
Carme Barbany
maig 2014
Ricard Ruíz Garzón
juliol 2014
Santiago Posteguillo
setembre 2014
Blanca Busquets
novembre 2014
Maria Rosa Escudé Pont
desembre 2014
Andreu Martí / Núria Vendrell
desembre 2014
Nina
abril 2015
Silvia Soler
maig 2015
Ricard Ruíz Garzón
juny 2015
Jordi Soler
juliol 2015
Carme Gambín
desembre 2015
Anna Ballbona
abril 2016
Josep Serrate
abril 2016
Lambert Botey
abril 2016
Ricard Ruíz Garzón
juny 2016
Maria Carme Roca
juliol 2016
Núria Prades
octubre 2016
Anna Ballbona
novembre 2016
Berta Serra Manzanares
maig 2017
Ricard Ruíz Garzón
juny 2017
Coia Valls
juliol 2017
Care Santos
octubre 2017
Josep Maria Domingo
desembre 2017
Sergio López Palomo
gener 2018
Ricard Ruíz Garzón
juny 2018
Isabel García Tócoli
juliol 2018
Alejandro Palomas
novembre 2018
Jordi Domènech Casal
juny 2019
Ricard Ruíz Garzón
juny 2019
Assumpció Cantalozella
juliol 2019
Chelo Morillo
juliol 2019
Maria Carme Roca
octubre 2019
David Gesalí / David Íñiguez
gener 2020
Anna Ballbona
juliol 2020
Judith Requena
octubre 2020

25 anys donen per molt | la biblioteca en xifres
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Una celebració
que val per 25

A

36.863

2

mb totes les mesures Covid per garantir un aniversari
segur, de les 10 del matí fins a les 13 hores, els jardins
de la Torreta seran l’escenari d’aquesta celebració.
Si l’any 1995 inauguràvem el nou edifici de la biblioteca
amb un camí de colors, no hi ha millor manera de celebrar els
25 anys de La Grua que no sigui amb un altre camí.
El matí de dissabte 24 als jardins de la Torreta hem preparat
un camí de tallers per a infants. En grups reduïts, els infants al
llarg de 60 minuts recorreran aquest espai realitzant diferents
tallers: de banderins per decorar la biblioteca, d’estampació
de la bibliobossa per tenir un record d’aquesta celebració i un
taller d’enquadernació creativa que els ajudarà a treballar la
creació d’històries. A més les podran gaudir d’un espectacle
interactiu de teatre i d’un espai de narració.
L’aforament és limitat i cal fer reserva d’entrada a la web
www.entrapolis.com. L’entrada que cal reservar és sols per
l’infant que participa en el taller. Per poder complir amb totes les mesures sanitàries, l’activitat es durà a terme en dos
torns. En el moment de la reserva de l’entrada caldrà escollir
el torn, el primer a les 10 h i el segon a les 11.15 h.
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1.560
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162.174
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