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El Ple de l’Ajuntament de Montmeló, en sessió ordinària de data 31 de 
gener de 2023, ha aprovat inicialment la modificació puntual del POUM 
per la implantació de nau amb requeriments singulars al carrer Gran Vial 
19-25, ja que possibilita la implantació d’una nova línia de producció en 
la indústria i la possibilitat de mantenir i millorar les seves instal·lacions 
amb la creació de nous llocs de treball.
Tothom que hi estigui interessat podrà examinar l’expedient i, si escau, 
formalitzar al·legacions o suggeriments al respecte en el termini d’un 
mes, comptat des de la publicació del present Edicte en el Butlletí Oficial 
de la Província.
La documentació completa de l’expedient es pot consultar a les oficines 
de l’Ajuntament de Montmeló, Departament d’Urbanisme. Plaça de la 
Vila, 1, i a la web http.//www.montmelo.cat.
Les reclamacions i al·legacions es poden presentar davant l’Ajuntament 
dins del mateix termini d’informació pública, per qualsevol dels mitjans 
que permet la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu 
comú de les administracions públiques.

L’alcalde,
Pere Rodríguez Rodríguez

Dilluns, 6 de febrer de 2023 540è ANIVERSARI DE VIVER DE BELL-LLOC

“A Viver de Bell-lloc hi he 
après a viure pel meu compte”

O
.S

.

D’esquerra a dreta, Sara Brunés, Cristian Castellano (al davant) i Dani Moreno, amb Dolors Parera, responsable de 
l’equip de treballadores de la Fundació Viver de Bell-lloc a la cantina de l’institut Pla Marcell

Cardedeu

O.S.

“Des que visc a la llar resi-
dència i treballo amb els 
companys del Viver, la meva 
qualitat de vida ha millorat 
molt. He deixat enrere totes 
les dependències emocionals 
que tenia, i he après a viure 
pel meu compte.” Sara Bru-
nés té 23 anys i és nascuda 
a Mollet, però actualment 
viu a la llar residència de 
la Fundació Viver de Bell-
lloc al barri de la Riera de 
Cardedeu. També és una de 
les tres usuàries del progra-
ma ocupacional de l’entitat 
que treballen a la cantina 
de l’institut Pla Marcell del 
mateix municipi, que gestio-
na la pròpia Fundació.

“Porto tres anys vivint a la 
llar, i en fa un que treballo 
a la cantina. Abans havia 
fet formacions en tasques 
de neteja i de manipulats 
amb el mateix Viver. Tam-
bé havia treballat al centre 
ocupacional La Nau i al bar 
del casal El Caliu, tots dos 
a Llinars”, recorda. Des de 
fa dos anys forma part de 

Sara González, a la dreta, amb la coordinadora de la llar, Alba Pérez

l’equip d’handbol impulsat 
pel Club Handbol Cardedeu 
i el mateix Viver de Bell-lloc 
amb l’objectiu de fomentar 
la inclusivitat dins del món 
de l’esport.

“M’agrada molt jugar a 

handbol. M’agrada el joc en 
equip, defensar i tirar a por-
teria”, explica. “Últimament 
no puc assistir als entrena-
ments perquè es fan dins del 
meu horari laboral, però tot 
i això se’m permet jugar els 

partits i estic molt contenta”, 
admet.

Un dels companys de Bru-
nés a la cantina de l’institut 
és Cristian Castellano, de 45 
anys i nascut a Montmeló, 
que actualment viu en un pis 

tutelat a Cardedeu. Ha estat 
usuari de diversos projectes 
de Viver de Bell-lloc des de 
1998, i fa cinc mesos que 
treballa al Pla Marcell. “He 
treballat en diversos espais, 
però la cantina és dels que 
més m’agraden. Hi aprenc 
molt. Quan hi vaig arribar no 
sabia res del món de l’hos-
taleria, però ara m’hi sento 
molt a gust gràcies a tot el 
que m’han ensenyat els com-
panys”, afirma.

A la cantina també hi tre-
balla Dani Moreno, de 29 
anys i veí de Montornès, on 
viu amb els seus pares. És 
usuari del programa ocupa-
cional de Viver de Bell-lloc 
des de l’any 2014, quan va 
començar a fer de jardiner. 
Des d’aleshores ha estat en 
espais com l’hort ecològic de 
La Tavella i des de fa quatre 
mesos treballa a la cantina, 
tasca que compagina amb 
una feina a l’empresa Vileda 
de Parets. “L’institut és un 
dels llocs on m’he sentit més 
a gust. Hi ha molt bon ambi-
ent i tinc molt bona relació 
amb els meus companys”, 
explica.

Sara González viu a la llar residència de Viver de Bell-lloc

“Si pogués trobar feina d’actriu, 
em tiraria de cap a la piscina”

Cardedeu

O.S.

Sara González té 25 anys i en 
fa sis que viu a la llar resi-
dència de la Fundació Viver 
de Bell-lloc a Cardedeu. 
Natural de Premià de Mar 
(el Maresme), va passar part 
de la seva infantesa al Cen-
tre Residencial d’Acció Edu-
cativa (CRAE) de la Funda-
ció REIR a Montornès, d’on 
va marxar quan va ser major 
d’edat. A la llar residència 
hi comparteix habitació amb 
Sara Brunés –vegeu la peça 
superior d’aquesta mateixa 
pàgina–, amb qui té previst 
anar-se’n a viure pel seu 
compte tan aviat com li sigui 
possible.

“A la llar hem après a ser 
autònomes i ara ja estem a 
punt d’anar a viure pel nos-
tre compte. El problema és 
que ens està costant molt 
trobar un pis per compartir”, 
explica. “Ens agradaria viure 
a Cardedeu, perquè és un 

lloc on ens sentim a gust i 
també ens queda a prop de la 
feina.” González treballa en 
una fruiteria local. “De totes 
les feines que he fet, aques-
ta és la que m’agrada més. 
Em porto molt bé amb els 
companys i em sento molt 
còmoda treballant de cara al 
públic.”

Tot i això, admet que el 
seu gran somni és dedicar-se 
a la interpretació. “Si pogués 
trobar feina d’actriu, de 
seguida em tiraria de cap a 
la piscina sense dubtar-ho 
ni un moment”, afirma. De 
fet, ja té experiència davant 
de les càmeres. Durant la 
pandèmia va actuar a la sèrie 

Vida Perfecta, que es troba 
disponible a la plataforma 
Movistar + i que justament 
visibilitza la realitat de les 
persones amb diversitat fun-
cional.

“Em vaig presentar al càs-
ting per sortir a la segona 
temporada, i em van agafar. 
Hi vaig interpretar el perso-
natge de la Mónica, que és 
la parella del protagonista. 
El rodatge es va fer el 2020, 
en plena pandèmia, i anar 
cada dia fins a Barcelona era 
tota una aventura. També 
m’havia de fer constantment 
testos PCR. Però tot plegat 
va ser una molt bona expe-
riència i m’ho vaig passar 
molt bé. Sempre m’ha agra-
dat actuar, ja des de petita, 
estic segura que ho porto als 
gens”, recorda.

González també destaca 
“tot el suport” que ha rebut 
de part de la coordinadora 
de la llar residència de Viver 
de Bell-lloc a Cardedeu, Alba 
Pérez.

Castellano: 
“Quan vaig 
arribar a la 

cantina no sabia 
res d’hostaleria”

“Ja estem a punt 
d’anar a viure pel 

nostre compte, 
però costa molt 

trobar pis”

Treballadors de la Fundació gestionen la cantina de l’institut Pla Marcell de Cardedeu


