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www.ﬁncasleon.com/valora-tu-vivienda

Descúbrelo
en menos
de 1 minutos

Ref. EV11286

Ático en Venta · Sant Fost · Can Corominas
m2

Habitaciones

Baños
B

Parking

1109

3

2

Si

Espectacular ático, plaza doble de aparcamiento y trastero, con ascensor. Completamente exterior, construido en 2006, superﬁcie aprox.
construida 109m2 (94m2 útiles aproximados). Dispone de 3 habitaciones (1 doble, 1 sencilla y 1 suitte con baño privado), 2 baños (uno con
bañera y otro con plato de ducha), cocina con lavadero integrado y
amplio comedor con salida a gran terraza de aprox. 48m2.

333.000€

Certiﬁcación
Energética

Ref. EV11288

Planta baja en Venta · Sta. Perpètua · La Creueta
m2

Habitaciones

Baños
B

Parking

80
8

2

1

Si

Planta baja con amplia plaza de aparcamiento. Para entrar a vivir.
Bonito y práctico recibidor, 2 grandes habitaciones muy soleadas
(10,40m2 y 9,45m2), cocina amplia con lavadero integrado, comedor
de 19m2, baño con bañera de hidromasaje, además toda la vivienda
consta de aire acondicionado por conductos, las ventanas de aluminio
RAL 7022, doble cristal, mosquiteras y motorizadas.

199.000€

Certiﬁcación
Energética

Ref. EV11273

Piso en Venta · Martorelles · Centro
Habitaciones

Baños
B

Parking

98
9

3

1

No

En pleno centro de Martorelles. Vivienda de 98 m2 construidos con
ascensor (75m2 útiles), 3 habitaciones, 1 baño completo con bañera
y balcón (orientado a Sudeste). Cocina amplia con acceso a lavadero
independiente y amplio comedor. Se reformó íntegramente hace 25
años, en perfecto estado de conservación, puertas de roble, suelos
de gres y carpintería exterior de aluminio blanco.

167.500€

Certiﬁcación
Energética

m2

Habitaciones

Baños
B

Parking

89
8

3

1

No

Piso exterior y soleado de 89m2 construidos y 79m2 útiles. La vivienda
dispone de un acceso acristalado en la entrada donde podrás contemplar unas vistas privilegiadas, 3 habitaciones (dos de ellas dobles y
exteriores, y otra ideal como despacho), amplio lavadero, baño reformado con plato de ducha, cocina semi reformada y amplio comedor.
Ediﬁcio familiar de sólo tres vecinos.

152.260€

Certiﬁcación
Energética

Ref. EV40067

Terreno en Venta · Montornés · Can Buscarons
m2

Habitaciones

Baños
B

Parking

484
4

-

-

No

Terreno urbanizable de 484,62m2. Ideal para hacer la casa de tus sueños en zona tranquila, alcantarillado, alumbrado público, asfaltado y
muy buena comunicación por carretera a pocos minutos de Montmeló
y Mollet, ambas poblaciones con estación de Tren y buena conexión
con las carreteras C-33, C-17, C-58, Ctra. La Roca(BV-5003) y AP-7.
¡¡¡PROYECTO HECHO Y PAGADO PARA CASA A 4 VIENTOS DE 156M2!!!
Certiﬁcación
Energética Exenta

54.500€

m2

Habitaciones

Baños
B

Parking

84
8

3

2

No

3 habitaciones, (2 individuales y 1 suitte con aire acondicionado). Amplio patio-terraza con acceso a un trastero-almacén acondicionado
como lavadero. Amplio y acogedor comedor con ventilador de techo
con acceso a cocina office con espacio suﬁciente para poner un pequeña mesa para desayunar tranquilamente todos los días y habitación suitte.

180.000€

Certiﬁcación
Energética

Ref. EV11264

Piso en Venta · Martorelles · Can Sunyer

m2

Ref. EV11284

Planta baja en Venta · Montmeló · Centro

Ref. EV11285

Piso en Venta · Montmeló · Centro
m2

Habitaciones

Baños
B

Parking

80
8

3

1

No

Piso bien conservado con balcón, en ediﬁcio con ascensor en pleno
centro de Montmeló. Dispone de 3 habitaciones ( 2 dobles y 1 individual ), comedor con salida a balcón con toldos, cocina de origen bien
conservada con salida a amplio lavadero y baño con media bañera.

146.000€

Certiﬁcación
Energética

Ref. EA30067

Local en Venta · Montmeló · Centro
Habitaciones

Baños
B

Parking

30
3

-

-

Si

Local Comercial de 30m2, con puerta motorizada ideal para trastero o
almacén con suministros de luz de alta. Si está buscando un almacén
/ trastero para poder guardar ropa, utensilios personales, bicis etc, no
lo dudes y ven a ver este local.

Certiﬁcación
Energética

Ref. EV50058

Garaje/trastero en Venta · Montmeló · Centro

m2

31.000€

m2

Habitaciones

Baños
B

Parking

116

-

-

Si

Garaje-trastero en departamento cerrado único y personal. Ideal para
poder guardar tu vehículo, la bicicleta, el patinete e incluso una moto.
Dispone de un altillo, resultando muy cómodo y práctico el almacenaje. Medidas para saber si tu vehículo entra en el garaje: Largo 4,24m x
Ancho 3,45m / Altillo: 6,05 m2, altura 1m.
Certiﬁcación
Energética Exenta

16.800€

Colaboramos con más de 130 inmobiliarias, con 830 agentes a su servicio
Delegació Mollet del Vallès
Passatge Sant Miquel, 12
08100 Mollet del Vallès

Delegació Montornés del Vallès
Onze de Setembre, 29
08170 Montornés del Vallès

Delegació Montmeló
Avinguda Pompeu Fabra, 3
08160 Montmeló

T. 93 579 33 33

T. 93 568 35 45

T. 93 572 30 73

mollet@ﬁncasleon.com

montornes@ﬁncasleon.com

montmelo@ﬁncasleon.com

Las superﬁcies son indicativas según Sede Electrónica del Catastro. Gastos e impuestos inherentes a la compraventa no incluidos. Para calcular gastos e impuestos entra en: http://bit.ly/Despesescompravenda
El mobiliario y los enseres personales que ﬁguran en las imágenes no son objeto de la presente oferta.

¿Sabes ya cuánto vale tu casa?
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actualitat

Parlar del suïcidi no mata, el silenci si

S

egurament no estaria liderant la realització
d’una taula rodona per parlar de les famílies
i el suïcidi si la meva filla no s’hagués suïcidat.
Segurament no lideraria aquesta iniciativa perquè el suïcidi és un tabú dins de la societat actual,
és com un mal lleig, com una vergonya.
Segurament si m’haguessin dit fa tres anys que
la meva filla faria 3 intents de suïcidi fins a culminar l´últim no m’ho hauria cregut.
Ningú creu que algú que estima, que està a
prop seu, pot decidir treure’s la vida
Volem parlar de quins recursos tenen les famílies i les amistats al voltant de les persones que
es volen suïcidar o que han mort per suïcidi.
Volem parlar de les famílies o amics que no sa-

ben que fer ni amb qui parlar quan es troben que
alguna persona propera vol morir o ha mort per
suïcidi.
El proper 14 d’octubre a les 19 hores a la Sala
de la Concòrdia, parlarem de suïcidi
Una taula rodona moderada pel periodista, locutor i presentador Llucià Ferrer i on participaran,
Anna Lara, secretària de la DSAS (Després del
suïcidi Associació de Supervivents), Laura Horcajo, secretaria de la ACPS (Associació Catalana
per la Prevenció del Suïcidi), i familiars i amistats
que han viscut una conducta suïcida o una mort
per suïcidi. T’esperem!
Sílvia Rodríguez Mallafré

EDITORIAL | EDUCACIÓ

Comença el curs, de la “gratuïtat” a P2 i de la
creació del Consell d’infants i adolescents
Després de dos cursos encetats amb protocols d’higiene, de seguretat, de mèdics i fins i tot de
convivència, enguany hem pogut tenir un inici de curs que es podria definir de “plena normalitat”
Lluís Esteban | Regidor d’Educació

T

ot apuntava que aquest
inici de curs podia ser
conflictiu, però un apropament de darrera hora ha
permès acords entre el Departament i la comunitat educativa. Això ha fet possible
un començament de curs,
una setmana abans que els
cursos anteriors, tranquil i
podríem dir que normal.
A les escoles de primària de Montmeló, s’han matriculat un total de sis-cents
quaranta-tres alumnes, trescents setanta a l’escola Sant
Jordi i dos-cents setantatres a l’escola Pau Casals.
Mentre que a secundària i al
mòdul de grau mitjà de l’Institut de Montmeló s’ha fet el
ple i s’han ocupat les cinc-

centes places de què es disposava.
Aquesta normalitat ha de
permetre posar en marxa el
Consell d’infants i adolescents de Montmeló, proposta
que tots els partits que conformen el Ple portaven en el
seu programa i que va ser referendada al Ple del passat
mes d’octubre. Els protocols
d’higiene i convivència de la
pandèmia van endarrerir la
creació d’aquest òrgan de
participació ciutadana.
Aquest curs també és el
primer en què les places de
P2 de les escoles bressol
no paguen per l’escolarització. El Departament parla de
“gratuïtat” perquè els pares
i mares no paguen, però no
explica que un terç del cost
recau en els ajuntaments, ai-

kidsandus.com

Anglès a partir d’1 any

Bo1r2n to be Me!
Fes créixer el seu potencial en anglès.

Matrícules
Obertes

2022-2023

Kids&Us Montornés del Vallès · Major 67 · 08170 Montornés del Vallès
T. 93 568 65 73 · montornes.valles@kidsandus.es

xò representa uns 1.600 euros per alumne i any.
L’Escola bressol La Fireta ha
començat el curs amb vuitanta-cinc alumnes de totes les
edats. Per la seva banda, el
Centre de Formació d’Adults
de la G2M enceta aquest curs
amb nova direcció i noves
ofertes que han de permetre
ampliar les existents. I l’Escola Municipal de Música continua oferint el seu programa
educatiu que tan bons resultats està donant.
Les
vacances
estiuenques han fet possible diverses obres de manteniment als
centres de primària, la més
destacable, la pintura de l’escola Sant Jordi. Encara falten
algunes actuacions que estaran fetes abans no acabi l’any.
Sense comptar aquestes ac-

tuacions pendents, el manteniment fet fins ara ha tingut un
cost de més de 58.000 euros.
Aprofitar aquest espai per
donar la benvinguda als diferents equips docents de

tots els centres educatius de
Montmeló, especialment a les
professores i als professors
nous i més joves que per primera vegada trepitgen el nostre poble.
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obres i urbanisme
PAVELLÓ | MILLORA

Nova sala d’activitats
dirigides al Pavelló
Municipal
El pavelló compta amb una nova sala per fer activitats esportives
dirigides. Aquest nou espai forma part del pla d’arranjament
i millora dels diferents espais del Pavelló Municipal
Redacció

A

quest estiu s’ha procedit
a reubicar la sala d’activitats físiques dirigides
que fins ara es trobava a la zona d’accés a la pista. La nova
sala ocupa l’espai de la planta
baixa que fins ara estava destinat a despatxos d’entitats esportives. Després de les obres
de rehabilitació s’ha aconseguit una sala diàfana de 85 m2

totalment equipada i tancada,
amb total independència de la
resta de serveis del pavelló i
amb molt més espai.
Amb aquesta nova sala d’activitats físiques s’assoleix dotar al pavelló d’un espai amb
les mides més adequades a
les necessitats de les persones que realitzen les diferents
disciplines esportives indoor,
renovar l’oferta d’activitats dirigides i ampliar l’horari. El pa-

velló Municipal ha iniciat la nova temporada 2022-2023 amb
una oferta d’onze disciplines
gimnàstiques i amb un horari
que va des de dilluns a divendres, de 9.15 a 21.15 hores.
L’antic espai d’entrada a la
pista on es duien a terme les
activitats dirigides anteriorment s’ha rehabilitat i ha passat a ser un magatzem per
material esportiu i una sala de
reunions.

Altres actuacions a la via pública i en equipaments
Millores en l’enllumenat del barri de la Grua
A principis del mes de setembre, va començar la
substitució per tecnologia LED de 83 llumeneres
del barri de la Grua. Actualment, hi ha 4.390 W
instal·lats i amb la substitució es passarà a 2.930
W instal·lats. Aquesta actuació s’emmarca en el
pla de substitució d’enllumenat a LED dels carrers
del municipi que es va desenvolupant de manera
progressiva per tal de millorar l’eficiència energètica de les instal·lacions municipals, reduir les emissions de CO2 a l’atmosfera i al mateix temps reduir
la despesa energètica municipal.

Pavimentació amb asfalt imprès del carrer de
Lluis Companys
A principis del mes d’agost es van dur a terme les
tasques de repavimentació del tram del carrer de
Lluís Companys, entre Primer de Maig i el carrer del
Sant Crist. L’alta intensitat de vehicles i el gir d’autobusos d’aquest tram provoca un deteriorament del
paviment superior a la vida útil. Les llambordes han
estat substituïdes per paviment continu d’aglomerat
imprès amb un acabat posterior amb dues capes de
poliuretà amb propietats antilliscants, en color negre asfalt. Les obres han estat realitzades per “Rogasa”, per l’import de 29.869,59 euros.
Pintura a l’escola Sant Jordi
Dins les diferents obres de manteniment que
cada estiu es duen a terme en els centres escolars aprofitant el període de vacances, aquest
any destaca les feines de pintura que s’han realitzat a l’escola Sant Jordi. La renovació de la pintura interior de l’Escola Sant Jordi l’ha dut a terme per l’empresa “ImesapiI”, per un import total
de 51.660,61 euros. La superfície pintada ha estat
d’uns 5.450 m2.

Construcció d’una pista de sorra per entrenaments al camp de futbol
El treballs han consistit en la construcció d’una pista de sorra per entrenaments, a la part de l’entrada al camp de futbol sobre una zona pavimentada
d’asfalt. El camp té una superfície de 162 m2 amb
dimensions de 18x9 m de paviment de sorra garbellada i disposa d’un espai perimetral d’1 m d’amplada amb paviment de cautxú. Les obres han estat
executades per l’empresa “Construccions Deumal”, per import de 27.854,85 euros.

En construcció
Tanatori. Les obres de construcció de l’edifici d’una
planta de 400 m2 quadrats edificats més 228 m2
d’espais exteriors que donaran cabuda als diferents
serveis. El Tanatori de Montmeló comptarà amb
dues sales de vetlla i serveis multiconfessionals.

Residència per a la Gent Gran. A principis del
mes d’agost es van reprendre les obres de construcció de la nova residència per a la Gent Gran.
Aquest equipament ocuparà una superfície construïda de 1850m2 i tindrà una zona enjardinada
d’aproximadament 1.500 m2.
El projecte dotarà d’un espai on se centralitzaran
els diferents serveis, donant una visió oberta, àmplia i personalitzada de la cura i atenció a les persones més vulnerables, i que permetrà adaptar el
servei a les necessitats de la persona.

Obres previstes
Cementiri. Properament s’iniciaran les obres que
possibilitin els recorreguts adaptats en la totalitat
de la part antiga del cementiri municipal i s’eliminaran les barreres arquitectòniques. A la part nova
del cementiri municipal s’ampliarà la zona d’estada amb un paviment de sauló, arbres i bancs i es
modifica la instal·lació d’enllumenat amb una ampliació de la línia elèctrica i la col·locació de tres
noves llumeneres.
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medi ambient
CONTENIDORS | RESIDUS

Tria correctament, sigues intel·ligent
Reciclar és fàcil! Existeix un contenidor per a cada tipus de residu
Redacció

M

ontmeló aposta per
la recollida selectiva amb contenidors
intel·ligents. L’increment de
la recollida selectiva és el
principal objectiu d’aquest
sistema. Amb l’augment de
les fraccions de residus reciclables, especialment, de
l’orgànica (contenidor marró),
es podrà contenir la taxa de
recollida de residus
Reciclar els residus és fàcil
si tenim clar què es pot llençar
a cada contenidor.
El blau: paper i cartró
El que SÍ s’hi pot llençar:
envasos i caixes de cartró,
diaris, revistes, llibretes sense espiral metàl·lica, sobres,
bosses de paper, folis, paper

de regal, etc.
El que NO s’hi pot llençar:
paper i material brut, com ara
tovallons de paper o paper de
cuina tacats d’oli, que van al
contenidor marró. Els brics i
el paper d’alumini van al contenidor groc. Les capses de
cartró de les pizzes a domicili
van al contenidor gris.

envasos de plàstic (garrafes d’aigua, bosses de plàstic, envasos de iogurt, etc.),
llaunes de begudes i conserves , brics, xapes i tapes de
metall, paper d’alumini i film
transparent, safates de porexpan.
El que NO s’hi pot llençar:
joguines, mànegues de regar,
tubs, materials com cintes de
vídeo i CD, i envasos de productes perillosos (com dissolvents o pintures).

El verd: vidre
El que SÍ s’hi pot llençar: envasos i ampolles de vidre.
El que NO s’hi pot llençar:
vasos trencats, vidres plans,
miralls, restes de ceràmica, plats, bombetes, fluorescents, etc., que s’han de dur
a la deixalleria.
El groc: envasos de plàstic, brics i llaunes
El que SÍ s’hi pot llençar:

El que NO s’hi pot llençar:
restes d’escombrar, cabells,
bolquers i excrements d’animals, que van al contenidor
gris. Paper i cartró, que van al
contenidor blau.

El marró: residus orgànics
El que SÍ s’hi pot llençar:
restes de carn, peix, pa, fruita, verdura, marisc i fruita seca, closques d’ou, taps de
suro, bosses d’infusió, marro
del cafè, paper de cuina i tovallons tacats d’oli, restes de
jardineria, etc.

El gris: rebuig o resta
El que SÍ s’hi pot llençar: burilles, compreses, bolquers,
restes d’escombrar, cotó, cabells, bolígrafs i llapis usats,
excrements d’animals.
El que NO s’hi pot llençar: bosses d’infusió, paper
de cuina brut d’oli i restes de
menjar (closques d’ou o de
marisc, etc.), que van al contenidor marró. Restes de fusta, CD, envasos que contenen
materials tòxics i perillosos o
roba, que van a la deixalleria.
Reciclar surt a compte.
tots hi guanyem!

na de residus és: dilluns, dimarts, dijous i divendres, de 9
a 13 hores i, dilluns, dimarts,

dimecres i dijous, de 16 a 20
hores i els dissabtes, de 10 a
14 hores.

OFICINA | RESIDUS

Recull la teva targeta “Tria”
a l’Oficina de Residus
L’Oficina de Residus ja porta dues setmanes obertes atenent a la ciutadania
Redacció

L

’Oficina de residus és el
lloc on es recull la targeta
per obrir els tres contenidors que quedaran tancats
(groc, marró i gris). Per tal de
fer més fàcil la recollida, s’ha
dividit en quatre seccions el
municipi, corresponent cada
secció a una setmana.

Aquesta setmana i fins el
24 de setembre, les persones
que viuen al barri del Pedregar i de la plaça Gran i al barri
del Piquet, la zona compresa
entre l’espai de la llosa de soterrament, l’església, el camp
de futbol o el barri de la Cucurny, poden passar per l’Oficina de Residus per recollir la
seva targeta.

La setmana vinent, del 26
a l‘1 d’octubre, serà el torn
de les persones que viuen en
el centre, des del carrer de
Lluís Companys fins a Timbaler del Bruc.
Si no has rebut la carta, pots
passar igualment per l’Oficina a recollir la targeta amb el
DNI. Recordem que l‘horari
d‘atenció al públic de l‘Ofici-
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salut i tradicions
XERRADA | ADICCIONS

COMMEMORACIÓ | DIADA

La travessa contra les
addiccions “TransEinesCat”
arriba a Montmeló

Trenta entitats
participen en la Diada de
Catalunya a Montmeló

Els participants a la travessa van arribar a Montmeló el dijous
8 de setembre. Les persones participants recorren Catalunya
a peu des del passat 23 d’agost. Es tracta d’una quinzena
de persones que es troben en fase de desintoxicació,
que caminen per desestigmatitzar la drogoaddicció i com
activitat complementària al seu procés de rehabilitació
Redacció

I

mpulsada per l’Associació
Eines per l’Esport i dirigida
pel terapeuta Àlex Florensa, la travessa denominada
“TransEinesCat” reuneix pacients del Centre Eines Addiccions de Sant Cugat del
Vallès que caminaran un total
de 800 kilòmetres, amb un
recorregut de 30 kilòmetres
diaris, que les persones participants compaginen amb
un dietari personal on narren
la seva experiència d’unir salut i esport per lluitar contra
aquesta malaltia.
Aquest és el segon any que
fan aquesta activitat que defineixen com una teràpia itinerant. Montmeló va ser un dels
25 municipis triats per fer nit.
Aprofitant l’estada al poble, el
terapeuta Àlex Florensa, impulsor d’aquesta activitat, va
realitzar una interessant conferència en la qual va tractar
el tema de l’esport com a eina
rehabilitadora.
Durant la ponència Florensa també va explicar amb tota cruesa la seva experiència
com a exalcohòlic i exdrogoaddicte i va donar una sèrie
de pautes per recuperar-se a
través de la pràctica esportiva

i de la rehabilitació amb professionals. L’alcalde Pere Rodríguez per la seva banda, va
convidar a Àlex Florensa que,
en un curt període de temps
torni a Montmeló per tal de fer
una xerrada sobre la seva experiència amb les drogues a
l’Institut.
Ràdio Montmeló va aprofitar la presència d’Àlex Florensa per enregistrar una entrevista pel magazín informatiu
“Montmeló sona”, que ja po-

La Diada Nacional de Catalunya es va
celebrar una vegada més a la plaça Rafael
Casanova i aquest any es va portar a terme
amb tots els actes previstos, incloenthi el vermut de l’Onze de setembre

deu trobar publicada al web
de l’emissora municipal (radiomontmelo.cat). Està inclosa dins del programa 36
del “Montmeló sona” emès
el passat divendres 16 de
setembre.
La travessa “TransEinesCat” continua la seva ruta,
passarà per 25 localitats catalanes, des del Pirineu de
Lleida fins a Ulldecona (Tarragona), on finalitza el 24 de
setembre.
Redacció

L

a Penya Blaugrana va
ser l’entitat organitzadora dels actes commemoratius de la Diada de Catalunya a Montmeló. Amb un
diumenge de calor i ja sense
restriccions Covid, els actes
de la Diada van transcórrer
amb tota normalitat i amb
una gran participació del teixit associatiu de Montmeló.
Una trentena d’entitats va retre homenatge al monument
de Rafael Casanova durant
l’ofrena floral.
Abans de l’ofrena, dos representants de la colla de
Gitanes de l’Agrupa i els
Gegants de Montmeló, van
fer els seus respectius balls

d’homenatge, com a inici de
la diada. El manifest oficial
de l’Onze de setembre va
córrer a càrrec enguany d’en
Jordi Manils.
Després de l’ofrena i de sentir Els Segadors, va ser el torn
de la Cobla Súria que va realitzar una completa audició de
sardanes que es va obrir amb
la peça “Els Jardins de la Torreta”, obra del mestre Amadeu Escoda i Castellví, dedicada al montmeloní Domingo
Domingo, que va ser finalista
en el concurs La Sardana de
l’Any 2019 en la categoria de
premi popular. La jornada de
la Diada a Montmeló va finalitzar amb un vermut de germanor per a les persones assistents a l’acte.
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comunicació
RÀDIO | PROGRAMACIÓ

Ràdio Montmeló comença
una nova temporada
Una vegada acabades les vacances d’estiu comencem
nou curs amb les piles ben carregades igual que
els infants i joves estudiants de Montmeló
Ràdio Montmeló

A

questa nova temporada
el magazín “Montmeló
Sona” arriba amb noves col·laboracions. La Carla
Ramos està duent a terme
tasques de periodisme en
altres mitjans de comunicació i l’equip compta amb
una nova col·laboradora:
l’Olga Corominas. Divendres
16 vam estrenar una nova
secció del Montmeló Sona
anomenada “El Confessionari”, que estarà conduïda
per la Maria Costafreda. Es
tracta d’un espai on els tretze regidors i regidores que
conformen el consistori municipal passaran pels nostres
micròfons per oferir-nos una
radiografia personal d’ells.
Els sotmetrem a les mateixes

preguntes que, sens dubte,
ens aproparan i ens permetran conèixer facetes més íntimes i personals, més enllà
de l’aspecte polític.
La nova temporada continua també amb els programes habituals, el “Micro i Acció” de la mà d’Aitor Guerra
que dintre del seu programa de cinema ens portarà al
Festival de Cinema Fantàstic
de Sitges.
Seguirem comptant amb
un “Vermut con...”, on el primer diumenge de cada mes,
l’Alex Atanes i en Bruno Cáceres juntament amb un convidat s’endinsen en temàtiques de contingut divers,
però sempre de manera fresca i atrevida.
I també tornen els dos programes de l’equip de Co-

municació. “Ordre del dia”,
on el tercer dimarts de cada dos mesos els representants dels partits polítics de
l’Ajuntament comenten temes d’actualitat del municipi.
I “Jo vull saber” el programa
on la ciutadania pot fer les
seves preguntes directament
a l’Alcalde de Montmeló, Pere Rodríguez. La gravació seguirà sent en directe l’últim
dimecres de cada més i estarà disponible a la nostra web
al dia següent.
A més, arribaran properament nous pòdcats a
l’emissora, com el magazín mensual del col·lectiu
de pensionistes que, amb el
nom “Gran gent gran” parlaran cada dia 1 de temes relacionats amb la gent gran.
Ràdio Montmeló està tre-

ballant amb els diferents
equipaments i serveis municipals per consolidar nous
projectes que en els propers
mesos veuran la llum. Les
dues escoles de primària estan preparant un programa
amb els infants de les escoles Sant Jordi i Pau Casals.
La Biblioteca la Grua també esta definint un programa literari i l’Oficina de Català esta reinventant el seu
apartat “Ensenya’m la llengua” que es transformarà en
un pòdcast independent, sobre curiositats de la llengua

catalana.
Ràdio Montmeló, va ampliant la seva graella però encara ha de créixer més
per arribar a ser una finestra oberta a tota la ciutadania. Per aconseguir-ho volem
donar veu a tots els sectors
i entitats del municipi, així
com a la ciutadania que te inquietuds per col·laborar en
aquest mitjà. Si voleu conèixer la Ràdio feu-nos arribar
un correu a radiomo@montmelo.cat o un missatge de
veu o WhatsApp al telèfon de
la radio: el 637 150 702.

Xerrada “Estereotips a la pantalla”
A partir d’audiovisuals (imatges, anuncis,…) podeu conèixer quin és
el llenguatge de gènere que fem servir.

DIVENDRES 30 DE SETEMBRE - 19:30H A LA LLOSA
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cultura i esports
TALLERS | LA TORRETA

ACTIVITATS | PAVELLÓ

Obrim la temporada
de monogràfics
a La Torreta

Nova temporada esportiva al Pavelló
El pavelló Municipal ha iniciat la nova temporada 2022-2023
amb una oferta d’onze disciplines gimnàstiques i amb un horari
que va des de dilluns a divendres, de 9.15 a 21.15 hores.

Comencem un nou curs i obrim nova oferta
de tallers monogràfics pel mes d’octubre

Cultura | Redacció

L

’oferta dels monogràfics
del mes d’octubre són
propostes d’arts visuals
per fer gaudir els vostres
sentits. La Núria Fontanet
proposa un taller d’Iniciació
a l’aquarel·la. Durant dues
hores, vine a gaudir de dues
sessions d’experimentació
i creativitat on coneixeràs
les tècniques bàsiques per
a treballar amb l’aquarel·la i
podràs crear la teva pròpia
il·lustració. Pots escollir entre
els dijous 20 i 27 d’octubre
de 18.30 a 20.30 hores o bé
dissabte 22 i 29 d’octubre en
horari d’11 a 13 hores.
L’alumnat del Trencadís
et proposa un taller inclusiu
d’scrapbook els dijous 19 i
26 d’octubre, de 10.30 h a 12
hores. En aquest taller donarem forma i crearem un marc
per fotografies amb diversos
materials i acabarem de decorar amb les tècniques de
l’scrapbook, tot compartint
l’experiència creativa amb
l’alumnat d’El Trencadís que
dinamitzaran el taller.
A més, la Torreta ofereix un

ampli ventall de tallers durant
tot l’any. La tarda de dissabte, 17 de setembre es va oferir un tastet dels tallers que es
faran durant aquest nou curs
2022-2023.
Els tallers estan dividits en
dues temàtiques: tallers de
salut i creixement personal,
adreçats a les persones que
volen millorar aspectes físics i
psíquic mitjançant disciplines
aerodinàmiques com el ioga,
el pilates o la percussió; i els
tallers artístics i creatius, que
abasta disciplines per desenvolupar la part creativa de les
persones, com poden ser la
pintura de roba, el patchwork
o la fotografia, entre d’altres.
El nou curs començarà durant
el mes d’octubre i les preinscripcions als tallers s’iniciaran
el dia 19 de setembre.
Per prendre part en els tallers, cal omplir el formulari de preinscripció, del 19 al
26 de setembre. Aquest formulari no implica en cap cas
l’adjudicació de la plaça. Els
tallers s’impartiran sempre
que hi hagi un mínim d’inscrits o, en cas contrari, si l’organització ho considera.

Esports | Redacció

A

mb una sala nova, més
àmplia i totalment independent, el Pavelló de
Montmeló també ha renovat
la seva oferta d’activitats dirigides. Tot seguit us expliquem
en què que consisteix cadascuna de les disciplines per tal
que pugueu triar la que més us
agrada o la que més us convé.
Pilates. Conjunt d’exercicis
físics on s’entrena la musculatura, la resistència, la flexibilitat i el control de la respiració
i de la ment. Millora lesions i
fa de prevenció.
Power Pilates. Exercicis de
pilates a nivell avançat.
Workout Hit. El HIT és una activitat esportiva consistent en
un entrenament amb intervals
d’alta intensitat durant un curt
espai de temps. Es fan exercicis a alta intensitat que es combinen amb descansos breus.

Embarassades. Activitat física per obtenir un millor part
amb treball de reforç del sòl
pelvià, abdominal i reforçament de l’esquena.
Post Part. Recuperació de
tota la musculatura amb exercicis cardiovasculars, recuperació del pes, tonificació del
cos i el sòl pelvià amb abdominals hipopressius.
Full Body. A cada sessió
d’entrenament treballem el
cos complet, per la qual cosa
activarem una gran quantitat
de músculs amb petits descansos i es barreja amb activitats de cardio i força.
Gym TME. Destinat a persones que fa temps que no treballen el seu cos, s’adapta a
diferents tipus d’activitats per
obtenir força, resistència i flexibilitat, tot això al ritme de la
música.
Dance Cardio. Es fan tots els

Anuari Mèdia.cat 2021. Una mirada crítica als
silencis i sorolls dels mitjans de comunicació
Dossier: La llibertat d’expressió, a la corda ɰuixa

Col·laboren:

Amb el suport de:

exercicis al ritme de la música
i es treballa el cardio.
Cross Training. Entrenament
variat per estacions en què es
combinen exercicis cardiovasculars amb exercicis musculars. El seu objectiu principal
és millorar la condició física.
Activitat rítmica esportiva
(ARE). Es realitzen diferents
coreografies amb diferents
materials. Pot ser ARE suau o
mitjà en funció del nivell.
Gym Gent Gran. Activitats
destinades aquest grup de
població on es treballa la força, resistència i flexibilitat
com a objectiu tenir una bona
qualitat de vida.
A més en el Pavelló trobaràs també diferents entitats
esportives per poder practicar esports d’equip o individuals. Més informació al telèfon 935682807, bé per correu
a pavello@montmelo.cat o a
la consergeria del pavelló.
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entitats
DIABLES | CELEBRACIÓ

25 anys de la Colla de Diables de Montmeló
Aquest 2022 la colla de Diables fem 25 anys i a banda de novetats als
correfocs i actes de Festa Major, volem celebrar-ho amb una festa nostra,
oberta a tothom i on puguem gaudir d’allò que més ens agrada: el foc.
Colla de Diables de Montmeló

H

em preparat una “Súper Trobada de Bèsties” amb sopar, música
familiar i concert de grups locals, el pròxim dia 1 d’octubre
a la plaça de la Quintana
Comencem la festa amb la
plantada, perquè tothom pugui gaudir dels detalls i característiques de cadascuna
de les bèsties convidades,
en aquesta ocasió compta-

rem amb el Drac de Granollers, Ceballot i el Drac petit
de Montornès del Vallès,el
Porc senglar de Rubí, la Dragona alada Pepa de Santa Perpètua de Mogoda i el
Gos Cancerber de Canovelles. Durant tot l’acte comptarem amb servei de bar i
venda de mechandatxe del
25è aniversari.
Mentre ens preparem per
cremar la plaça, podreu gaudir d’un magnífic concert fa-

miliar amb Rock per Xics i
començarem amb els lluïments de les colles convidades, en Vibrot, en Vi i la Brot
i tot el seu seguici. Un cop
acabats els lluïments oferim
un sopar popular per agafar
forces.
I ja per acabar la festa, concert amb els Grups Tansumica, Maleza i La Gürtel Club,
tres bandes que ens faran
gaudir d’un final de festa de
25 anys inoblidable.
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opinió
És ara que toca actuar
Durant els mesos de setembre i octubre estem fent la campanya de difusió i distribució de materials de la implementació del sistema de contenidor
intel·ligent a Montmeló.
Sens dubte és una aposta forta i decidida per avançar-nos, un cop més, a
allò que hauran de fer tots els municipis
abans de 2024 i que situarà a Montmeló
com el primer municipi del Vallès Oriental en posar en marxa aquest sistema.
Malgrat ser any preelectoral, o justament perquè ho és, creiem que hem

Intel·ligència als contenidors?
A aquestes alçades la ciutadania de
Montmeló hem assolit uns coneixements
tècnics sobre el funcionament dels nous
contenidors que ens permetrien vendre’ls i comercialitzar-los on calgués.
Les detallades explicacions tècniques de l’alcalde i el govern municipal sobre la seva darrera compra ens
han instruït, però han estat inversament
proporcionals al debat previ sobre quin
model triar. El debat s’ha produït, a
posteriori, per apaivagar el descontentament a través de les xarxes socials.
No es va incentivar la reflexió ciutadana, basada en tots els elements
econòmics, socials i ambientals, ni
s’estan explicant els costos reals

Contenidors tancats per augmentar
el reciclatge: en parlem?
El proper mes d’octubre entrarà en servei el nou model de recollida de residus
triat per l’equip de govern, “contenidors
intel·ligents”, amb l’objectiu de millorar
els percentatges de reciclatge per donar
compliment a la normativa europea, que
estan fixats en un percentatge de més
del 60 % per l’any 2030 i de més del 65
% l’any 2035. A dia d’avui estem molt
lluny d’assolir aquests objectius.
Estem totalment d’acord en que calia fer alguna cosa en aquest sentit, de
fet el nostre grup en el programa electoral ja fèiem constar l’elaboració d’un
estudi per adaptar el model de recollida
de residus amb l’objectiu d’incrementar la quantitat però sobretot la qualitat de totes les fraccions d’objectes de
la recollida selectiva. És en aquest últim punt on tenim seriosos dubtes sobre l’eficàcia del model triat per l’equip

Endavant per Montmeló
Engeguem nou curs polític, l’últim
d’aquest legislatura. Som conscients
que ens toca afrontar un context força
complicat, però mantenim les mateixes
ganes de sempre de millorar el nostre
poble i d’ajudar en tot el possible a empreses i ciutadans.
A nivell de comerç i petita empresa,
seguim proposant la fira de segona mà
i col·leccionisme, es trauran nous ajuts
per al sector, i es treballa també per potenciar al màxim la 2a Nit del Comerç,

de presentar als nostres ciutadans solucions pràctiques i efectives per fer
de Montmeló un poble més sostenible
i adaptat a les exigències europees. Si
a més fent-ho podem estalviar pràcticament 500.000 euros del pressupost
municipal, val la pena assumir el procés d’adaptació.
La responsabilitat ha superat a
l’oportunitat en la decisió de posar en
marxa la recollida de residus amb contenidors intel·ligents. Aquest estiu que
tot just estem acabant ha deixat palesa
la urgència d’algunes actuacions que
permetin pal·liar les conseqüències del
canvi climàtic.

És aquesta una lluita de tots i totes
que no podem endarrerir. Les directives europees demanen aconseguir un
reciclatge del 60% per al 2030. Amb el
sistema de contenidors intel·ligents tothom coincideix que aquest percentatge
el podrem aconseguir abans no acabi
2022. Hores d’ara estem al 42%.
Si s’hagués de resumir en poques
paraules l’objectiu d’aquest canvi de
model aquestes podrien ser : “Reduïm
el contenidor gris. Separem millor.”
Si separem millor, el contenidor gris
serà el què ha de ser. El contenidor on
va a parar únicament allò que no és
reciclable. Això unit a que es pagarà

menys per la recollida i tractament de
la resta, perquè tindrem un major retorn de la recollida selectiva, farà possible que les taxes no augmentin i, en
funció de l’evolució del percentatge
de reciclatge, que fins i tot poguessin
baixar.
En tot cas, quant millor fem aquest
reciclatge més gran serà la nostra aportació a la lluita contra el canvi climàtic
i en deixar un planeta més sostenible a
les futures generacions.
Aquests canvis, que ara a alguns
els poden semblar una mica molestos,
no ho dubteu, seran motiu d’orgull de
Montmeló.

d’implantació d’aquest nou model de
contenidors. Perquè serem prova pilot,
però gratuït no hi ha res. No s’està explicant, si se sap, la inversió en manteniment i personal que caldrà per gestionar aquests contenidors i les dades
que se’n poden extreure. Tampoc quin
règim sancionador s’aplicarà a qui no
recicli o no recicli bé, en cas que de
poder-se identificar. Perquè si no som
capaços d’identificar vàndals que cremen contenidors, podrem identificar
qui recicla cada deixalla? Si els pedals
s’estan trencant com passava amb els
contenidors anteriors, no s’espatllaran
també els xips i les tapes?
En cap moment s’han plantejat models alternatius de recollida selectiva ni
s’ha ofert tota la informació a la ciuta-

dania per tal d’anticipar i aprofundir el
debat. Des de Canviem Montmeló ens
hagués agradat que aquest s’hagués
produït i creiem que hauria d’haver finalitzat amb una consulta ciutadana
sobre quin model implementar.
Sigui com sigui, amb fets consumats, els “intel·ligents” seran el 4t model de contenidors que compra i instal·la
l’Ajuntament de Montmeló aquest segle,
el 3r de la darrera dècada. Hem conviscut amb els contenidors soterrats, els
de càrrega frontal, els de càrrega lateral i
ara els “intel·ligents”. Cadascun amb les
seves particularitats i els seus sistemes
de recollida, cohabitant darrerament.
L’evolució dels nivells de recollida selectiva amb els tres models anteriors no ha
experimentat però un increment desta-

cable (42’68% el 2021) i Montmeló continua per sota del 50% de recollida que
marcava la UE a partir del 2020 i de la
mitjana de Catalunya (46’6%).
Des de Canviem Montmeló animem a
tota la ciutadania del nostre poble que
separi els seus residus de forma correcta, per minimitzar l’impacte econòmic i
ambiental que generen. Però encoratgem també al govern de l’Ajuntament
de Montmeló a practicar una gestió més
eficient dels recursos i a tractar a la ciutadania de Montmeló com a persones
adultes. Fent partícip a la ciutadania i
escoltant-la quan es vulguin implementar canvis, com aquest nou model de
recollida selectiva, segur que trobaran
més intel·ligència que a dins la maquinària llampant dels últims contenidors.

de govern per la falta de dades objectives. Sabem que no hi ha gaires més
opcions, tot està inventat i només hi ha
dos sistemes que permeten fer-ho amb
garanties: el Porta a Porta i els contenidors tancats amb obertura mitjançant
identificació electrònica.
Aquests últims dies estem escoltant
paraules com coresponsabilitat, estalvi econòmic o objectius, paraules sorgides quan es produeix una proposta de
canvi a la societat, però el nostre grup
voldríem aclarir alguns conceptes que
pensem que no s’estan explicant i que la
ciutadania de Montmeló hauria de saber.
S’entén per coresponsabilitat la responsabilitat compartida, de la definició
es desprèn que, per ser corresponsables és necessària una negociació entre totes les parts implicades. I és aquí
on volem manifestar que l’equip de govern, una vegada més, no ha tingut en
compte aquesta negociació amb la resta de grups de l’oposició. Només vam

ser informats del model escollit com la
resta de la ciutadania i pensem que calia
anar una mica més lluny amb la creació
d’un pla de residus municipal on tots els
grups amb representació, així com també el Consell de poble, poguessin dir la
seva amb l’objectiu de fixar acords per
poder assolir amb garanties de futur els
objectius marcats per Europa.
Es parla d’un estalvi econòmic de
500.000 euros per l’Ajuntament com a
prova pilot de la comarca i això es correcte perquè la licitació s’ha realitzat des
del Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès Oriental. Per tant, la inversió que havia de realitzar l’Ajuntament
per aquest concepte la pot destinar a un
altre inversió, però dit això també volem
aclarir i explicar que el cost de la licitació
del Consorci de Residus repercuteix directament a la taxa de residus municipal
i per tant, és la ciutadania qui pagarà en
un futur el cost de la nova implantació
dins del seu rebut d’escombraries.

El futur proper ha de concloure en
l’aplicació de sistemes de taxa justa, en el qual les persones que adquireixen un major grau de responsabilitat amb el planeta generant menys i
reciclant millor. Qui gestionarà les dades generades pel nou sistema?, Qui
farà el seguiment a peu de carrer? De
quin volum de personal disposem per
poder fer tot això? Aquestes són algunes de les preguntes que ens preocupen perquè la ciutadania de Montmeló
puguin pagar taxes de recollida de residus més econòmiques que les persones que no adquireixen aquest grau de
responsabilitat.
Aquest és l’objectiu al final del camí
i per tant els sistemes de recollida que
implantem avui han d’estar preparats
per aplicar-ho però per sobre de tot,
l’objectiu no pot ser només econòmic
o en reciclar més, sinó fer-ho amb qualitat per així assolir el principal objectiu
d’aquest canvi, el mediambiental.

prevista per al proper 7 d’octubre, i a
la qual us animem a participar. Aquesta
activitat, impulsada des de la Unió de
Botiguers i Comerciants de Montmeló,
comptarà també amb la presència de
diverses entitats que faran activitats al
carrer. Tancarem l’any amb una nova
campanya de Nadal “Emociona’t”.
A nivell d’ocupació, ens encoratja el
fet de tenir una taxa d’atur comparativament baixa, inferior a la comarcal, a
la qual puc dir que hi contribuïm mercès a la tasca que es fa des del Servei Local d’Ocupació, el suport dels

Plans d’Ocupació locals i comarcals, i
la proposta de noves accions formatives, com les d’aquest setembre amb la
setmana digital, amb accions per potenciar la presència a xarxes com Linkedin, Infojobs o Twitter a l’hora de
buscar feina i contactes.
Estem també visitant diverses empreses i mercès a això confiem poder
tirar endavant properament noves accions de formació a mida amb opció de
contractació per a les persones participants.
Per últim, però no per això menys

important, el relleu que hi ha hagut al
capdavant de la OMIC, que ha permès
comptar amb els serveis d’una empresa amb més experiència en la gestió de
reclamacions i la resolució dels conflictes que presenten les persones consumidores. Són diversos àmbits en els
que treballem activament i aquests en
són alguns exemples de millora.
Seguim aquí, i seguim així, endavant
per Montmeló.
Podeu contactar amb nosaltres a traves de xarxes o al correu: amonserrat@
montmelo.cat

Una mobilitat sostenible com a
eina davant del canvi climàtic,
objectiu prioritari de Montmeló
Fer de Montmeló un municipi més sostenible ha de ser la nostra contribució a la lluita global
contra el canvi climàtic. L’emergència climàtica és ja un fet, aquest estiu ha estat un bon exemple.
La nostra acció de govern es projecta en aquest sentit en tots els àmbits implicats, com ara la
gestió de la mobilitat. Estem preparant Montmeló per fomentar la nova mobilitat, per tenir un poble
més net, més amable, més segur i més saludable, apropant-nos als paràmetres de l’Agenda 2030.
Per això calen alternatives de mobilitat sostenible.
Les administracions locals han de ser exemple en el desenvolupament de projectes i accions
en favor del medi ambient i l’ús dels vehicles elèctrics, de les bicicletes i patinets, les zones 20 i
30 són uns d’ells, amb el seu ús reduint l’emissió de gasos i contribuint a la lluita contra el canvi
climàtic.

Camins escolars
El Camí Escolar és una iniciativa educativa i urbanística
que comprèn actuacions en diversos àmbits, amb l’objectiu
d’ajudar que els infants puguin anar a peu a l’escola de manera autònoma i segura. Pròximament i aprofitant la construcció
de la nova residència, s’iniciarà les obres del tram comprès
entre la llar d’infants La Fireta i la nova residència amb una
ampliació d’amplada de vorera d’entre 5 i 6 m per on s’allargarà el recorregut del camí escolar en 130 m, majoritàriament
transitat per vorera. Aquesta actuació millorarà tant la mobilitat i seguretat dels infants i vianants, com de la gent gran que
vagi a la nova residència.

Xarxa de carrils bici
Els projectes de carrils bici dels dos vials són un exemple de
la voluntat d’aquest govern de transformar aquestes vies i convertir-les en un espai amb el mateix protagonisme de bicicleta
i cotxe, reduint velocitats en unes vies que marquen 50 km/h i
que se superen els 100, convertint-la en un espai més segur i
sostenible.
La creació d’una xarxa de carrils bici que connectaran Montmeló amb Montornès i Granollers, és ja una realitat. S’ha aprovat
el projecte de les obres del Carril Bici que connectarà el centre
del poble amb el Viena i amb el tram de carril que l’ajuntament
de Granollers té també projectat. Ara està en el procés d’exposició pública i a finals de setembre es farà la licitació. Està previst
que les obres s’iniciïn durant el mes de desembre.

Aparca bicicletes
El 5 de maig, va entrar en funcionament l’aparcament de bicicletes de
públic i gratuït de Montmeló. La instal·lació té el nom de MoBike i pretén ser
un servei d’aparcament de bicis per a totes les persones que hagin de deixar
aparcada la seva bicicleta durant un període curt de temps (màxim 48 hores). El fet que el Mobike es trobi al costat de l’estació de tren, podrà facilitar
l’ús d’aquesta instal·lació a les persones usuàries de Renfe que arriben a
Montmeló en bicicleta. L’espai interior està tancat i s’ha d’accedir mitjançant
l’App de Pverde. A dins hi ha uns suports per lligar les bicicletes i un petit
córner d’arranjament amb eines mecàniques bàsiques.
Cal donar d’alta l’aparcament, clicant sobre l’aparcament de bicicletes de
Montmeló. Un cop registrada la bicicleta a l’apartat corresponent de l’aplicació ja se’n pot fer ús. Descarrega l’aplicació Pverde o bé pots accedir al
www.parkingverde.com

Arranjament i adaptació
de les voreres
Una altra prioritat és continuar ampliant els espais per vianants al poble, millorant la xarxa principal de vianants i l’accessibilitat universal, per això es va iniciar una campanya
d’arranjament de voreres, adaptant els carrers a les noves
exigències de mobilitat. En aquests tres últims anys s’ha arreglat i adaptat les voreres dels carrers: Primer de Maig, Telègraf, Pompeu Fabra, Lluís Companys, Carlos Linde i Pintor
Fortuny. Ben aviat començaran les obres d’arranjament dels
carrers Mossèn Verdaguer i Cervantes.

Més zones d’aparcament
Un dels problemes d’aparcament a Montmeló ve motivat pels més de 500 vehicles que cada dia arriben de
pobles dels voltants per agafar el tren. A principis del 2021
es va condicionar un nou espai al costat del parc del Sant
Crist amb capacitat per a més de 100 vehicles i il·luminació
nocturna. Sumant-se aquest a l’altra borsa de 310 aparcaments de la zona de l’antic escorxador.
També s’han ampliat les zones taronges dels carrers
de Joaquin Blume i Escultor Llimona, per facilitar l’aparcament a la ciutadania de Montmeló i s’han construït dues
zones d’aparcament per autocaravanes una de trànsit amb
una capacitat de 15 vehicles i una d’aparcament individual
per a 18 vehicles.

El parc mòbil elèctric de l’Ajuntament
L’Ajuntament de Montmeló disposa de 4 bicicletes elèctriques cedides
per la Diputació de Barcelona per als desplaçaments del personal municipal en les gestions dins el poble. També hi ha un vehicle híbrid elèctric
de la policia local i 5 furgonetes elèctriques del Servei Municipal d’obres i
manteniment. Amb l’ús municipal d’aquests vehicles es fomenta la mobilitat
sostenible i la protecció del medi ambient.
Montmeló a més també compta amb un punt de càrrega ràpida de vehicles elèctrics, davant les oficines de la Policia Local, que va entrar en
funcionament el novembre de 2019. Fins a novembre de 2021 la càrrega va
ser totalment gratuïta, període durant el qual es van realitzar més de 3000
càrregues.

