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Resultats a Montmeló

Les eleccions de la
Covid a Montmeló

Moltes gràcies a
totes les persones
que han format
part del procés
electoral del 14F
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actualitat

FARMÀCIES DE
GUÀRDIA

MARTA IBÁÑEZ DEIXA EL CÀRREC
DE REGIDORA

De 9 a 20.30 h

Marta Ibáñez ha estat regidora de Biodiversitat, Cooperació i Solidaritat, Infància i Joventut, Qualitat Ambiental i Gestió Energètica,
Salut Pública i Sostenibilitat i Espais Naturals, durant un any i set mesos.
Durant el seu comiat en el Ple de gener, Mar-
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ta va “agrair l’oportunitat que li ha donat la
ciutadania de treballar per fer un Montmeló
millor, especialment durant aquests mesos
tan difícils a causa de la crisi sanitària”.
Els diferents portaveus dels quatre grups
municipals representats en el ple van agrair a
Marta Ibáñez la feina feta i van desitjar bona
sort en la nova etapa personal i professional.

EDITORIAL / ELECCIONS

Un procés
electoral segur
Felicitats i gràcies a tothom que ho va fer
possible!
Pere Rodríguez,
alcalde de Montmeló

E

l passat diumenge Catalunya va celebrar eleccions al Parlament en un
context de pandèmia inèdit
per a tots i totes. Abans ja havien celebrat eleccions Galícia
i el País Basc, i en un context
internacional, Portugal o Estats Units.
És cert que, malgrat tots
sabem que unes eleccions
són un dret i un deure cívic
fonamental, tots teníem incerteses i neguits respecte a
com es podria desenvolupar
la jornada i les mesures de
seguretat, higiene i precaució
que hauríem d’implementar.
Des de l’Ajuntament de
Montmeló, malgrat les anades
i vingudes de la convocatòria,
feia setmanes que treballàvem perquè aquestes fossin
unes eleccions en les què tant
els membres de les meses
electorals com els electors es
trobessin segurs i protegits.
Un cop passada la jorna-

da, haig de mostrar la meva
satisfacció respecte al desenvolupament de la jornada
i respecte del dispositiu de
votació que havíem organitzat. Si vam tenir alguna petita
incidència no va ser pas deguda al context de celebració
de les eleccions, i es podria
haver produït exactament
igual en un procés electoral
pre-pandèmia.
De la mateixa manera que
en altres situacions i moments d’aquesta crisi sanitària, el nou dispositiu electoral
ens ha fet reflexionar i repensar alguns dels aspectes de
celebració d’unes eleccions, i
extraiem lliçons apreses que,
de ben segur, hauran arribat
per a quedar-se i es repetiran
en futurs comicis.
Espais mes amples, millor
organització de les cues i els
aforaments, circuits d’accés
i sortida diferenciats, i altres,
són aspectes que perfectament poden repetir-se, per
la seva utilitat, independentment que la situació sanitària

ens aconselli fer-ho o no.
No vull deixar passar la
oportunitat, per altra banda, per felicitar sincerament
a tothom qui va fer possible
aquesta jornada. Els cossos
de seguretat, el personal de
l’Administració, el personal
de control i suport i molt especialment, els membres de
les meses. Tots ells s’enfrontaven en primera persona a
la gestió de la jornada i crec
sincerament que entre tots
vam aconseguir que aquesta
es desenvolupés de manera

notablement normalitzada.
Sovint se’ns oblida que
unes eleccions son el moment
mes important de qualsevol
democràcia, perquè en la lliure elecció universal dels nostres representants rau la base
del nostre sistema de drets i
llibertats. I ara ja sabem que
cap pandèmia hauria d’evitar
que la ciutadania expressés la
seva voluntat a les urnes. Ferho és símptoma de maduresa
i de normalitat democràtica.
De nou felicitats i gràcies als
qui ho han fet possible.
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eleccions 14F
ELECCIONS / MONTMELÓ

Diumenge 14, distància, gel
i mascaretes als col·legis
electorals
Les altres xifres de les eleccions de la Covid a Montmeló.

Redacció

T

al com us anunciàvem
al darrer Crònica, Montmeló va comptar amb
un total de 12 meses electorals repartides a 4 col·legis
per poder donar compliment
a totes les mesures de seguretat indicades als diferents protocols elaborats per
la Generalitat per garantir el

dret de vot segur a tota la ciutadania.
El 20 de gener es va convocar el Ple extraordinari per
fer el sorteig dels membres
de les meses. En aquell sorteig un total de 324 persones
censades al municipi van ser
escollides per formar part de
les diferents meses com a
presidents o vocals titular, suplents o reserves.

RESULTATS / MONTMELÓ

El PSC s’imposa
àmpliament a Montmeló
amb el 35,1% dels vots
Montmeló ha registrat un total de 3.947 vots, un 57,78%
sobre el cens i una abstenció del 42,22%. Malgrat que
la participació ha baixat significativament respecte als
comicis catalans anteriors (85,85%), Montmeló es manté
per sobre de la mitja de participació de la comarca
(53,45%) i de Catalunya (53,55%).

Des del moment en que es
van fer arribar els nomenaments, la Junta Electoral va
resoldre favorablement 45 allegacions de montmelonins i
montmelonines i en va rebutjar 5.
Davant la inquietud de no
poder constituir totes les
meses, dissabte a la tarda
encara es repartien comunicacions de resolucions d’al·-

legacions i nous nomenaments.
A les 8h del matí de diumenge, sota una fina pluja, un total de 108 persones
van presentar-se davant el
seu col·legi per formar part
d’aquest procés electoral.
Un cop dins el col·legi, espais amplis per donar els
metres de seguretat entre
els membres de la mesa, entre taules i entre els electors;
mampares; gel desinfectant;
guants; mascaretes i EPIS dominaven el paisatge electoral.
La nota trista d’aquesta
jornada va ser la mort sobtada d’un montmeloní quan
s’adreçava al col·legi electoral per exercir el seu dret de
vot. Malgrat l’actuació del
personal d’administració, de
seguretat i el SEM, no es va

poder fer res. El nostre més
sentit condol a la família.
12 presidents i 24 vocals; 8
responsables de seguretat i
salut encarregats de la gestió
de les cues i del compliment
de les normes de distància
i mascareta; 10 persones
de neteja encarregades de
la desinfecció continua dels
espais electorals; 7 persones de la brigada d’obres i
serveis pel muntatge dels
col·legis; 16 agents entre
Policia Local i Mossos d’Esquadra; 4 representants de
l’administració; 1 responsable COVID; apoderats i apoderades de les formacions
polítiques; 1 responsable de
comunicació; periodistes i 1
responsable d’Eleccions són
els altres números d’aquestes eleccions.

Redacció

han aconseguit el 10,4% dels
vots. També destaca la forta
patacada de Cs a la població.
Va guanyar el 2017 i ara ha
baixat fins a la sisena posició,
amb el 6,6% del suport.
Els partits independentistes
segueixen sense ser majoritaris a Montmeló. ERC, JUNTS
i CUP-G s'han quedat amb
un 32,2% dels sufragis. Un
57,7% dels montmelonins i
montmelonines amb dret a
vot han anat a les urnes. La
participació, doncs, ha estat

marcada per la pandèmia i ha
baixat 28,1 punts respecte al
21D, que va ser històrica. A
més ha pujat el vot en blanc.
Un 1,2% de les persones
electores han deixat el sobre
buit.
Al conjunt de Catalunya, el
PSC també s'ha imposat en
aquestes eleccions al Parlament amb 33 diputats. Els
socialistes també són primera força al Vallès Oriental
i al global de la província de
Barcelona.

E

l Partit dels Socialistes de
Catalunya, aquest cop
amb Illa com a candidat
a la presidència, aconsegueix
ser primera força a Montmeló.
Els socialistes han obtingut el
35,1% dels vots, 15,4 punts
més que el 2017. La segona
força més votada al municipi ha estat ERC, amb Aragonès com a candidat i amb el
16% dels suports; seguit de
COMÚ PODEM. Els comuns
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urbanisme, medi ambient i gestió municipal
OBRES / VIA PÚBLICA

GESTIÓ MUNICIPAL / EFICIÈNCIA ENERGÈTICA

El pas remuntable
entre els carrers de Vic
i Dr. Robert eliminarà
els únics semàfors de
Montmeló

Canvi d’il·luminació al pavelló per
tenir un equipament energèticament
més eficient

Des de fa una setmana, s’estan portant a
terme les obres de la cruïlla dels carrers de
Vic amb Dr. Robert, per a la construcció
d’un pas remuntable. Aquesta intervenció
farà possible que Montmeló torni a ser un
municipi lliure de semàfors
Urbanisme / Redacció

L

a cruïlla entre el carrer
Vic i el carrer Dr. Robert és l’única del municipi que està regulada per
semàfors i atesa l’evolució
de la mobilitat al municipi i
la reducció del pas de vehicles a través del carrer Vic,
l’Ajuntament es va plantejar
l’eliminació dels semàfors i
la transformació de la cruïlla
en un pas remuntable, amb
senyalització vertical i horitzontal.
S’amplien tres de les voreres i es substitueix el pavi-

ment de les quatre cantonades. En el carrer Vic es fan 5
noves places de cotxe aprofitant la geometria del nou remuntable.
Les obres d’aquest pas remuntable estan previstes que
finalitzin la setmana vinent.
En cap moment s’ha tallat
la circulació al trànsit. Quan
s’efectuï la col·locació de
l’asfalt del pas de vianants i
de lllom d’ase, es farà en dues parts, per tal de garantir
un pas alternatiu senyalitzat
del trànsit rodat. El pressupost final d’aquesta obra és
de 41,545,41 €.

Una de les accions a seguir dins del full de ruta del Programa
d’Actuació Municipal (PAM) 2020-2023, és millorar l’eficiència
energètica en els edificis públics.
Urbanisme / Redacció

E

n aquesta línia, s’han
substituït els 40 focus
que il·luminen la pista
del pavelló per uns de tecnologia led. A més a més, seguint la mateixa línia, també
s’ha substituït la il·luminació
de l’equipament corresponent a les sales d’entrenament, dels passadissos, etc.
S’aconsegueix amb aquesta acció: un millor nivell lumínic a nivell de pista sense
ombres ni zones obscures,
una reducció de la potència
instal·lada en un 60% així
com un reducció en la despesa energètica associada
a la il·luminació de l’equipa-

ment. Això farà a banda que
la nova il·luminació aporti un
millor confort per a les persones usuàries, que el pave-

lló sigui energèticament més
eficient reduint així les emissions de CO2 associades al
seu funcionament.

MEDI AMBIENT / HORTS URBANS

S’obre una nova convocatòria
d’accés als horts urbans de
Montmeló durant el mes de març
Medi Ambient / Redacció

D

e l’1 al 31 de març
s’obre una nova convocatòria d’accés als
horts urbans de Montmeló.
Les condicions i criteris de
selecció de sol·licituds son
les mateixes que s’han seguit
amb anterioritat

Aquesta nova convocatòria
és oberta a totes les persones majors d’edat empadronades al municipi, que no
siguin ja propietaris de cap
altre hort o terreny de conreu
a Montmeló o a la comarca.
Es donarà preferència a
les persones aturades, beneficiàries de la renda míni-

ma d’inserció (PIRMI), a les
persones majors de 65 anys,
pensionistes i amb certificat
de discapacitat.
Recordem que el reglament
per accedir-hi a la convocatòria i la sol·licitud es poden
trobar al web municipal i
s’han de presentar a l’OAC,
amb cita prèvia.
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educació
ESCOLES / PORTES OBERTES

PAU CASALS / OBRES

Jornades de portes obertes
a les escoles de primària

Obres de condicionament
de l’exterior del Bibliopati
de l’escola Pau Casals

A partir del 6 de març, les dues escoles de primària, realitzaran
jornades de portes obertes. Enguany, amb motiu de la situació
de pandèmia, les visites seran amb cita prèvia per tal d’evitar
aglomeracions

D’aquesta manera l’alumnat podrà gaudir
d’una zona adjunta a l’exterior seguint les
recomanacions Covid

Redacció

M

ontmeló compta actualment amb dos centres
de primària, un institut
de Secundària i una llar d’infants.
Durant el mes de març els diferents centres públics del
municipi realitzaran les jornades de portes obertes per informar a les famílies que vulguin inscriure els seus infants
i joves en el curs 2021-2022..
L’educació pública és democràtica, les famílies hi tenen
un paper rellevant i és compensadora de desigualtats.
A més, comptem amb uns

centres educatius molt implicats en projectes que van més
enllà del dia a dia de l’escola:
projectes
mediambientals,
de patrimoni històric (visites
a Mons Observans, tallers...),
culturals (espectacles artístics i
teatrals a la Sala Polivalent o visites a la Biblioteca), de cultura
emprenedora, de promoció de
la salut i prevenció de l’assetjament, etc.
Per últim i no menys important, triar l’escola del poble
fomenta la relació dels infants
dins i fora del centre, així com
el sentiment de pertinença i arrelament al municipi.

Des de la regidoria d’Educació s’anima a les famílies a què
facin una aposta per les escoles del poble, amb la certesa
de què totes són una bona opció, tenint en compte que cada
centre té la seva línia pedagògica i característiques que el
defineixen.
L’institut ja està informant
les famílies amb infants de
12 anys que cursen 6è de
primària de la dinàmica de
visites concertades. I l’Escola
Bressol La Fireta realitzarà les
jornades de portes obertes
després de les vacances de
Setmana santa.

Urbanisme / Redacció

F

a un any es va reformar
l’antiga casa del conserge de l’escola i es
va convertir en un espai de
lectura i activitats educatives
per a l’alumnat. Es va millorar
la part interior, però va quedar pendent la part exterior,
ja que el pressupost que s’hi
havia destinat en un primer

moment no ho permetia.
Ara l’ajuntament ha pogut
invertir al voltant de 10 mil
euros més per fer aquestes
reformes i crear un espai
acollidor per l’alumnat.
Les obres consisteixen bàsicament en la col·locació
d’un nou terra, l’adequació
d’un espai d’ombra i l’enjardinament.

LA FIRETA / OBRES

Arranjament de les aules de
l’escola bressol la Fireta
Urbanisme / Redacció

A

mb un pressupost total
de 8.501,68€ IVA inclòs, l’empresa adjudicatària Gomintec SA, durà a
terme al llarg del curs 20212022 diferents obres de reforma i millora a les aules de
la Fireta. Aquestes millores
es realitzen en diferents fases segons les necessitats
de l’escola.

Fins ara s’han dut a terme els treballs necessaris
per ampliar el vidre de visió
i la instal·lació d’un lavabo
a l’aula. Per ampliar l’espai
de visió ha calgut retirar els
vidres existents i repicar les
parets per poder ampliar el
buit de visibilitat.
Per realitzar les obres
s’aprofiten moments en que
no s’interrompi el funcionament diari de l’escola.
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Dones i feminisme
8 DE MARÇ / DIA INTERNACIONAL DE LES DONES

Les dones necessitem
visibilitat i reconeixement
Les dones som i hem estat reconegudes o repudiades, venerades o
desprestigiades, exalçades, assassinades o simplement ignorades.
Però queda palès que les dones suposem el fonament de la
civilització i articulem la veritable història

Feminisme i Igualtat

E

n l’origen de la commemoració del 8 de març
com a Dia Internacional
de les Dones, es posava en
valor fets puntuals com activistes mortes, commemoracions sufragistes i demandes
pacifistes i d’igualtat. Al llarg
del s. XX el Dia de les Dones,
s’utilitzà per a reivindicar principalment el dret al vot femení
i la lluita de les treballadores
per tal d’obtenir millores laborals.
Amb el ressorgiment del
feminisme, a finals dels anys
seixanta i setanta, tornà a
implantar-se la celebració

d’aquesta data, quan les Nacions Unides, el 1977, va declarar el 8 de març com a Dia
Internacional de les Dones.
Una diada que reivindica el
concepte d’igualtat tenint present les diferències de dones
i homes i les aspiracions i necessitats de cadascun d’ells i
elles.
A aquestes lluites, encara vigents, les dones hem afegit la
necessitat de visibilitat i reconeixement social. El gran desafiament de les administracions públiques és promoure
canvis socials que condueixin
a una societat lliure de pràctiques discriminatòries. S’ha
d’impulsar una veritable trans-

formació social, fent visibles
les dones de la nostra comunitat, en tota la seva dimensió
i diversitat, i donar valor i reconeixement a tot el que fem i
aportem a la societat.
La desigualtat de gènere no
només suposa un problema
moral i social urgent sinó també un desafiament econòmic.
Encara persisteixen grans
bretxes de gènere a tot el món
i la pandèmia de la Covid-19
ha tingut un impacte regressiu sobre les dones. Algunes
causes estan associades a
les discriminacions i desigualtats que pateixen les dones,
en l’àmbit familiar, laboral, retributiu, etc.

Manifestació del 8M de 2018 a Barcelona. Foto Juanma Ramos

Segons un informe de l’Organització Internacional del
Treball (OIT), les dones estan
majoritàriament empleades
en un mercat laboral segregat, de pitjor qualitat i més
precari, el que disminueix els
seus recursos econòmics per
afrontar la crisi, amb la consegüent pèrdua de feina i desprotecció social. Aquest fet
deixa les dones que treballen
en aquests sectors més precaritzats, en una situació particularment vulnerable.
La regidoria de Feminisme
i Igualtat de l’Ajuntament de
Montmeló vol presentar una

programació virtual per celebrar aquest 8 de març, Dia Internacional de les Dones. Les
diferents activitats volen posar èmfasi, reivindicar i sensibilitzar a tota la ciutadania
de les desigualtats de gènere
encara existents i sobretot vol
visibilitzar i reconèixer el paper de les dones a la nostra
societat, des d’una mirada
lúdica i reflexiva que ens faci
percebre el llarg camí que encara ens queda per recórrer.
Podeu consultar la programació a les pàgines centrals (12 i 13), d’aquesta publicació.
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Turisme, patrimoni i empresa
PATRIMONI / MANTENIMENT

ZONES INDUSTRIALS / MANTENIMENT

Renovació de la
senyalització de la vil·la
romana de Can Massot

Nous panells
informatius als
polígons industrials
de Montmeló

S’ha renovat la senyalització que fou instal·lada l’any 2008 al carrer
Balmes i que s’havia deteriorat força amb el pas del temps

Turisme/ Museu de Montmeló

G

ràcies a l’arqueologia
sabem que molt abans
que Montmeló es digués
Montmeló, hi va haver humans
que van triar el nostre municipi per edificar les seves cases. Els primers ho van fer fa
més de set mil anys, fundant
un petit poblat de cabanes de
fang i palla situat al Turó de la
Bandera.
Amb l’arribada dels romans
a les nostres terres, fa més o
menys uns dos mil dos-cents
anys, es va escollir el mateix
lloc per instal·lar una gran explotació agrària. Aquestes dades històriques es poden veure explicades detalladament
al llarg de l’actual carrer de
Balmes. Són les restes de la
vil·la romana de Can Massot.
La setmana passada i amb
el suport econòmic de la Diputació de Barcelona, es va
renovar la senyalització que
fou instal·lada l’any 2008 al
carrer Balmes i que s’havia
deteriorat força amb el pas
del temps. Els departaments
de Turisme i de Patrimoni han

L‘Ajuntament ha col·locat set panells a quatre
zones industrials del municipi que informen
de l’adreça i la ubicació exacta de les
empreses de la zona
Vallès Visió / Redacció

A
treballat conjuntament per
portar a terme la rehabilitació
de tota la senyalització dels
diferents elements arqueològics i troballes d’aquesta
zona.
En els diversos panells informatius es fa un repàs per
diverses èpoques de la història al municipi, de les quals
se n’han recuperat restes, i
s’explica el detall de la descoberta d’un jaciment prehistòric i d’una antiga vil·la
romana en la cruïlla entre
els actuals carrers Balmes
i Jacint Verdaguer. La recuperació d’aquesta senyalit-

zació permetrà també tornar
a plantejar visites per part
de grups escolars i complementar els continguts que ja
s’ofereixen al Museu Municipal de Montmeló i al jaciment
de Mons Observans.
A aquesta actuació s’ha de
sumar en breu la senyalització de les restes de dos pous
de glaç, anomenats Pous del
Duc; dues estructures del segle XVIII situades al peu de
les Tres Creus, a l’entrada
al camí d’accés al jaciment
de Mons Observans des de
Montmeló, que servien per
emmagatzemar gel.

EMPRESA / AMPLIACIÓ

QEV Technologies planteja expandirse amb una nova seu a Montmeló i
duplicar la plantilla
L’Ajuntament ha fet una modificació en el POUM per permetre una nova ubicació
de l’empresa QEV Technologies. D’aquesta manera l’empresa podria augmentar
les seves instal·lacions, així com el nombre de persones treballadores i el seu
volum de negoci

questa nova senyalització s’ha executat
amb el pressupost
2020 destinat als departaments de promoció econòmica, consum i turisme.
Després de fer un estudi i un
cens de les empreses ubicades en cada polígon es
va passar a realitzar la nova
retolació amb les mateixes
característiques de la senyalització anterior del 2015.
Els tòtems informatius tenen el nom del polígon, el
nom de les empreses i un
mapa d’ubicació de cadascuna. El nombre total de cartells són 7, distribuïts entre
el polígon del Circuit, el del
Pedregar, el de Sota el Molí i
el de la Concentració Industrial Vallesana. L’objectiu és
que les persones i especialment les empreses transportistes tinguin una clara i fàcil

Vallès Visió / Redacció

A

questa parcel·la del polígon de Montmeló que
es troba a prop del Circuit podria ser la nova ubicació de QEV Technologies.
L'empresa dedicada a l'automoció elèctrica ja té una seu a
Montmeló, però ara vol seguir
creixent i, per això,s'han plantejat adquirir una nova planta.
Les noves instal·lacions permetrien a l'empresa assumir
més volum de negoci amb
l'horitzó d'ampliar la plantilla
que tenen actualment. Però
encara han d'aconseguir els
recursos econòmics per ferho possible.
Joan Orus, director de QEV
marca el 2022 com l'any en
què l'empresa estigui ja en
funcionament a la nova ubicació i calcula que això suposarà un augment del doble en

informació de la ubicació de
les empreses de Montmeló.
Aquesta informació es complementarà amb la guia anual
de comerços i empreses que
pròximament s’actualitzarà i
imprimirà.

mida, ingressos i contractació
de personal.
Per a l'Ajuntament de
Montmeló és una molt bona notícia perquè es tracta
d'una empresa que genera
ocupació de qualitat. A més,
reforça la intenció del Pla Director del Circuit que busca
agrupar indústries punteres
del món del motor al voltant
del traçat.
Segons ha manifestat l'alcalde Pere Rodríguez, 'QEV
Technologies és una empresa
capdavantera a Montmeló,
que actualment té prop de
100 enginyers treballant i la
construcció d'aquesta nova
planta significaria la consolidació d'aquesta empresa a
Montmeló'. Un dels avantatges directes d'aquesta nova
ubicació per a l'empresa és
la possibilitat de fabricar ells
mateixos autobusos elèctrics.

DIJOUS 18 DE FEBRER DE 2021
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joventut
JOVENTUT / ACTIVITATS

SKATE / OBRES

L’Estació Jove de
Montmeló omple
d’activitats el carrer durant
el mes de febrer

Les obres de l’Skate
Park ja estan
gairebé enllestides

A causa de les restriccions per la pandèmia, els joves no poden fer ús
de les instal·lacions de l’Estació Jove. Per això, s’ha organitzat un cicle
d’activitats presencials al carrer i que es faran al llarg del mes de febrer

Les obres de construcció de la pista
esportiva d’skate, tipus skateplaça de
formigó, que s’estan realitzant a l’escorxador,
estan a punt de finalitzar

Urbanisme / Redacció

A

questa instal·lació de
forma rectangular de
55,40 m de llarg per
8,10 m d’ample, ocuparà una
superfície total de 448,74 m2.
La longitud de la pista permet un encadenament de seqüències de maniobres amb
elements urbans que permetran l’ús de la pista per més
d’una persona usuària al mateix temps.
Cada obstacle té un espai
suficient d’arribada i sortida
perquè la persona usuària

Estació Jove / Redacció

U

na de les activitats
organitzades va servir per a que els joves
coneguessin l’espai urbà del
municipi. L’objectiu era valorar-ne la qualitat en funció
de com els fa sentir i debatre
de quina manera es podrien
millorar.
Altres activitats que s’han
fet ha estat un taller de ball
K-pop, un Memory per les
diferents places i parcs sobre diferents descobriments
i/o invents de grans científiques al llarg de la història,
per tal de commemorar el
Dia Internacional de les Do-

nes i les Nenes en la Ciència.
S’ha donat veu als Drets Humans, el Dia Internacional contra l’ús dels Nens i Nenes Soldats preguntant al jovent què
necessita un nen/a per ser feliç.
Es va aprofitar el Dia de
Sant Valentí, per desmuntar
el mite de l’amor romàntic a
través del joc amb l’objectiu
de donar visibilitat a les diferents formes de relacionarnos, i reflexionar sobre algunes actituds perilloses en les
relacions sexo-afectives.
Queden, encara moltes
activitats per fer: un nou taller d’Street Drawing on es
podrà plasmar en un paper
tot allò que vagin veient, una

segona part del taller de KPop i una gimcana de tresors
romans a les Tres Creus.
Per les skaters del poble i
aquelles que tinguin interès
per iniciar-se, el dia 27 es farà
un taller de Skate dinamitzat
per una professional que ensenyarà alguns trucs.
L’Estació Jove us espera
als carrers de Montmeló per
fer activitats, conèixer-vos i
escoltar els vostres dubtes.
A banda de les activitats
presencials, se segueixen
programant activitats i jocs
a l’Instagram de l’Estació
Jove: @estaciojove. També
podeu contactar per telèfon
al 662385565.

pugui preparar-se pel següent o insisteixi en repetir la
maniobra en el mateix. Tota la
superfície practicable és de
formigó excepte un pla inclinat de peces de formigó.
En els extrems del paviment es disposen uns talussos que integren la pista al
paisatge, permetent la continuïtat vegetal de l’entorn i
la integració de la pista amb
l’espai verd del voltant.
L’empresa
adjudicatària
de les obres ha estat Serxar
SAU, amb un pressupost total de 37.631 €.
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Carnaval 2021
GENT GRAN / CARNAVAL HIPPIE

La gent gran de Montmeló
impulsa un Carnaval
“hippie” ple de somnis
Una caravana hippie s’ha col·locat a la plaça de la Vila perquè la
ciutadania es pugui fer fotografies i celebrar el Carnaval de manera
simbòlica

Vallès Visió / Redacció

F

a unes setmanes, el Casal de la Gent Gran de
Montmeló va començar
un taller per descobrir les
necessitats emocionals que
la pandèmia havia causat. A
partir d'aquest argument van
decidir ambientar aquests
desigs donant-li forma de
bus hippie que viatjaria cap
als somnis de cadascú.
La idea va prendre forma i
van decidir mostrar aquest
'bus dels somnis' a la ciutadania, mitjançant l'estructura

del photocall que s’havia fet
servir durant la campanya de
Nadal.
Del 10 al 17 de febrer, durant la setmana del Carnaval,
aquest photocall ha estat a
l'abast de tothom. Totes les
persones que han passat per
la plaça de la Vila han pogut
escriure el seu somni, allò
que voldrien fer quan s'acabi
la situació d'emergència sanitària. La majoria són somnis
relacionats amb la família i la
salut.
Tots aquests somnis s'han
escrit en paper i es farà una

exposició perquè la gent que
passi pel carrer pugui llegir
els somnis de Montmeló. Des
de l'ajuntament de Montmeló
no volem perdre la il·lusió de
la festa de carnaval i volen
posposar-la per més endavant.
Els avis i àvies del Casal de
la Gent Gran de Montmeló
també van fer una rua simbòlica, des del casal fins a la plaça de vila, i van immortalitzar
el moment en una fotografia
conjunta. Sense cap dubte,
ha estat una activitat que ha
fet somiar a grans i petits.

COMERÇ / CAMPANYA CARNAVAL

Per Carnestoltes
no donis més
voltes, compra a
Montmeló
El comerç de Montmeló també s’ha volgut
sumar a la celebració del ‘Carnaval hippie” i
ho ha fet amb un sorteig de 10 vals amb un
valor de 20 € cadascun
Vallès Visió / Redacció

L

a campanya plantejava
a la ciutadania fer-se
una foto en el decorat
hippie de la plaça de la Vila
que ha realitzat el Casal de la
Gent Gran i etiquetarla a Instagram, fent un comentari sobre el comerç de Montmeló.
Aquestes imatges han entrat en el sorteig de 10 vals
de compra de 20 € al comerç
local que properament es
portarà a terme.

Durant la setmana de Carnaval, per animar a la població,
algunes botigues del poble han
decorat els seus aparadors
amb flors i simbologia hippie.
En la difícil situació actual,
des de l'Ajuntament se segueix insistint a la ciutadania
perquè renovi la confiança
amb el seu comerç, i atès
que actualment la possibilitat
de fer fires o accions al carrer està molt restringida, es
plantejaran altres tipus d'activitats com aquesta.

DIJOUS 18 DE FEBRER DE 2021
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cultura i festes
CARNESTOLTES / CLÒNICA

CARNESTOLTES / PASSEJADA REIAL

El Rei
Carnestoltes
segresta el
Crònica i publica
un ‘Clònica
especial’

El Rei Carnestoltes i la Vella
Quaresma ens sorprenen
passejant per la vila

El Rei Carnestoltes i tota la colla de ministres
i escorniflaires del Carnaval segresten el
butlletí municipal mensual Crònica i editen un
butlletí “confinat” alternatiu

Passejada sorpresa dels protagonistes del Carnaval, acompanyats
dels Moteros i els Bikers de Montmeló
Cultura i festes

A

quest any S.M el Rei
Carnestoltes i la Vella
Quaresma ens van fer
arribar la rauxa i la xerinola a
través del Clònica, la publicació sorpresa que anunciava el seu enllaç, Fent gresca
amb les tafaneries del poble,
justificaven la seva absència d’enguany, explicant que
es casaven i que per aquest
motiu no hi serien.
El passat dissabte, sense
esperar ja l’arribada del Carnestoltes a Montmeló, la Vella
Quaresma i el Rei de la gresca es van posar els vestits
nupcials i es van passejar per
tot el poble celebrant l’enllaç.
Una rua sorpresa que va passar pràcticament per tots els
carrers del municipi saludant

a grans i petits, aquest any
que no s’havien deixat veure.
Amb un cotxe que feia girar
el cap, la Vella Quaresma es
va calçar les 7 potes i el Rei
Carnestoltes el barret de copa, i ens van saludar acompanyats d’una bona comitiva.
Els Moteros i els Bikers de
Montmeló, es van vestir per a
l’ocasió i els van acompanyar
durant tota la rua, apretant
el gas de les seves motos i
animant a la ciutadania en un

carnestoltes singular.
Un acte que es va celebrar
sense incidències i evitant
aglomeracions aquest any que
la Festa no es podia celebrar
de la forma habitual. La Comissió de Carnestoltes, juntament
amb la regidoria de Festes Tradicionals van treballar per portar a terme una proposta segura, que no comportés riscos
per la ciutadania. Gràcies a tots
i totes per fer-ho possible.

Qui no s’arrisca, no pisca
Participa en el concurs de frases fetes ‘Qui no s’arrisca, no pisca’ que
organitza l’Oficina de Català de Montmeló. Un cop s’acabi el trimestre,
es farà un sorteig d’un lot farcit de cultura
Oficina de Català (CNL)

Q
Redacció

L

es bústies de les llars de
Montmeló, s’ha omplert
durant aquests dies de
propaganda electoral i, entre mig, d'un exemplar del
‘Clònica de Carnaval 2021’.
Es tracta d'una versió poc
ortodoxa del butlletí mensual Crònica amb les notícies i "tafaneries de Montmeló que es diuen de balcó
en balcó".
A més, la publicació portava com notícia exclusiva de
portada el recent casament
entre el Rei Carnestoltes i la

Vella Quaresma, a més d'un
pregó molt particular on el
rei de la disbauxa explicava
detalladament que ha passat durant aquests mesos
de confinament entre ell i la
Vella Quaresma.
Desitgem que la ciutadania de Montmeló hagi
gaudit d’aquest petit bocí
de ‘realitat vitrual’ ple de
fake news, perquè tal com
deia l’encapçalament de
l’editorial ‘si t’ho creus, et
falta un bull, no ho dubtis, perquè, encara que no
t’ho creguis... Tot és mentida!’

uè significa qui no
arrisca, no pisca? A
què ens referim quan
diem que el més calent és
a l'aigüera? Quan fem salat? O fer el préssec? O
pesem figues? La cultura
popular és plena de frases
fetes.
Cada mes apareix una
frase feta i tres possibles
respostes, només una de
les quals és l'encertada.
Pots participar-hi emplenant el formulari del
web municipal (www.
montmelo.cat) i enviar la
resposta correcta, o bé
pots enviar les dades i
resposta directament a @
CPNL - Oficina de Català
de Montmeló. Si saps què
significa la frase feta del
mes, entraràs en el sorteig d’un lot de cultura.

CONCURS MARÇ 2021
Què vol dir: Explicar un sopar de duro?
1. Falsificar o exagerar els fets per provocar admiració
en els oients
2. Explicar temes de poca importància
3. Parlar d’economia
Respon a: @CPNL - Oficina de Català de Montmeló
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febrer 2021
________________________________________________

DIVENDRES 19

DIJOUS 25
19.00 h • Format virtual: plataforma Teams

UN PASSEIG PEL MÓN DE LA
FOTOGRAFIA

març 2021

________________________________________________

DILLUNS 1
17.00 h • Xarxes Socials/Estació Jove

18.00 h • Estació Jove

OMPLIM LES PARETS DE L’ESTACIÓ DE
POESIA!

LLUITA CONTRA L’HOMOFÒBIA
EN EL MÓN ESPORTIU
L’educadora tractarà d’iniciar un debat entorn a l’homofòbia en el món esportiu a través de comentaris
reals que han fet diferents esportistes, entrenadores...
________________________________________________

DISSABTE 20

Xerrada virtual a càrrec del voluntari lingüístic Ramon
)RUQV SHU SDUODU VREUH OD IRWRJUDʀD D QLYHOO GȺXVXDUL
adreçada a aprenents i voluntaris lingüístics.
• Inscripció prèvia email:montmelo@cpnl.cat

17.00 h • Estació Jove

• Inscripció prèvia telèfon: 634254450

TALLER KPOP

Ɂ2UJ2ʀFLQDGH&DWDO¢L&1/GHO9DOOªV2ULHQWDO

Segona part del Taller de Kpop, ball coreà de moda,
dinamitzat per la @lalakdance.
• Col. @lalakdance
________________________________________________

________________________________________________

DIUMENGE 21

DIVENDRES 26
18.00 h • Sala Polivalent

L’ARBRE DE SUCRE
Espectacle infantil a càrrec d’Ada Cosidó

12.00 h • Sala Polivalent

EL REI DE LA CASA

Quan era petita em mirava el paisatge de la vida des
del balcó de casa. Ara que ja soc gran m’agrada tocar
les estacions i veure com es transformen. Un conte
on passejarem per les diferents estacions de l’any,
Veurem com canvia el paisatge, i com canviem nosaltres!
• Activitat gratuïta amb reserva d’entrada a:
www.entrapolis.com
________________________________________________

Espectacle de titelles de La Cia. Farrers Brothers
Què passa quan arriba un nou germanet a casa? El
tron del rei de casa està molt disputat. No només pel
germà gran i el germà petit, sinó també per altres reis
que ja fa temps van ser destronats i ara anhelen recuperar el seu poder: El Rei del Mambo, la Reina de la
Nit, el Rei de Copes, la Reina de Cors, El Rei del Vestit
Nou... Qui aconseguirà conquerir el tron?
• Venda entrades: www.entrapolis.com
• Preus: 4€ infants i 7 € adults
• Org. La Xarxa Montmeló

DISSABTE 27

Escola Pau Casals

JORNADA DE PORTES OBERTES
Només podran fer ús de les portes obertes les famílies
que vulguin inscriure per primer cop a l’escola el/la
VHXYDʀOOD
• És necessari cita prèvia: 935684953
• + info / web de l’escola Pau Casals
Escola Sant Jordi

JORNADA DE PORTES OBERTES
4 franges horàries: 9h, 10h, 11h i 12h
Només podran fer ús de les portes obertes les famílies
que vulguin inscriure per primer cop a l’escola el/la
VHXYDʀOOD
• És necessari cita prèvia: 935681940
• +info / web de l’escola Sant Jordi

CURS DE CARRETONS ELEVADORS

18.50 h • Sala Polivalent

Curs Carnet de Conducció de carretons elevadors.
Formació parcialment subvencionada.Cal emplenar
formulari previ.

LECTURA DEL MANIFEST DE 8M

• + info: 935720000/ext.142
promoec@montmelo.ca

17.00 h • Estació Jove

TALLER DE SKATE

GIMCAMA TRESORS ROMANS
A LES TRES CREUS

Com fer trucs i millorar la tècnica amb l’skate.

A través d’unes pistes trobarem uns tresors amagats
a les Tres Creus i acabarà amb una guerra de campaments.
________________________________________________

19.00 h • Sala Polivalent

Abans de la realització de l’espectacle, dones de
0RQWPHOµOOHJLUDQHO0DQLIHVWRʀFLDOGHO'LDGHOHVGRnes 2021.
19.00 h • Sala Polivalent

LA VOLTA AL MÓN EN 80 TIES

ALGUNS DIES D’AHIR

DIMARTS 23
20.00 h • Canal Youtube Ajuntament

PLE ORDINARI DE FEBRER
Espectacle teatral per a joves i adults. Amb Míriam
Iscla, Abel Folk, Marta Ossó i Francesc Cuéllar.

19.00 h • Canal Youtube Ajuntament

La família Font veu capgirada la seva quotidianitat
amb els fets polítics que s’esdevenen a Catalunya durant els mesos de setembre i octubre de l’any 2017. Al
voltant de la taula, tots ells aprendran a comprendre
els pensaments i les postures dels altres.

PLENARI DEL CONSELL DE POBLE

• Venda entrades: www.entrapolis.com

Sessío oberta online del Plenari Consell de Poble de
Montmeló

• Preus: 12€ general, 9€ carnet jove i carnet
biblioteca, i 7 € jubilats i menors

DIJOUS 25

DISSABTE 6

0.8.00 h • Empresa IForm

18.00 h • Estació Jove

Sessío oberta online del Ple Ordinari del mes de febrer,
de l’Ajuntament de Montmeló
________________________________________________

Concurs de poesia durant tot el mes de març ja que el
21 de març és el dia de la poesia.
________________________________________________

Espectacle teatral feminista per a joves i adults. Amb
Georgina Llauradó i Cristina Martínez.
Un viatge teatral i musical a través del teatre documental, la performance, les cançons, la imatge i la
dansa amb el que descobrirem a 80 “ties”, sovint silenciades.
Per què és important El viatge d’Egèria? A qui li devem
el WIFI i el Bluetooth? Com és que Clara Schumann
va deixar de composar? La Teoria de la Relativitat és
només d’ A. Einstein? Quantes dones tenen Premi Nobel? A qui va salvar Irena Sendler? Qui eren les Guerrilla Girls? Per què va morir Olympe de Gouge? Qui va
descriure per primer cop l’orgasme femení?
• Venda entrades: www.entrapolis.com
• Preus: 4€ infants i 7 € adults

DIJOUS 18 DE FEBRER DE 2021

DIUMENGE 7

DILLUNS 8

DIUMENGE 21

17.00 h • Estació Jove

Activitat virtual • canals i xarxes Ajuntament i
Escola de Música

12.00 h • Sala Polivalent

LA PRIMERA DONA

MÚSICA DE DONES INTERPRETADA PER
DONES

13

L’AVENTURA D’AVORRIR-SE

Vídeo amb interpretacions musicals d’obres de dones
interpretades per dones
•Org. Escola Municipal de Música de Montmeló

Taller per visibilitzar a les primeres dones que van dur
D WHUPH RʀFLV TXH WUDGLFLRQDOPHQW VHPSUH KDYLHQ
realitzat homes. Estereotips i el concepte d’igualtat al
PµQ ODERUDO L VRFLDO /HV GLʀFXOWDWV D OHV TXH KD IHW
IURQWODGRQDʀQVDOPRPHQWLDPEOHVTXHDOȺDFWXDOLWDW
lluita per aconseguir la igualtat. Treballarem la igualtat,
el feminisme i els estereotips en l’ambit laboral.

Casal de la Gent Gran / G2M

18.00 h • Estació Jove

GRANS DONES

VISIBLES
Fem visibles la presència de les dones en el món laboral, ho farem a través del joc relacionant imatges
de dones que han tingut gran presència en diferents
àmbits professionals.

Exposició de dones grans de Montmeló sobre les
seves vivències, denunciant la desigualtat i empoderant la lluita per la igualtat.
Ɂ/ȺH[SRVLFLµURPDQGU¢REHUWDʀQVDOGHPDU©
• Horari: de 9 a 13 h i de 16 a 19.30 h
________________________________________________

12.00 h • Museu Municipal de Montmeló

DIUMENGE 14

A LA RECERCA DE LISÍSTRATA
Activitat per a públic adult.
L’any 411 aC. Aristòfanes va escriure una comèdia on
les dones prenien el poder de tota Grècia, dirigides
per l’atenenca Lisístrata, per acabar amb la Guerra
del Peloponès.
Amb la guia de l’actriu Elena Codó ens submergirem
en aquest empoderament femení, per conèixer els detalls d’aquesta història, els seus personatges i el seu
context.
• Activitat gratuïta amb reserva d’entrada a:
www.entrapolis.com
________________________________________________

DILLUNS 8
Activitat virtual • Canals i xarxes Ajuntament

MANIFEST FEMINISTA DEL 8M
/HFWXUDRQOLQHGHO0DQLIHVWRʀFLDOGHO'LDGHOHVGRQHV
2021.
• Canal Youtube de l’Ajuntament
Activitat virtual • canals i xarxes Ajuntament

BALL PEL 8M

17.00 h • Estació Jove

RESOL L’ENIGMA
Llençarem diferents preguntes i/o pistes de càlcul
mental amb motiu del dia de les matemàtiques i a
través d’aquestes hauran de resoldre un enigma.
________________________________________________

DISSABTE 13

Espectacle familiar de titelles i actors amb la
Cia. L’Estaquirot Teatre
La Rita és una nena que tot i tenir moltes joguines,
sempre s’avorreix i no sap jugar sola. Però un dia
a casa de l’àvia, amb un simple aneguet de goma
comença una aventura que la portarà a viatjar amb la
imaginació al món dels colors, descobrint personatges sorprenents... I ara sempre vol anar a casa l’avia
per avorrir-se una estoneta!
• Venda entrades: www.entrapolis.com
• Preus: 4€ infants i 7 € adults
• Org. La Xarxa Montmeló
________________________________________________

DIMARTS 30
20.00 h • Canal Youtube Ajuntament

PLE ORDINARI DE MARÇ
Sessío oberta online del Ple Ordinari del mes de
febrer, de l’Ajuntament de Montmeló

8M DIA INTERNACIONAL
DE LES DONES
_________________________________

Escola Pau Casals

DISSABTE 6

JORNADA DE PORTES OBERTES

• LECTURA DEL MANIFEST DE 8M
• LA VOLTA AL MÓN EN 80 TIES
_________________________________

Només podran fer ús de les portes obertes les famílies
que vulguin inscriure per primer cop a l’escola el/la
VHXYDʀOOD
• És necessari cita prèvia: 935684953
• Més info / web de l’escola Pau Casals
________________________________________________

DISSABTE 20
16.30 h i 19.00 h • Sala Polivalent

UNA NIT AMB EL MAG LARI

DIUMENGE 7
• LA PRIMERA DONA
• VISIBLES
• A LA RECERCA DE LISÍSTRATA
_________________________________

DILLUNS 8

Espectacle de màgia (dues sessions)

•
•
•
•

Després de més de 25 anys fent funcions per tot arreu, m’adono que la meva vida és una gira constant
i el que més m’agrada és estar sobre els escenaris,
diferents, fent el que se’m dóna millor: il·lusionar i fer
riure el públic.
• Venda entrades: www.entrapolis.com
• Preus: 4€ infants i 7 € adults

0 TIES

L’Eva, la monitora de les classes dirigides del Pavelló
Municipal, ens convida a a ballar pel 8 de març. Una
FRUHRJUDʀDSHUEDOODULUHLYLQGLFDU%DOOHXDOULWPHGH
“I ain’t your mama” de la Jenifer Lopez. Compartiu el
video i etiqueteu a les xarxes a l’Ajuntament de Montmeló amb el hastag #8demarç.

MANIFEST FEMINISTA DEL 8M
BALL PEL 8M
LA DONA DEL S.XXI
MÚSICA DE DONES
INTERPRETADA PER DONES
• GRANS DONES
_________________________________

Carrers de Montmeló

LA DONA DEL SXXI
3HQMDGDGHFDUWHOOVSHOSREOHDʀGHPRVWUDULIHUUHʁH[LRQDUVREUHODGLVFULPLQDFLµLHOVUHSWHVGHODGRQD
d’avui. Durant uns dies, el carrer s’omplirà de cartells
mostrant la situació de la dona, tot el que ha assolit en
aquests anys i tot el que li falta per eliminar qualsevol
rastre discriminatori en lots els àmbits.
• Org. Biblioteca Municipal La Grua,
Museu Municipal de Montmeló, Arxiu Històric
L2ʀFLQDGH&DWDO¢GH0RQWPHOµ

