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MONTBUI / LA VEU 

A Montbui continuen 
realitzant-se un se-
guit de propostes en el 

marc de la commemoració del 
8-M, Dia Internacional de les 
Dones. Així, des d’aquesta set-
mana està penjada a la façana 
de l’Ajuntament una pancarta 
reivindicativa en commemo-
ració d’aquesta data. 
Aquest passat dimarts els/
les alumnes de tercer, quart i 
cinquè curs de Primària de les 
escoles de Montbui van poder 
veure a Mont-Àgora l’obra de 
teatre “Hi ha res més avorrit 
que ser una princesa rosa ?”
El divendres 11 de març tindrà 
lloc una nova trobada del Club 
de Lectura Nucli Antic. Els/les 
assistents podran comentar 
“El carrer de les Camèlies”, de 
Mercè Rodoreda, en una ses-
sió de tertúlia literària condu-
ïda per Maria Enrich. També 
aquell mateix dia, però a la 
Biblioteca Mont-Àgora s’orga-

nitzarà una “Hora del Conte” 
titulada “Petita & Gran”, a càr-
rec de Creixent amb Art, on es 
recordarà en forma de conte 
la vida de quatre dones úni-
ques i revolucionàries: Frida 
Kahlo, Àgatha Christie, Ame-
lia Earhart i Coco Chanel.
El cap de setmana del 12 i 13 
de març les actrius Pilar Or-
dóñez i Neus Asensi seran 
protagonistes a Mont-Àgora 
de dues sessions de monòlegs 
molt personals i divertits. 
També aquest proper cap de 
setmana es realitzarà a les pis-
tes del CE Les Moreres/Cal 
Font del Nucli Antic mont-
buienc la 3a Trobada de Pàdel 
Femení, amb diferents partits 
de tercera i de quarta categoria 
que es disputaran el dissabte a 
la tarda i el diumenge al matí. 
Les inscripcions per a aquesta 
Trobada de Pàdel Femení es 
poden fer encara, trucant al 
telèfon 663 456 653. 
El diumenge 13 de març s’or-
ganitzarà la Cursa-Passejada 

del Dia de la Dona, una prova 
no competitiva que es realit-
zarà sota un recorregut de 7 
quilòmetres per l’espai natural 
montbuienc. Les inscripcions 
es podran formalitzar abans 
del 10 de març per correu 
electrònic a l’adreça montbui.
sesports@montbui.cat o via 
whatsapp al 659 45 12 17.
Aquell mateix dia, però en-
tre les 10 del matí i la 1 de 
la tarda, s’organitzarà al CE 
Les Moreres una Matinal de 
Tennis Individual Femení. Es 
tracta d’una activitat gratuïta, 
amb motiu del 8-M, Dia Inter-
nacional de les Dones. Les ins-
cripcions per a aquesta activi-
tat es poden fer per whatsapp 
al 609485865 i al 676127538. 
Entre les 12 del migdia i la 1 de 
la tarda les nenes de cinc a 12 
anys podran fer un mini clínic 
i un piloteig a pista. Clourà la 
matinal un pica-pica.
El dissabte 19 de març arri-
barà el torn de la xerrada di-
namitzada a càrrec de Miss 

Raisa, una jove rapera que 
planta cara a la discriminació 
i als prejudicis pel fet de ser 
dona, migrada i musulma-
na. L’endemà diumenge 20 de 
març Asocprocat i PSC Mont-
bui organitzaran l’activitat 
Por nosotras ! Per nosaltres, 
amb una matinal d’activitats a 
Montmercat.
El divendres 25 de març s’or-
ganitzarà una Marxa Explo-
ratòria pel municipi de Santa 
Margarida de Montbui amb 
el Col·lectiu Punt 6. El dis-
sabte 26 de març al migdia 
es farà el Lliurament de Pre-
mis del concurs de fotografia 
“Com ens veiem les dones ?, el 
qual tindrà lloc al vestíbul de 
Mont-Àgora.

19è Concurs de Fotografia 
“Com ens veiem les dones”
Amb motiu del 8-M Dia In-
ternacional de les Dones s’or-
ganitzar per dinovena edi-
ció el Concurs de Fotografia 
“Com ens veiem les dones ?”, 

que enguany porta per lema, 
“Nosaltres, fins el mismís-
sim !”. El concurs s’organitza 
en línia, per Instagram. Es 
podran publicar les fotos a 
qualsevol perfil d’Instagram, 
directament, amb l’etiqueta 
#ConcursDAE2022 i menció 
a  @DonesAmbEmpenta, o 
enviant-les per correu elec-
trònic a comunicacio@DAE.
cat, perquè ho faci l’entitat or-
ganitzadora.
Les imatges es podran pen-
jar/enviar fins el dilluns 21 
de març a les 12 del migdia. 
L’acte de lliurament de premis 
s’organitzarà el proper 26 de 
març a les 13 hores al vestíbul 
del Centre de les Arts i del 
Coneixement Mont-Àgora de 
Santa Margarida de Montbui. 
Les obres participants que-
daran exposades a la web de 
l’entitat organitzadora, Do-
nes amb Empenta, a l’adreça 
www.dae.cat. Hi col·labora 
l’Ajuntament de Santa Marga-
rida de Montbui.

Montbui ja està celebrant les activitats del 8-M, 
Dia internacional de les dones
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Montbui va celebrar 
dissabte una nova 
edició de la festa de 

la disbauxa i la transgressió, el 
Carnestoltes. Com és habitu-
al, en primer lloc es va dur a 
terme el carnestoltes infantil i 
posteriorment el d’adults. 
Cronològicament, la prime-
ra activitat realitzada va ser 
el Carnestoltes Infantil, amb 
concentració de disfresses a 
Montmercat. Enguany una de 
les novetats d’aquest concurs 
és que tots els infants que es 
van disfressar van rebre un 
obsequi. Durant el carnestol-
tes infantil es va fer una rua 
d’acompanyament amenitzada 
pel grup XIP XAP. 
A partir de les 7 de la tarda 
va donar inici la rua de grans, 
amb sortida com és habitual 
des del carrer Pau Casals, a to-
car de Vistalegre.
Les comparses participants i 
les disfresses individuals van 
protagonitzar una animada 
rua, que es va desenvolupar pel 
Passeig Espanya, Boulevard, 
carrer del Pont, carrer de La 
Mercè, finalitzant davant ma-
teix de Mont-Àgora. Cal dir 
que la carrossa inicial enguany 

va tenir com a protagonista a 
una Reina Carnestoltes que va 
fer les delícies de tothom.
En finalitzar la rua, i men-
tre deliberada el jurat, es van 
anar situant tots els partici-
pants, concentrant-se davant 
Mont-Àgora. Tot seguit la 
Reina Carnestoltes va llegir el 
tradicional pregó i, posterior-
ment, es va procedir al lliura-
ment de premis, amb la pre-
sència de l’Alcalde Jesús Miguel 
Juárez, i de la regidora de Cul-
tura, Festes i Gent Gran, Sara 
Bergantiño.
El primer premi de 400 euros 
a la millor carrossa va ser per 
a “Recuperem el temps”; el se-
gon de 300 euros va ser per a 
“Expedició egípcia”, i el tercer 
de 200 euros va ser per a “Alfi-

litas”. També es van lliurar pre-
mis de 100 euros a la comparsa 
amb la mascareta més original 
a la comparsa “Alfilitas”. D’igual 
manera es va reconèixer també 
a la comparsa més treballada i 
a la més divertida, premis que 
van guanyar “Los abejorros”. 
També es va premiar a la com-
parsa més crítica, premi que va 
correspondre a “Recuperem el 
temps”; La comparsa més ba-
lladora va ser “Expedició egíp-
cia”. Els premis corresponents a 
la comparsa més sostenible i a 
la més original van correspon-
dre a “La secta de los carapapa”.
Respecte als premis individu-
als, se’ls van endur “No me pi-
ses lo fregao”, “Los monstruos 
de las mascarillas” i “Alfilete-
ro”, respectivament.

Montbui va celebrar, per partida 
doble, la festa del Carnestoltes
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La Biblioteca Mont-Àgo-
ra, seguint amb el seu 
compromís de col·labo-

rar amb accions solidàries i de 
contribuir a l’assoliment del di-
versos objectius de desenvolu-
pament sostenible (ODS) mar-
cats per l’Assemblea General de 
les Nacions Unides, s’ha afegit 
a la campanya de reciclatge de 
Labdoo. 
A partir d’ara la Biblioteca 
Mont-Àgora col·laborarà amb 
Labdoo convertint-se en un 
punt de recollida d’ordinadors 
portàtils i tauletes en desús per 
continuar impulsant l’economia 
circular i afavorir l’educació dels 
infants més necessitats d’arreu, 
així com a contribuir a la lluita 
contra la bretxa digital.
Labdoo és una plataforma col-
laborativa sense ànim de lucre, 
creada per catalans, que per-
met fer arribar portàtils dotats 
d’aplicacions educatives a esco-
les d’arreu del món sense cap 
cost econòmic i sense generar 
emissions de CO2 addicionals 
pel planeta. Gràcies a la col·la-
boració de milers de persones 
de tot el món, la plataforma 

humanitària Labdoo ha crescut 
fins a donar suport a més de 
2.000 escoles en 142 països, cre-
ant 400 hubs operatius repartits 
pels cinc continents i benefici-
ant més de 700.000 estudiants 
arreu del planeta. Labdoo ha 
estat reconeguda per la UNES-
CO com una organització que 
“ajuda a promocionar els prin-
cipis, els valors i les pràctiques 
del desenvolupament sostenible 
en tots els aspectes de l’educació 
i l’aprenentatge”. 
Les persones que tinguin por-
tàtils o tauletes que ja no fun-
cionen els poden portar a la 
Biblioteca Mont-Àgora en el 
seu horari habitual. Les úniques 
condicions són que els aparells 
han d’arrencar i han de portar el 
carregador.
La Biblioteca Mont-Àgora, des 
de fa anys, també col·labora en 
altres projectes solidaris com 
ara, la campanya de la Mara-
tó de TV3, la campanya Reci-
cla-Cultura de la Fundació Ser-
vei Solidari per recollir diners 
a favor dels projectes d’acollida 
sociolingüística i, ara mateix 
està a punt d’encetar una altra 
col·laboració solidària amb el 
projecte Kimo Kap.

La biblioteca, punt de 
recollida de dispositius 
electrònics


