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La multinacional 
japonesa anuncia 
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ATENCIÓ PRESENCIAL 
AMB CITA PRÈVIA

• És obligatori l’ús de mascaretes.

• Netegeu-vos les mans amb el gel hidro-
alcohòlic que trobareu a l’entrada.

• Respecteu la senyalització.

• Mantingueu la distància de seguretat.

• Ajusteu-vos a l’horari de la cita.

• Atenció individualitzada, acompanyants 
només en casos imprescindibles.

MESURES DE SEGURETAT QUE CAL SEGUIR PER ACCEDIR

Demaneu cita 
prèvia als telèfons 
de cada servei.

La informació telemàtica continua en els telèfons i adreces electròniques en 
els horaris indicats.

Montcada Il·lusió Responsabilitat

#MiRemcapalfutur
www.montcada.cat
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El campament La Resistance, 
aixecat el 4 de maig davant de 
la planta de Nissan a Montcada 
amb motiu de l’inici de la vaga 
dels treballadors, continua dem-
peus i actiu a pesar de l’anunci 
del tancament de les factories de 
Barcelona –Zona Franca, Sant 
Andreu de la Barca i Montcada. 
“És una notícia amarga, però 
no suposa que això s’acabi 
aquí perquè la nostra lluita 
continua. Els treballadors hem 
complert amb el nostre com-
promís amb la feina, cosa que 
no han fet els directius, que 
s’han mostrat incompetents”, 
va dir el portaveu sindical Javier 
Adalid el 28 de maig, poques 
hores després que el president 
de Nissan Europa, Gianluca de 
Ficchy, comuniqués la decisió als 
sindicats de forma telemàtica.

Repercussió. La mesura deixa 
a l’atur 3.000 treballadors direc-
tes i afecta més de 20.000 llocs 
de treball indirectes. D’aquesta 
manera, es confi rmen els pitjors 
pronòstics de la plantilla i els sin-
dicats, que temien que l’aliança 
Nissan-Renault deixés fora del 
pla industrial de futur les fàbri-
ques de Catalunya. 
Els comitès d’empresa de les tres 
fàbriques no volen sentir parlar 
de cap pla de tancament i aspi-
ren a capgirar la situació amb 
l’ajut de les administracions i la 

socie tat civil.  El dia que es va co-
nèixer la notícia, els treballadors 
van acudir al campament, on es 
van viure escenes de tristesa, rà-
bia i indignació, que es van tra-
duir en la crema de pneumàtics 
a les portes de la fàbrica. Una 
àmplia representació del govern 
municipal, encapçalada per l’al-
caldessa, Laura Campos (ECP), 
es va desplaçar a Pla d’en Coll 
per donar suport als treballadors 
i participar en el tall de la car-
retera C-17, que va paralitzar la 
circulació durant una hora, a l’al-
çada del límit amb la Llagosta. A 
la tarda, més de 200 veïns es van 
desplaçar fi ns al campament per 

mostrar la seva solidaritat amb la 
plantilla que, l’endemà, va acu-
dir al concessio nari de Nissan 
a Granollers per empaperar de 
cartells l’edifi ci. 
En el moment de tancar aquesta 
edició, estava convocada el 4 de 
juny una marxa lenta amb vehi-
cles des dels tres centres de tre-
balls fi ns a l’avinguda Diagonal 
de Barcelona, amb l’objectiu de 
col·lapsar la ciutat. El 6 de juny, 
el comitè ha organitzat una mati-
nal festivo-reivindicativa al cam-
pament per reforçar els ànims i 
continuar la recollida de fons per 
a la caixa de resistència (ES21 
0049 1944 2623 1003 0440).

Actualitat
laveu.cat

Els treballadors continuen lluitant 
en defensa dels seus llocs de feina
Els comitès d’empresa rebutgen el pla de tancament de les tres plantes de Barcelona i mantenen les mobilitzacions 
Laura Grau | Pla d’en Coll

MURAL REIVINDICATIU
El grup d’artistes La Graf ha pintat un mural 
reivindicatiu en un dels murs de la planta local 
de Nissan en solidaritat amb els treballadors

La decisió afecta 3.000 
treballadors directes i 
més de 20.000 llocs 
de feina indirectes

NISSAN

Administracions, entitats empresarials 
i sindicats creen una mesa de treball
L’anunci del tancament de Nis-
san a Barcelona ha propiciat 
que les diferents administra-
cions, estatals, autonòmiques i 
locals, juntament amb sindicats 
i entitats empresarials, s’hagin 
coordinat per establir una uni-
tat d’acció per reclamar a la 
multinacional que compleixi la 
seva responsabilitat social amb 
el territori que ha acollit la seva 
activitat productiva durant més 
de 40 anys. 
La primera trobada d’aquesta 
mesa de treball, convocada pel 
Ministeri d’Indústria, es va fer 

el 2 de juny per via telemàtica. 
L’alcaldessa de Montcada, Lau-
ra Campos, que hi va participar, 
ha celebrat la seva creació “per 
fer un front comú contra el tan-
cament de les factories de Nis-
san a Catalunya”, ha dit. Javier 
Adalid, del comitè d’empresa a 
Montcada, confi a que “la decla-
ració d’intencions de la mesa 
es tradueixi en accions concre-
tes”
Des de l’inici de la vaga, el cam-
pament La Resistance ha rebut 
la visita de representants del 
PSC, ECP, ERC i la CUP | LG
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Javier Adalid, del comitè d’empresa de Nissan a Montcada, durant les accions de protesta que es van fer el 28 de maig, poques hores després que la multinacional anunciés el tancament
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Jornada de vaga a Lidl per denunciar 
la manca de protocols de prevenció

CONFLICTE LABORAL

El 80% treballadors del centre 
logístic que la cadena de su-
permercats Lidl té al polígon la 
Granja de Montcada –250 perso-
nes al magatzem i una trentena 
a les ofi cines– es va afegir a la 
vaga convocada el 4 de juny per 
CCOO i UGT a nivell estatal per 
denunciar la falta de protocols 
de prevenció i l’incompliment de 
l’acord signat a principi de l’estat 
d’alarma en relació a les condici-
ons de treball dels empleats. 

Arguments. Segons els sindicats, 
Lidl s’ha negat a reforçar la vi-
gilància a les botigues, a aug-
mentar les hores de contracte 
per equilibrar la sobrecàrrega de 
treball dels últims mesos, a con-
donar les hores negatives d’al-
guns departaments i a pagar les 
hores complementàries progra-
mades. José Rodríguez, secretari 
d’organització de la secció esta-
tal de CCOO a Lidl, creu que 
l’objectiu de la marca alemanya 

és aprofi tar la situació d’incerte-
sa que ha provocat la pandèmia 
“per retallar drets i prestacions 
al pròxim conveni col·lectiu”. 
Els sindicats preparen un calen-
dari de mobilitzacions per “fer 
recapacitar l’empresa en el seu 
posicionament”, ha dit el presi-
dent del comitè d’empresa local, 
Miguel Ángel Gómez, d’UGT. 
Els alcaldes de Montcada i Ri-
pollet, Laura Campos i José M. 
Osuna, acompanyats de regidors 
del govern i l’oposició, van do-

nar suport personal als vaguistes 
i van instar l’empresa a seure a 
negociar amb els representants 
sindicals entenent que les seves 
demandes són legítimes.

Comunicat de Lidl. L’empresa ha 
assegurat que la seva voluntat és 
mantenir el diàleg per evitar els 
efectes negatius de la paralització 
i que la seva màxima prioritat 
des de l’inici de l’estat d’alarma 
ha estat la seguretat i la salut dels 
empleats i els clients.

Laura Grau | Polígon la Granja

Els sindicats acusen l’empresa d’incomplir els acords signats per la pandèmia

DOCUMENTEM LA COVID-19

Facilita’ns els teus documents 

www.montcada.cat

Montcada Il·lusió Responsabilitat

#MiRemcapalfutur
www.montcada.cat

DEIXALLERIA MUNICIPAL 
MONTCADA I REIXAC

HORARI:

  De dimarts a divendres, de 16 a 19 h

  Dissabte, de 10 a 12 h (reservat per a les 
persones de més de 70 anys)

MESURES DE SEGURETAT OBLIGATÒRIES:

  Portar guants i mascareta

  Mantenir la distància de protecció 
de 2 metres

  Realitzar la descàrrega en un màxim 
de 30 minuts

 Els usuaris hauran de dipositar els seus 
residus als contenidors corresponents

  Només podrà haver quatre vehicles a la 
vegada a la instal·lació. En cada vehicle no 
podrà haver més de 2 ocupants

2 m

x4

x2

Cita prèvia obligatòria - Tel. 935 644 157

Montcada Il·lusió Responsabilitat

#MiRemcapalfutur
www.montcada.cat

Actualitat

Els representants dels sindicats, atenent als mitjans de comunicació a la seu de Lidl a Montcada
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PÀG. 12

CAMPANYA DE NETEJA
L’Ajuntament activa noves mesures per 
millorar el manteniment de la via pública 
apel·lant la implicació ciutadana

COVID-19

El municipi torna a recuperar l’activitat 
després de dos mesos de confi nament
L’Ajuntament comença a reobrir serveis i fa atenció presencial amb cita prèvia, alhora que potencia els tràmits telemàtics

La fase 1 del desconfi nament, amb la reobertura de les terrasses de bars i restaurants, ha contribuït a augmentar la presència de persones al carrer després de dos mesos de tancament obligat
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Dos mesos i mig després de 
l’inici de l’estat d’alarma per 
la pandèmia de la COVID-19 
i del tancament dels equipa-
ments municipals, la ciutat co-
mença a recuperar una aparent 
normalitat, tot i les restriccions 
imposades pel govern central. 
L’obertura de les terrasses dels 
bars i restaurants, amb l’entra-
da de la fase 1 del desconfi na-
ment i la possibilitat de troba-
des familiars limitada a una 
desena de persones, ha contri-
buït a què hi hagi una major 
afl uència de públic al carrer.
La desescalada seguirà en els 
propers dies quan entri en vi-
gor la fase 2, prevista per al 8 
de juny, en què els establiments 
d’hostaleria podran atendre al 
seu interior, tot i que al 40% del 
seu aforament. 

Equipaments públics. L’Ajunta-
ment també ha començat a reo-
brir alguns serveis, encara que 
l’atenció presencial s’ha de fer 
amb cita prèvia (vegeu pàgina 
2). Amb l’objectiu de garantir la 
seguretat dels treballadors mu-
nicipals i de la ciutadania que 
accedeixi a les instal·lacions pú-
bliques, la corporació ha inver-
tit 50.000 euros en la compra 
de material de protecció, test de 
detecció de la COVID-19 per a 

Pilar Abián | Montcada

la plantilla  i en la instal·lació de 
mampares. 
Per facilitar les tramitacions amb 
l’administració, el consitori ha 
reforçat el servei d’atenció tele-
fònica i ha avançat l’activació 
del registre electrònic que permet 
la presentació d’instàncies i altres 
gestions sense necessitat de tenir 
certifi cat digital. Tota la informa-
ció és disponible al web montcada.
cat on també s’expliquen les me-
sures municipals amb motiu de 
la pandèmia i els serveis que obri-
ran en la fase 2, entre els quals hi 
ha l’OMIC i Can Tauler.

#TROBADES de fins a 15 persones, a 
casa i a l’espai públic.

#PASSEJADES sense límit horari. Per 
a l’esport, cal reservar les franges de 
10 a 12h i, per als majors de 70 anys, 
de 19 a 20h.

#BARS, RESTAURANTS I COMERÇOS 
poden obrir amb 40% d’aforament.

#SORTIDES D’OCI, anar a la platja en 
grups de fins a 15 persones i fer turisme 
de natura en grups de 20, com a màxim.

#PISCINES I TEATRES poden obrir 
amb el 30% d’aforament. A Montca-
da no està previst fer-ho, de moment.

*Consulteu les novetats a l’àmbit local 
al web montcada.cat.
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MESURES DE SUPORT COVID-19
Habitatge · Autònoms · Comerç · Ocupació

Si voleu conèixer els ajuts socials aprovats durant l’estat d’alarma  
per atendre situacions de vulnerabilitat econòmica, a la web  

www.montcada.cat  
podeu consultar:

Naturgy

900 100 251
Iberdrola 

900 225 235

Energia XXI  
800 760 333

Oficina Local d’Habitatge  
935 726 496

Servei de Promoció  
Econòmica i Ocupació 

935 648 505

Servei de Promoció  
Econòmica i Ocupació 

935 648 505

Comerç 
935 726 474

Endesa Energia

800 760 909

Mesures aprovades per les 

companyies energètiques. 

(Naturgy, Iberdrola, Endesa 
SAU, Energia XXI i Agència 

Catalana de l’aigua.

Mesures en matèria  

d’habitatge aprovades pel 

govern central, el govern 

autonòmic i l’Ajuntament. 

Consulta la Guia de mesures 
sobre habitatge COVID-19.

Mesures de suport  

per empreses, 

autònoms i comerç. 

Recopilació diària dels ajuts 
 i recursos de diferents  

institucions.

Mesures de suport sobre 

ocupació i treball. 

Recull actualitzat  
de les mesures  

en matèria laboral derivades 
de la situació actual.
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El primer dia en què l’Ajunta-
ment ha reobert portes al públic 
amb cita prèvia –2 de juny– hem 
parlat amb l’alcaldessa, Laura 
Campos (ECP), de com ha vis-
cut la corporació local la pandè-
mia del coronavirus. 

Quines han estat les prioritats 
de l’Ajuntament durant aques-
ta crisi?
La gestió ha estat complicada 
i hem viscut 
moments durs 
i difícils. La 
primera fase,  
amb l’inici de 
l’estat d’alar-
ma, vam cen-
trar els esfor-
ços a organitzar el teletreball per 
tal de garantir la prestació dels 
serveis essencials i adaptar-nos 
a la nova realitat. Malgrat les 
circumstàncies, gràcies al depar-
tament d’Informàtica, això es 
va fer en un temps rècord. En 
menys d’una setmana, la majo-
ria de la plantilla va començar a 
treballar des de casa demostrant 
que tenim una bona musculatura 
com a administració i una gran 
capacitat d’adaptació.

Quin va ser el pas següent?
Després va començar una se-
gona fase en què es tractava de 
gestionar el dia a dia atenent pro-
blemes nous i desconeguts. La 
principal prioritat va ser la po-
blació més vulnerable. Ara ja ens 
trobem en una tercera fase en 
què, després de més de dos me-
sos de desconfi nament, comen-
cem a obrir progressivament els 
serveis d’atenció al públic, tot i 

que, de moment, amb cita prèvia.
Com es presenta l’escenari 
post COVID-19?
Complicat. Aquesta és una crisi 
sanitària que ha derivat en una 
altra d’econòmica i social de di-
mensions desconegudes. I tot 
fa indicar que s’agreujarà en els 
propers mesos.

Com pensa afrontar l’Ajunta-
ment aquesta nova situació?
Estem fent un estudi sobre l’afec-

tació real de 
la pandèmia 
en el pressu-
post del 2020. 
Ara per ara, 
el càlcul entre 
despeses  no 
previstes i bai-

xada d’ingressos – fruit de les 
bonifi cacions de taxes i ajudes 
indirectes al sector de l’hostale-
ria– puja a 700.000 euros. Serveis 
Socials ha tingut un creixement 
elevat de nous usuaris, més de 
300, el que suposa una mitjana 
de 10.000 euros setmanals. Hau-
rem de veure com podem cobrir 
aquestes necessitats treient d’allà 
on hi ha hagut un estalvi.

Per exemple?
D’aquelles partides que estaven 
destinades a activitats que fi nal-
ment no es podran dur a terme o 
també de l’estalvi en subministra-
ments d’instal·lacions municipals 
que han estat tancades. Aquests 
superàvits els destinarem a co-
brir necessitats socials. I també 
estarem amatents a les ajudes 
que ofereixin les administracions 
supramunicipals com ara l’Estat, 
la Generalitat o la Diputació de 
Barcelona, entre d’altres.

El pressupost del 2020 s’haurà 
de modifi car?
El projecte econòmic que vam 
aprovar l’octubre no es correspon  
a la nova realitat. L’Ajuntament 
ja tenia una situació complicada i 
aquesta pandèmia encara ha ten-
sionat més la tresoreria munici-
pal. Tenim més despeses i menys 
ingressos. Toca refer el pressupost 
de dalt abaix i establir noves pri-
oritats. Passa igual amb el Pla 
d’Actuació Municipal (PAM) del 
mandat, haurem d’adaptar els 
projectes a la nova situació.

De moment, les mesures que 
ha pres el govern han comptat 
amb el suport de l’oposició.
A diferència d’altres municipis, 
haig d’agrair l’actitud i la predis-
posició dels grups de l’oposició 
fent-se corresponsables de les de-
cisions preses en un moment tan 
complicat. Des del govern, els hem 
mantingut constantment informats 
i això marcarà la forma de treba-
llar a partir d’ara, encara que sense 
perdre de vista la 
funció fi scalitzadora 
que l’oposició ha de 
tenir.
Els plens seguiran 
sent virtuals? 
Com a mínim, fi ns 
a després de l’es-
tiu, ja que les di-
mensions de la sala 
no permeten fer les 
sessions presencials 
amb garanties de seguretat.
Què n’opina de l’actitud de la 
ciutadania des de l’inici de l’es-
tat d’alarma?
En general, n’ha estat a l’alçada 
i ha tret el millor de si mateixa. 
Hem vist iniciatives solidàries de 

tota mena, la creació d’una xar-
xa de suport per a les persones 
vulnerables, la confecció de ma-
terials de protecció, donacions 
d’empreses, entitats, col·lectius 

i particulars al 
magatzem d’ali-
ments... Malgrat 
que hi ha qui no 
respecta les mesu-
res de protecció, 
la immensa ma-
joria ho està fent. 
Aprofi to també 
per agrair la tasca 
dels treballadors 
municipals, espe-

cialment els dels serveis essenci-
als, així com la del voluntariat. 
Gràcies a totes les persones que, 
d’una manera o altra, han contri-
buït a què la ciutat no s’aturés.
Hi ha xifres ofi cials sobre 
l’afectació que ha tingut la 

pandèmia a nivell personal? 
No tenim més dades que les que 
ofereix Salut –en el moment de l’en-
trevista, 262 casos confi mats i 1.084 
sospitosos. En qualsevol cas, al mar-
ge de les estadístiques, som cons-
cients del dolor de moltes famílies 
que han perdut éssers estimats. El 
nostre condol més sincer.

Quan creu que la ciutat torna-
rà a la normalitat?
Costarà molt, entesa tal com era 
abans. Més que tornar enrere, el 
que crec que cal és prendre nota 
dels errors i fer un nou relat de 
vida on es prioritzin les persones. 
La pandèmia ha constatat la fra-
gilitat de serveis públics tant im-
portants com els sanitaris. Hem 
de perdre la por a la malaltia però 
no el respecte i això exigeix un 
exercici de responsabilitat col-
lectiva.

Canal 
MiRcoronavirus

678 032 567
Envia ALTA

APP Montcada i Reixac

‘Cal ajustar el pressupost i 
les prioritats a la nova realitat’
Laura Campos explica com està gestionant el consitori l’estat d’alarma

ENTREVISTA A L’ALCALDESSA
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L’alcaldessa insta la ciutadania a seguir les mesures de seguretat contra la COVID-19

‘La crisi sanitària ha 
derivat en una altra 
d’econòmica i social de
dimensions desconegudes’

‘Vull agrair l’actitud 
i predisposició dels 
grups de l’oposició 
que s’han fet 
corresponsables 
de les mesures 
d’urgència’

Pilar Abián | Redacció
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El govern i l’oposició aproven plegats 
les mesures d’urgència davant la crisi
El Ple es continuarà fent telemàticament a l’espera que es fl exibilitzin les mesures de seguretat i es permeti el retorn a la sala

GESTIÓ DE LA PANDÈMIA

Els plens de l’Ajuntament no tor-
naran a ser presencials fi ns que 
no es fl exibilitzin les mesures 
d’aforament i es pugui garantir 
la presència dels 21 regidors i 
els treballadors públics que han 
d’estar presents a la sala. Men-
trestant, se seguiran fent de for-
ma virtual, com les tres últimes 
sessions, i seran transmesos en 
directe per laveu.cat, el canal 
Youtube de Montcada Comuni-
cació i el web montcada.cat. 
Des de l’inici de l’estat d’alar-
ma, la major part de les mesu-
res aprovades pel Ple han estat 
relacionades amb l’actual crisi 
i tots els grups, tant els del go-
vern –ECP i ERC– com els de 
l’oposició –PSC i Cs– s’han cor-
responsabilitzat en les decisions 
i han coincidit a constatar que 
l’actual crisi  és excepcional i no 
només sanitària, sinó també soci-
al i econòmica, fet que ha obligat 
la corporació a destinar el màxim 
nombre d’esforços a pal·liar la 
incidència que està tenint, espe-
cialment pel que fa a les persones 
més vulnerables. 

Mesures preses. Les principals ac-
tuacions acordades al Ple per fer 
front a la situació d’emergència 
han estat en els àmbits social i 
econòmic. De moment, s’ha am-
pliat en 114.000 euros la partida 
destinada a atendre casos de vul-
nerabilitat, sobretot per a ajudes 
d’alimentació i susbsistència. 
Pel que fa a les mesures fi scals, 
s’ha ajornat el pagament d’algu-
nes impostos i s’ha suspès el co-
brament de la taxa de terrasses 
per a bars i restaurants tot el que 

resta de l’any. També s’han dei-
xat de cobrar els serveis que, a 
causa del confi nament, no s’han 
pogut prestar, com ara les quotes 
de les escoles bressol municipals 
o els cursos i tallers que oferten 
les xarxes d’equipaments, tret 
dels que s’han ofert online i amb 
bonifi cació. D’altra banda, els 
Casals d’estiu per a infants i jo-
ves s’han rebaixat un 40%.

Demanda compartida. Tots els 
grups municipals entenen que, 
davant la incertesa del futur més 
immediat l’Ajuntament, com a 
administració més propera, ha de 
disposar dels recursos necessaris 
per poder fer front a les grans 
necessitats que ha d’afrontar i 
poder participar de les decisions 
estructurals que prenguin l’Estat 
i els governs autonòmics. Aques-
ta petició es recull en un manifest 
fet per les entitats municipals al 
qual també s’hi ha afegit el con-
sistori.

Pilar Abián | Redacció

Imatge del primer Ple virtual de la història, que es va fer el 17 d’abril. Totes les sessions es poden visualitzar al canal Youtube de Montcada Comunicació
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Modificació de 
l’ordenança municipal 
reguladora de la protecció 
i tinença d’animals 
Per tal de garantir la salubritat i 
la protecció dels espais públics. 
Els propietaris hauran de treure 
els gossos amb les correspo-
nents bosses de plàstic per a 
les deposicions i una ampolla 
d’aigua per diluir les miccions.

Cessió d’un ecògraf a 
l’Institut Català de la Salut
L’aparell s’ha adquirit amb 
una partida dels pressupostos 
participatius i s’ha instal·lat al 
CAP Les Indianes. 

Expropiació forçosa d’una 
zona verda al carrer Elisen-
da de Montcada
L’espai es troba ubicat a la 

Muntanyeta de la Font Puden-
ta i està catalogat com a zona 
verda municipal. L’adquisició 
ha costat 63.000 euros.

Suspensió durant un any 
de llicències per a cases 
d’apostes i jocs
Per evitar el risc de la prolife-
ració d’aquests establiments 
al municipi mentre s’elabora 

un pla d’usos urbanístics del 
sector.

Modificació de l’ordenança 
de convivència a l’espai 
públic 
Amb l’objectiu d’introduir la 
prohibició de la venda i el 
consum de begudes alco-
hòliques al públic a les boti-
gues entre les 23 i les 8h.
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Pla de xoc per fer front a la situació
d’emergència econòmica al municipi
L’Ajuntament crea una taula de treball per acordar mesures d’actuació amb la participació de tots els agents implicats en el comerç
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Per fer front a l’actual crisi, l’Ajun-
tament ha impulsat la creació de 
la Taula d’emergència econòmica 
local, integrada per la Regidoria 
de Comerç i Turisme, tots els 
grups municipals, representants 
de les associacions de comerciants, 
dels paradistes del mercat i de 
l’empresa Nictàlia, concessionà-
ria del centre comercial El Punt. 
Aquest grup, que es reuneix un 
cop cada quinze dies, té com a 
objectiu treballar conjuntament 
per crear un Pla de xoc que aju-
di a reactivar el comerç local i es 
faci amb la participació de tots els 
agents implicats.

Accions immediates. Una de les 
primeres mesures adoptades per 
la Taula ha estat la suspensió 
de la taxa de terrasses de bars i 
restaurants des de l’entrada de la 
fase 1 fi ns a fi nal d’any i la possi-
bilitat d’ampliar el nombre de me-

tres a ocupar o bé de posar-la de 
forma excepcional, facilitats a les 
quals s’hi han acollit fi ns ara una 
setantena d’establiments. “No 
es tracta d’una ajuda directa, 
però pot alleugerir la difícil si-
tuació del sector”, ha assenyalat 
el regidor de Comerç i Turisme, 
Salvador Serratosa (ERC). 

En estudi. Des del punt de vista 
econòmic, la voluntat del consis-
tori és destinar una partida espe-
cial per a dinamitzar el comerç 
local i redactar un Pla estratègic 
amb aquest objectiu que va ser 
sol·licitat a principi d’any i que es 
fi nançarà amb una subvenció de 
la Diputació. 
En la línia d’afavorir la posada en 
marxa de nous negocis, la Taula 
d’emergència econòmica ha pro-
posat obrir una línia de subven-
cions municipals per cobrir una 
part de la taxa d’obertura d’esta-
bliments, la del canvi de nom per 

als petits comerços i la del traspàs 
de les parades dels mercats am-
bulants. Altres mesures en estudi 
són agrupar el comerç local en 
una plataforma única que pro-

mogui la venda en línia seguint el 
model d’altres municipis. 
D’altra banda, l’Ajuntament tam-
bé ha posat en marxa una campa-
nya institucional amb cartelleria i 

videos a les xarxes per promoure 
el comerç local amb el lema Tor-
nem! que ara es reforçarà amb 
missatges de persones represen-
tatives de cada barri.

Al voltant d’una setantena de bars i restaurants s’han acollit a la proposta d’ampliar la superfície de la seva terrassa o bé de posar-la excepcionalment

Pilar Abián | Redacció
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Es duplica el nombre de famílies 
derivades al magatzem de Càritas
L’entitat ha fet una crida per rebre donacions que ha tingut molt bona resposta

EMERGÈNCIA SOCIAL

La pandèmia del coronavirus ha 
fet crèixer el nom d’usuaris de 
Serveis Socials en més de 300 
persones i, de retruc, també ha 
augmentat el nombre de famílies 
derivades al magatzem munici-
pal que gestiona Cáritas Mont-
cada, al Pla d’en Coll. Per fer 
front a l’increment de peticions, 
l’Ajuntament ha avançat l’ajut 
anual de 20.000 euros que conce-

deix a l’entitat i aquesta també ha 
fet una crida per rebre donacions 
que ha tingut molt bona acollida. 
Empresaris locals, entitats i par-
tits han donat tones d’aliments 
ajudant a omplir el rebost que, 
a fi nal de juny també rebrà una 
aportació de la Unió Europea de 
les tres que rep al llarg de l’any 
–18 tones d’aliments, en total.  Si 
abans de la crisi sanitària es re-
partien cada quinze dies prop de 

120 lots d’aliments, ara se n’es-
tan fent més del doble.

Suport extraordinari. A banda de 
les donacions econòmiques i de 
productes, Càritas també està 
comptant amb el suport de la Bri-
gada Municipal i de voluntaris 
que ajuden a preparar i repartir 
els lots atès que els col·laboradors 
habituals són, per qüestió d’edat, 
població de risc. 

Membres de la Brigada Municipal han ajudat a distribuir lots de menjar al magatzem de Càritas, ubicat a la plaça Joan Fuster

Pilar Abián | Redacció

Els mercats ambulants de Mont-
cada i Can Sant Joan segueixen 
mantenint, ara per ara, només 
les parades d’alimentació, mesu-
ra que l’Ajuntament va adoptar 
a l’inici de l’estat d’alarma. Mal-
grat que en la fase 1 el nombre 
de llocs de venda ja es podria 
haver ampliat, l’Ajuntament ha 
decidit allargar la mesura fi ns a 
després de l’estiu
a l’espera que es fl exibilitzin les 
les normes que fi xa el Decret del 
govern. En l’espai que habitual-
ment ocupa l’activitat –490 m2– 
només es pot instal·lar el 25% 
de les parades, de manera que, 
per ubicar-ne el 100%, la super-
fície hauria de ser de 20.000 m2. 
L’aforament de públic també s’ha 
de limitar a un terç i s’han d’es-
tablir controls d’entrada i sortida 
de la clientela. Tot i que s’han 

estudiat diferents ubicacions per 
traslladar provisionalment el 
mercat, com ara el carrer Ma-
jor, l’aparcament sota l’autopista 
i el Camí de la Font Freda, cap 
d’elles compleix amb els requisits 
necessaris. 
Per no fer distincions entre mer-
cats, tampoc no es preveu ampli-
ar el nombre de parades a Can 
Sant Joan. 

Resposta dels paradistes. Malgrat 
que la decisió s’ha anunciat ofi ci-
alment, els paradistes afectats –al 
voltant d’una seixantena– no es 
resignen a quedar-se sense poder 
vendre durant tres mesos més i 
han demanat a l’Ajuntament que 
estudiï alternatives com la que 
han pres altres municipis on els 
mercats ja funcionen al 100%, 
opció que la Regidoria de Co-
merç s’ha compromès a estudiar.

Les parades d’alimentació 
han estat les úniques 
a resistir la pandèmia
Si no hi ha canvis, la situació es mantindrà fi ns al setembre

MERCATS DE MARXANTS

Pilar Abián | Redacció

Tant els paradistes com els clients han de seguir estrictes mesures de seguretat
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Solidaritat en temps de confi nament
Amb motiu de la pandèmia, 
han estat moltes les mostres 
col·laboratives, començant per la 
creació d’una Xarxa veïnal coordi-
nada amb el Punt del Voluntariat 
de l’Ajuntament que ha donat 
suport a les persones grans en 
tasques rutinàries limitades pel 
confi nament, com ara fer la com-
pra d’aliments o de medicaments 
o treure a passejar les mascotes. 
La manca de material homologat 
a la sanitat pública per fer front a 
la crisi del coronavirus també ha 

tingut una gran resposta per part 
de la ciutadania amb desenes 
d’iniciatives, com ara l’elaboració 
de mascaretes –més de 12.000–, 
bates i protectors facials a càrrec 
d’entitats i particulars que han 
comptat amb les aportacions de 
matèria primera de petites i mitja-
nes empreses. El material elaborat 
ha estat repartit entre sanitaris dels 
CAP locals, hospitals, empreses 
de transport sanitari, residències 
de gent gran i personal de serveis 
essencials, entre d’altres | PA
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des en la natura i transforma les 
infraestructures del cicle integral 
de l’aigua en infraestructures ver-
des, potenciant les zones enjar-
dinades i la repoblació d’espècies 
autòctones de fl ora i fauna. Així 
mateix, desenvolupa solucions tèc-
niques per a la protecció del lito-
ral i les aigües costaneres, i prote-
geix els aqüífers mitjançant la seva 
recàrrega artifi cial.

Per combatre el canvi climàtic 
i l’escalfament global, Aigües 
de Barcelona compra energia 
verda i produeix energia renova-
ble (21.228.583 kWh generats el 
2019), contribueix a la mobilitat no 
contaminant amb una fl ota de 131 
vehicles sostenibles i avança cap a 
la neutralitat de carboni amb una 
reducció del 41,20% en les seves 
emissions respecte al 2015.

En la seva aposta per l’economia 
circular i la innovació tecnològica, 
la companyia és pionera al món 
en la transformació de les depu-
radores enEcofactories , un model 
que dona valor a tots els residus i 
garanteix l’autonomia energètica 
de les plantes. Així mateix, defensa 
la utilització d’aigua regenerada, 
cosa que augmenta la capacitat de 

Guardians de la biodiversitat

reutilització per a diferents usos, 
incloses les cisternes dels sanitaris.

Mantenir l’equilibri al planeta 
requereix l’esforç i la col·laboració 
d’administracions, empreses i 
persones. És per aquesta raó que 
Aigües de Barcelona impulsa ali-
ances amb altres companyies i ini-
ciatives públiques i privades per 
promoure les ciutats intel·ligents 
i resilients a Catalunya, prepara-
des per fer front a les noves condi-
cions derivades del canvi climàtic. 
En aquest context, es fa més neces-
sari que mai la inversió en infraes-
tructures verdes.  

Protegir la riquesa dels nostres 
ecosistemes i lluitar contra el canvi 
climàtic és avançar cap a un món 
millor, més sostenible i on la soli-
daritat preval per sobre dels inte-
ressos particulars. Perquè tots els 
éssers que poblem la Terra formem 
part d’aquest miracle compartit 
que és la vida.

Protegir la biodiversitat i 
lluitar contra l’escalfament 
global formen part del 
mateix esforç per garantir 

el futur de la planeta. La rica varie-
tat de formes de vida del nostre 
planeta ens proporciona aigua, aire 
i aliments, és font de coneixement 
científi c i de medicaments, i contri-
bueix a mitigar els efectes del canvi 
climàtic. Cuidar tots això és la nos-
tra obligació, i a més, és la millor 
inversió per aconseguir un món 
més segur, sa i habitable. 

El Dia Mundial del Medi Ambient, 
que se celebra el 5 de juny, enguany 
posa l’accent en la relació entre bio-
diversitat, canvi climàtic i salut. Els 
episodis de sequera seguits de plu-
ges torrencials, com la recent tem-
pesta Gloria, i sobretot, l’actual 
pandèmia constitueixen una pode-
rosa crida d’atenció perquè refl exio-
nem sobre els efectes d’un creixe-
ment desmesurat que degrada els 
ecosistemes i ens deixa desprote-
gits davant de noves amenaces.

L’aigua, element indispensable per 
a la vida, és fonamental en aquesta 
batalla. Aigües de Barcelona, fi del 
al seu compromís amb el medi 
ambient, incorpora solucions basa-

“Aigües de 
Barcelona, fi del 
al seu compromís 
amb el medi 
ambient, incorpora 
solucions basades 
en la natura en las 
infraestructures del 
cicle de l’aiguat”

Per cuidar-nos, primer hem de cuidar la natura i preservar-ne
la rica diversitat
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Noves accions municipals 
per frenar l’incivisme
L’Ajuntament posa en marxa una campanya contra l’abandonament de voluminosos

VIA PÚBLICA
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Sota l’eslògan ‘Ens estimem 
Montcada. Cuidem-la!’, la cam-
panya informa sobre el servei de 
recollida de mobles vells i les san-
cions per l’incompliment de l’Or-
denança municipal de convivèn-
cia, que arriben als 600 euros.  

Pedagogia. El regidor de Serveis 
Municipals, Juan Carlos de la 
Torre (ECP), ha explicat que la 

campanya “té un fort compo-
nent pedagògic i de compromís 
amb la via pública i, a la ve-
gada, incideix en la lluita con-
tra l’incivisme, que és una de 
les prioritats d’aquest equip de 
govern”. El missatge es transme-
trà en diferents suports, com ara 
cartells, vinils als contenidors, 
plafons a les tanques de les vies 
del tren, senyalètica vertical als 
punts on hi ha més incivisme i a 

totes les papereres de la ciutat. La 
campanya anirà acompanyada 
d’un major control per part dels 
agents policials i d’una modifi ca-
ció de les Ordenances Munici-
pals per augmentar les sancions 
per abandonar mobiliari al carrer 
sense contactar prèviament amb 
el servei de recollida que és gra-
tuït i es pot sol·licitar via telèfon, 
trucant 900 150 140 de dilluns a 
divendres, de 9 a 14h. 

Els contenidors s’han rotulat amb la informació sobre la campanya per incidir en el servei de recollida de voluminosos, que és gratuït

Pilar Abián | Redacció

Es reprenen actuacions 
aturades pel confi nament
La connexió entre els carrers Barberà i Medinaceli, a la 
Font Pudenta, podria estar enllestida a mitjan d’aquest mes

OBRES PÚBLIQUES

Les obres públiques que havia en 
marxa en el inici de l’estat d’alar-
ma ja s’han reprès i algunes fi na-
litzaran en breu, com és la con-
nexió entre els carrers Barberà 
i Medinaceli, a la Muntanyeta 
de la Font Pudenta, que podria 
acabar a mitjan de mes. També 
està en la recta fi nal el passeig de 
vianants entre la Muntanyeta de 
Cant Sant Joan i el carrer Oristà, 
al terme municipal de Barcelo-
na. Altres actuacions que s’han 

reactivat són l’accés al camp de 
futbol de Ciutat Meridiana des 
de Can Cuiàs; la pista esportiva 
adjacent al pavelló; els treballs 
de restauració de la Casa de les 
Aigües i l’última fase de les obres 
per portar aigua potable a l’urba-
nització L’Estany de Gallecs.
D’altra banda, tot i no ser una 
obra pública, també s’ha obert 
el carrer Rigola del polígon del 
Pla d’en Coll, una acció proposa-
da pel consistori que millorarà la 
mobilitat en aquest sector.

Vista del carrer Barberà en el punt en què s’uneix amb Medinaceli, a la dreta de la imatge

Pilar Abián | Redacció
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De dilluns a divendres de 9 a 14 h
Infants  617 453 883
Joves     667 173 249

Per a infants de Primària

CASAL D’ESTIU I

Primera quinzena: del 29 de juny al 10 de juliol
Segona quinzena: del 13 al 24 de juliol
CASAL D’ESTIU II

Del 27 al 31 de juliol
INSCRIPCIONS DEL 2 AL 8 DE JUNY
Formulari i procés d’inscripció a www.montcada.cat

Per a joves d’ESO

CASAL PER A JOVES

Casals setmanals entre el 29 de juny i el 30 de juliol
INSCRIPCIONS DEL 2 AL 8 DE JUNY
Formulari i procés d’inscripció a www.montcada.cat

TELÈFONS D’INFORMACIÓ:

CASALS
D ’ E S T I U  2 0 2 0   
I N F A N T I L  -  J O V E S

Els casals es faran amb totes les mesures de 
prevenció i seguretat que fixen les autoritats 

sanitàries, les podeu consultar a www.montcada.cat

Les modificacions introduïdes en l’ordenança  
pretenen millorar la higiene de l’espai públic,  
la convivència i el comportament de les persones  
propietàries o conductores d’animals de companyia  
en la via pública així com, cobrir alguna mancança  
que s’ha detectat en l’actual redactat i incorporar  
els nous imports de les sancions establerts  
en la Llei 5/2020, de 29 d’abril.

En aquest sentit, cal destacar les novetats  
següents:

•  S’amplia la prohibició de deixar les deposicions 
fecals dels gossos i altres animals a les zones  
enjardinades.

•  S’incorpora la prohibició que els animals orinin  
en el mobiliari urbà, en els fanals de l’enllumenat 
públic i les rodes dels vehicles.

•  S’obliga a la persona que treu a passejar l’animal, 
a portar bosses per recollir les deposicions i una 
ampolla amb aigua específica per a la dilució  
de les miccions.

•  Tanmateix, s’obliga a la persona que treu a passejar 
l’animal a la retirada de les deposicions de la via 
publica i a dipositar-les en bosses a les papereres 
o contenidors de resta. Així mateix, la persona que 
treu a passejar l’animal haurà de diluir les miccions 
per tal de netejar els llocs i elements afectats.

•  S’han actualizat les sancions.

El text íntegre es pot consultar a www.montcada.cat

APROVACIÓ INICIAL DE LES MODIFICACIONS  
DE L’ORDENANÇA REGULADORA  
DE LA PROTECCIÓ I TINENÇA D’ANIMALS
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Societat
laveu.cat/societat

LLEGEIX LA INFORMACIÓ A ‘LAVEU.CAT’

‘QUÉDATE EN CASA’
La cançó, composada per Adrià Salas –de La 
Pegatina– i interpretada per 16 artistes, es va 
convertir en l’himne del confi nament

Sílvia Alquézar | Montcada
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EDUCACIÓ

S’oferirà suport emocional i d’orientació i, a Infantil, es poden acollir alumnes per conciliar la vida familiar i laboral

Els centres reobriran a la fase 2, però 
no reprendran les classes presencials 

Els centres educatius reobriran les 
seves portes en la fase 2 del des-
confi nament –8 de juny– per oferir 
suport a les famílies que ho reque-
reixin, donant prioritat a l’alumnat 
d’entorns vulnerables i al que fi na-
litza una etapa educativa. El curs 
s’acabarà de manera telemàtica i 
no es reprendran les classes pre-
sencials. El Departament d’Edu-
cació ha donat instruccions perquè 
cada centre elabori un pla específi c 
d’obertura. Les escoles i instituts 
faran, sempre amb caràcter volun-
tari, accions tutorials i d’orientació 
educativa per als estudiants que 
fi nalitzen etapa, que han d’obtenir 
titulació o bé han de superar unes 
proves d’accés. 
En el cas de 6è de Primària, els 
grups no podran superar els 13 
alumnes, mentre que a Secundària 
podran ser de fi ns a 15 joves.  L’as-
sistència serà programada en dies 
i hores determinades per a cada 
grup, amb entrades i sortides es-
glaonades. Les famílies han de pre-
sentar una declaració responsable 
per garantir que els seus fi lls o fi lles 
compleixen els requisits per assistir 
al centre educatiu com ara no tenir 
cap símptome de la Covid-19. 

Les escoles de Primària també po-
dran obrir per acollir l’alumnat del 
cicle d’educació Infantil, de 3 a 6 
anys, quan els seus progenitors no 
tinguin possibilitat de fl exibilitzar 
la seva jornada. Els centres hau-
ran de fer grups d’un màxim de 

13 infants, en horari de 9 a 13h.
Cada escola ha dissenyat el seu pla 
de reobertura, que es pot consultar 
a les seves respectives pàgines web. 
Les escoles públiques han acordat 
un protocol comú, adaptat a l’espe-
cifi citat de cada centre. Segons les 
direccions, el percentatge d’alum-
nat que ha confi rmat l’assistència a 
partir del 8 de juny és molt baix. El 
professorat s’ha mostrat crític amb 
la decisió d’Educació de reobrir les 
aules al juny en considerar que no 
respon a criteris pedagògics. 
En aquest sentit també s’ha ma-
nifestat la regidora d’Educació 
de l’Ajuntament, Jessica Segovia 
(ECP), qui opina que “el retorn 
a les aules és precipitat i que no 
s’haurien de córrer riscos per no-
més deu dies d’escola. És millor 
anar al setembre amb els recur-
sos i garanties per preservar la 
salut dels infants i els professio-
nals”. Segovia també ha mostrat el 
seu desacord amb el paper que han 
de jugar les direccions dels centres 
“perquè han d’assumir moltes 
responsabilitats que no els per-
tocaria”. 

Ajuts escolars. Durant les últimes 
setmanes del curs, l’alumnat ha de 
retornar el material informàtic que 
les escoles i l’Ajuntament han dis-
tribuït entre les famílies d’entorns 
vulnerables per poder seguir l’úl-
tim trimestre via telemàtica. S’han 
repartit uns 150 dispositius, a més 
de facilitar connexió a la xarxa wifi . 
El consistori també va distribuir 
material escolar entre 250 famílies 
sense recursos econòmics. Els lots 
es van fer a partir de les donacions 
que van fer entitats i particulars a 
l’última edició de la campanya ‘Re-
gala il·lusions’, feta per les festes de 
Nadal.

Aquesta imatge trigarà un temps a repetir-se als centres davant les mesures sanitàries que s’han de seguir per evitar la propagació de la Covid-19

Cada centre ha 
elaborat el seu pla 
d’obertura seguint les 
instruccions d’Educació

Les Ampa mostren els seus dubtes sobre 
el pla d’Educació per recuperar l’activitat 
La reobertura de les escoles al 
juny i l’inici del nou curs al se-
tembre estan generant molts 
dubtes entre les famílies. Com 
es podran garantir les estrictes 
mesures de seguretat i preven-
ció que marquen les autoritats 
sanitàries és un dels grans ne-
guits dels pares i mares. També 
es mostren escèptics davant el 
plantejament de la Generalitat, 
de cara al curs vinent, de desdo-
blar tots els grups amb l’objectiu 
de poder mantenir la distància 
mínima de dos metres entre 
l’alumnat. “Creiem que és fona-
mental garantir que les classes 
siguin presencials al setembre 
per no continuar ampliant la 
bretxa digital i social”, ha co-
mentat Diana Lacatusu, secretà-

ria de l’Ampa El Turó, qui ha des-
tacat que per dur a terme aquest 
plantejament es necessitaran 
més espais i més professorat. En 
el cas de l’escola concertada Gi-
nesta, a Can Cuiàs, la secretària 
de l’Ampa, Mar Sáez, es mostra 
preocupada: “Com ens ho hau-
rem de fer els centres concer-
tats per adaptar-nos a la nova 
situació, si no disposem dels 
recursos sufi cients per contrac-
tar més personal?”. 

Més dubtes. Altres preocupaci-
ons de les famílies giren entorn 
a les activitats extraescolars i el 
menjador. “Aquests serveis són 
molt importants per a la con-
ciliació de la vida laboral i fa-
miliar. En quines condicions 

es faran? Es podran garantir 
les mesures?”, ha indicat la pre-
sidenta de l’AFA Elvira Cuyàs, 
Laura Aranda. En aquest sen-
tit també s’ha manifestat Juan 
Romo, de La Salle, qui es pre-
gunta què passaria en el cas que 
el curs vinent s’hagin de combi-
nar les classes presencials i les 
telemàtiques: “Els alumnes que 
no els toqui anar a l’aula, què 
farem?”. Per la seva banda, Lau-
ra López, presidenta de l’Ampa 
Reixac, creu que la reobertura 
al juny és “precipitada” i con-
sidera que la millor opció seria 
“preparar entre tota la comu-
nitat educativa un retorn que 
garanteixi la igualtat de condi-
cions per a tothom i amb total 
garanties de prevenció” | SA
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La Regidoria d’Educació ja dis-
posa de les dades de preinscrip-
ció per al curs vinent. Per pri-
mera vegada, el procés s’ha fet 
preferentment per via telemàtica 
a causa de les restriccions sanità-
ries per la Covid-19, tot i que els 
últims tres dies hi havia l’opció 
de fer la gestió de manera pre-
sencial amb cita prèvia al centre 
escollit en primera opció. 
Les previsions d’alumnes preins-
crits s’han complert a Secundà-
ria, però a P3 s’ha detectat que hi 
ha prop d’una trentena d’infants 
que no ha presentat la sol·licitud 
dins el període ordinari, que va 
fi nalitzar el 22 de maig. La regi-
dora d’Educació, Jessica Segovia 
(ECP), fa una bona valoració del 

procés “tenint en compte que 
s’ha desenvolupat en unes cir-
cumstàncies extraordinàries”, 
tot destacant que la majoria de 
sol·licituds s’ha fet per via tele-
màtica. Respecte al fet que hi ha 
un nombre elevat de famílies de 
P3 que no ha fet la preinscripció, 
l’edil creu que “d’una banda, hi 
pot haver infl uït la por a por-
tar els nens a l’escola per la 
Covid-19, i de l’altra, que no 
s’hagin assabentat del procés 
perquè no s’ha pogut fer la di-
fusió habitual”.

Les xifres. A P3, hi ha hagut 344 
inscripcions per a una oferta de 
382 places, amb vacants a gaire-
bé tots els centres excepte al Rei-
xac, el Mas Rampinyo i El Viver, 

on hi ha un excedent de deman-
da i, per tant, s’haurà de fer sor-
teig. L’escola que té més llocs dis-
ponibles és el Font Freda, on el 
Departament d’Educació ha pre-
vist obrir una segona classe per 
fer front a l’increment d’infants 
del 2017 censats al municipi. 
A 1r d’ESO, s’hi han preinscrit 
292 alumnes per a una oferta de 
296 places. A l’Institut Escola El 
Viver, l’INS Montserrat Miró i 
l’INS La Ferreria hi hagut un ex-
cés de demanda i encara queden 
algunes vacants a l’INS La Ribe-
ra, l’Institut Escola Mas Rampi-
nyo –que serà el primer any que 
tindrà Secundària–, i als centres 
concertats de La Salle Montcada 
i Ginesta, ubicat al barri de Can 
Cuiàs.

CURS 2020-2021

En total, hi ha hagut 344 sol·licituds i a 1r d’ESO, 292 per a 296 places vacants

Prop d’una trentena de famílies de 
P3 no ha presentat la preinscripció

Educació creu que el fet de no haver pogut realitzar la campanya informativa sobre preinscripció ha infl uït en la falta de sol·licituds de P3 

Sílvia Alquézar | Montcada
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El Departament d’Educació ha 
confi rmat que l’escola Font Freda 
disposarà el curs vinent d’un Su-
port Intensiu per a l’Escolarització 
Inclusiva (SIEI) -abans USEE. 
Són dotacions extraordinàries de 
professionals que s’incorporen 
a les plantilles d’escoles i insti-
tuts com a recursos intensius per 
atendre l’alumnat amb necessitats 
educatives especials. A Montcada 
i Reixac, hi ha tres centres que 
disposen d’aquest suport: l’INS 
La Ferreria i les escoles Reixac i 
Elvira Cuyàs. D’altra banda, la 
Generalitat prescindirà de diver-
ses aules d’acollida al municipi, 
dotades amb recursos i materials 
per facilitar la integració al siste-
ma educatiu d’alumnat nouvin-
gut. “Aquesta decisió està fora 
de lloc perquè és un espai molt 
necessari”, ha dit l’edil d’Educa-
ció, Jessica Segovia (ECP) | SA

Aula inclusiva 
al Font Freda

La segona quinzena de maig van 
començar els treballs d’ampliació 
i reforma de l’INS La Ferreria, 
ajornats a causa de la crisi de la Co-
vid-19 –la data prevista era el pas-
sat mes de febrer.  El projecte pre-
veu la construcció d’un nou edifi ci 
de planta baixa al solar que limita 
amb els carrers Progrés i Química 
–actualment destinat a pati. El nou 
equipament, amb una superfície de 
1.315 m2,  inclourà aules tècniques, 
tallers i un ampli porxo. Les obres, 
a càrrec de l’empresa Constraula 
Enginyeria i Obres, tenen un cost 
de 2,3 milions d’euros, que fi nancia 
la Generalitat, i el termini d’execu-
ció previst és de 14 mesos.

La directora, Maite Fons, ha ce-
lebrat l’inici de les obres, “ja que 
permetran una reorganització 
del centre, accentuant la divisió 
entre cicles formatius i ESO i 
Batxillerat –amb normatives dife-
rents–, i una millora de la quali-
tat educativa, ja que disposarem 
d’aules polivalents on podrem 
introduir metodologies més mo-
dernes”. Una de les novetats és 
que els alumnes de cicles accediran 
a l’institut per una nova entrada si-
tuada al costat del nou edifi ci, on 
també es traslladarà la consergeria. 
La resta d’alumnat hi accedirà per 
l’entrada a peu de carrer de la fa-
çana principal. La passarel·la actual 
quedarà anul·lada.

Altres canvis. L’actuació també in-
clou la remodelació d’alguns espais 
de l’actual edifi ci que data del 1996 
i consta de 6.000 m2 construïts, dis-
tribuïts en tres plantes. La reforma 
implicarà canvis d’ubicació de la-
boratoris i tallers per a l’adequació 
de quatre noves aules. La planta 
baixa de l’edifi ci actual es destina-
rà exclusivament als mòduls de la 
FP, mentre que la segona i tercera 

planta acollirà l’alumnat d’ESO i 
Batxillerat. La intervenció respon 
a la demanda feta per l’Ajuntament 
i el Consell Escolar Municipal a 
Educació per tal que esdevingui un 
centre de referència en cicles forma-
tius. La petició es va fer arribar al 
Parlament després que al 2018 la 
Generalitat va traslladar a Terrassa 
el cicle de documentació sanitària 
que s’impartia a Montcada.

Laura Grau | La Ferreria

El projecte preveu la construcció d’un nou edifi ci per a aules

Comencen els treballs 
d’ampliació de la Ferreria
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L’INS La Ferreria canviarà la seva fesomia amb la construcció del nou edifi ci per a aules
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RECUPERACIÓ 
DELS SERVEIS 
PÚBLICS 
MUNICIPALS

AUDITORI MUNICIPAL. Obre la taquilla pel 
retorn d’entrades d’espectacles. De dimarts 
a dissabte, de 17 a 21 h i diumenge, d’11 a 14 h.

MUSEU MUNICIPAL. Obre a partir del 6 
de juny. De dimarts a divendres de 10 a 20 h; 
dissabte i diumenge de 10 a 14 h.

ESPORTS. Les pistes de petanca i atletisme 
obriran en franges horàries d’entrenament 
de les entitats que en fan ús.

CEMENTIRI. Obre de dimarts a dissabte 
de 9 a 13 h i de 15.30 a 17 h; diumenges 
i festius, de 10 a 13 h. Màxim 50 persones.

ASSESSORAMENT EN ESTRANGERIA. 
Es reprèn la tramitació d’informes 
d’arrelament, habitatge i integració. 
Informació:  935 647 183.

CASA DE LES AIGÜES. Obre a partir del 6 
de juny. Dissabte i diumenge de 10 a 14 h.

Actualitzacions a www.montcada.cat

La preinscripció a les Escoles 
Bressol Municipals (EBM) –Can 
Casamada, Mitja Costa, Font 
Freda, Camí del Bosc i Can Sant 
Joan– per al curs 2020-2021 serà 
del 8 al 19 de juny. L’Ajuntament 
està enllestint la forma de trami-
tació del procés. La preinscripció 
serà preferentement telemàtica i 
només els dies 17, 18 i 19 serà pre-
sencial, sempre amb cita prèvia, 
per a les famílies que no tinguin 
cap possiblitat d’enviar la sol-
licitud per correu electrònic. La 
cita s’haurà de demanar contac-
tant amb el centre que es vol com 
a primera opció. 
La matriculació i l’assignació de-
fi nitiva de places no es farà fi ns 
que l’Ajuntament conegui l’oferta 
real de vacants, donat que el De-
partament d’Ensenyament, arran 
la situació provocada per la CO-
VID-19, encara no ha comunicat 
amb quines ràtios es treballarà a 
partir del pròxim mes de setem-
bre. “Fem la preinscripció per 
avançar cap a la normalitat i 

obtenir un llistat que ens mos-
tri la demanda de places, però 
lamentem no poder oferir a les 
famílies informació més concre-
ta fi ns que la Generalitat no ens 
faci les indicacions pertinents”, 
ha explicat la regidora d’Educa-
ció, Jessica Segovia (ECP).

Tornada al setembre. L’Ajunta-
ment ha pres la decisió de no reo-
brir les llars municipals fi ns al mes 
de setembre. La Generalitat no 
ha aixecat el decret de tancament 
d’aquests centres, aprovat al març, 
tot i que autoritza als ajuntaments 
a reobrir-los, amb restriccions, a 
partir de la fase 2, i sempre sota 
la responsabilitat municipal. Les 
direccions dels cinc centres han 
comunicat a les famílies la decisió 
que, segons ha argumentat Edu-
cació, es fonamenta en criteris pe-
dagògics i d’organització. D’una 
banda, el consistori considera 
que una obertura de les escoles 
bressol no permetria ara mateix 
continuar amb el projecte educa-
tiu ni amb els criteris pedagògics 

que les fonamenten, limitant-se a 
una acollida per motius de conci-
liació familiar, perdent així la seva 
essència educativa. D’altra banda, 
els centres necessiten adequar els 
seus espais i i reorganitzar-se a 
nivell metodològic i organitzatiu 
per poder començar el setembre 

vinent, ja preparats per a l’aplica-
ció de noves mesures de seguretat 
i prevenció de la COVID-19. “Te-
nint en compte que quedaria un 
mes per a les vacances, iniciar 
el procés d’adaptació els supo-
saria més inquietud, desconcert 
i angoixa que no pas benefi cis”, 

ha explicat Segovia, qui reconeix 
que per a algunes famílies reobrir 
les escoles bressol en fase 2 les 
ajudaria a la conciliació familiar, 
“però pensem que per a l’infant 
és millor començar al setembre, 
amb totes les garanties i amb 
tranquil·litat’.
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ESCOLES BRESSOL MUNICIPALS

La Regidoria d’Educació ha decidit no reobrir els centres al mes de juny per motius pedagògics i d’organització

La preinscripció, del 8 al 19 de juny
Sílvia Alquézar | Montcada

La pandèmia ha impedit fer enguany la festa de les EBM que l’any passat es va fer, per primera vegada, al parc de l’Antiga Cerveseria
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TERMINI OBERT
BEQUES 
MENJADOR 
I D’ESCOLARITZACIÓ
CURS 2020-2021

• 5 i 8 de juny: Escola El Turó, Escola Reixac, Institut La Ferreria

• 9, 10, 11, 12 i 15 de juny: Institut Escola El Viver i Institut La Ribera

• 16, 17, 18, 19 i 20 de juny: Escola Elvira Cuyàs, Escola Font Freda, Institut Escola Mas Rampinyo, Escola Mitja Costa 
i FEDAC

• 22, 23, 25 i 26 de juny: Escola Ginesta, Col·legi La Salle, Escola Fontetes, Escola Mestre Morera, Escola Ciutat 
Comtal, Institut Montserrat Miró i resta d’escoles de fora de municipi

PRESENCIALMENT, amb caràcter extraordinari i sempre demanant cita prèvia als telèfons 935 644 734 / 935 640 756 
(operatius a partir del dijous 28 de maig).

Les dates per lliurar presencialment la documentació a l’OAC varien per a cada centre. Són:

Els dies per a incidències són el 29 i el 30 de juny.

 TELEMÀTICAMENT amb caràcter preferent, la sol·licitud es tramita per instància electrònica a www.montcada.cat

Del 2 al 30 de juny
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Els Casal d’Estiu infantil i el 
dedicat a joves que organitza la 
Regidoria d’Infància i Joventut 
es faran del 29 de juny al 30 de 
juliol. L’activitat per a infants des 
de P3 a 6è tindrà lloc a les es-
coles Reixac, Font Freda, Elvira 
Cuyàs, Mitja Costa, Mas Rampi-
nyo i al Casal de la Mina, mentre 
que el de joves es farà a l’INS 
M. Miró. La Covid-19 marcarà 
el desenvolupament de les acti-
vitats, que hauran de complir les 
indicacions sanitàries. 

Objectius. La Generalitat ha dic-
taminat uns criteris que tenen 
com a objectius generals l’apre-
nentatge en les noves rutines, 
sobretot d’higiene i protecció, 
la retrobada amb la natura i els 
espais oberts i la recuperació 
del sentiment de comunitat. Els 
grups d’infants i joves hauran de 
ser d’un màxim de 10 integrants. 
Caldrà l’ús de mascareta en el 
cas que les activitats que es facin 
no es pugui mantenir la distància 

mínima de 2 metres. Es compro-
varà a diari la salut d’infants i jo-
ves i l’entrada i la sortida es faran 
de forma esglaonada. 
El Casal està gestionat per la 
Fundació Pere Terrés i el centre 
d’interès és ‘Siguem el camí que 
volem veure al món’. “Aquesta 
crisi ha provocat que aquest 
estiu els casals siguin diferents; 
hem plantejat casals més inclu-

sius, on tinguin cabuda tots els 
infants’, ha dit el regidor d’In-
fància i Joventut, Gerard Garrido 
(ERC). Els preus, aprovats al Ple 
de maig per unanimitat, s’han 
rebaixat un 40% respecte anys 
anteriors, amb l’objectiu “de do-
nar suport les famílies que han 
patit amb la crisi econòmica 
i social que ha comportat la 
pandèmia”, ha indicat Garrido. 

EDUCACIÓ EN EL LLEURE

Les activitats es faran del 29 de juny al 30 de juliol, a diferents equipaments educatius

El Casal d’Estiu s’adaptarà a les 
mesures sanitàries de la Covid-19

Sílvia Alquézar | Redacció

L’Ajuntament organitza un casal d’estiu per a infants i un altre per a joves
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PREINSCRIPCIÓ
Escoles BRESSOL

CURS 2020-2021

Del 8 al 19 de juny

L’oferta de places i la distribució de l’alumnat està condicionada  

a les mesures de prevenció i seguretat de la Generalitat.

Excepcionalment, presencial amb cita prèvia demanada  

directament al centre seleccionat en primera opció, només  

els dies 17, 18 i 19 de juny.

CENTRES
•  EBM Can Casamada. Tel. 935 752 851

•  EBM Mitja Costa. Tel. 935 754 273

•  EBM Font Freda. Tel. 935 644 702

•  EBM Camí del Bosc. Tel. 935 758 093

•  EBM Can Sant Joan. Tel. 935 646 055

PRESENCIAL AMB CITA PRÈVIA

TRAMITACIÓ PREFERENTMENT  
VIA TELEMÀTICA 

Trobareu el formulari de preinscripció  
i les adreces on enviar-ho, juntament  

amb la documentació demanada, a

www.montcada.cat

El portal de notícies multimèdia 
laveu.cat ha batut al mes de maig 
el rècord d’audiència des de la 
seva estrena al 2006 amb més de 
més de 24.000 visites i prop de 
100.00 pàgines vistes. El mitjà de 
comunicació públic local han ar-
ribat a triplicar a 31 de maig les 
visualitzacions respecte al mes de 
febrer. L’informatiu en poadcast 
emès a través de les xarxes i del 
portal montcadaradio.com tam-
bé ha tingut molt bona acollida.

Valoracions. La gerent de 
Montcada Comunicació, Pilar 
Abián, ha explicat que el depar-
tament ha hagut de fer una trans-
formació en la forma de treballar 
per adaptar-se a les mesures del 
confi nament: “Hem destinat els 
nostres esforços a potenciar els 
continguts audiovisuals en tots 
els nostres canals digitals i això 
ha tingut molt bona resposta 
per part de la nostra audiència i 
ens obre noves línies de treball”.

MONTCADA COMUNICACIÓ

El portal de notícies registra al maig 25.000 entrades i més de 92.000 pàgines vistes

‘Laveu.cat’ triplica els usuaris 
únics des del confi nament

Lluís Maldonado | Redacció

Montcada Comunicació ha fet 
una crida perquè la gent parti-
cipi en una iniciativa col·lectiva 
per estrenar l’estiu d’una for-
ma festiva després del període 
de confi nament. La proposta 
consisteix a cantar la versió del 
‘Love is in the air’ adaptada per 
La Pegatina (2012) per al disc 
de La Marató de TV3. Els in-
teressats han d’assajar la cançó 
sencera per després gravar-la en 
vídeo en format horitzontal.  El 
muntatge fi nal es presentarà a 
laveu.cat i al canal Youtube amb 
motiu de la revetlla de Sant Joan.

‘L’aire és ple 
d’amor’ de 
la Pegatina, 
cançó de l’estiu

Laura Grau | Redacció
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La gent ha d’enviar els seus videos

Montcada Ràdio ha obert el termi-
ni per rebre propostes de progra-
mes radiofònics de cara a la pro-
pera temporada. La convocatòria 
d’aquest any s’ha hagut d’adaptar 
a la nova realitat, condicionada 
per les restriccions d’accés a l’emis-
sora, ubicada a l’Ajuntament. 
Per aquest motiu, només s’adme-
tran projectes de persones que 
puguin produir el programa fora 
dels estudis i estiguin familiaritza-
des amb la creació de podcast. Les 
propostes es poden enviar fi ns al 
26 de juny a som@laveu.cat, fent 
constar el lema ‘proposta per a 
Montcada Ràdio’, un breu resum 
del contingut i els seus objectius.

Obert el termini
per presentar 
projectes a
Montcada Ràdio

Sílvia Alquézar | Redacció

L’emissora ha retornat al mes de maig
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ESTADÍSTIQUES LAVEU.CAT | Darrer quatrimestre
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30.000
20.000
10.000
5.000

CREIXEMENT A XARXES SOCIALS de l’1 de MARÇ al 31 de MAIG
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La propera edició de 
‘La Veu’, el 19 de juny

>Editorial
Seguim...
Des del juliol del 1992 –tret del 
parèntesi de les vacances d’es-
tiu i Nadal– ‘La Veu’ no havia 
faltat mai a la seva cita quin-
zenal amb els lectors. Ha hagut 
de ser una pandèmia la que ha 
interromput el cicle, impedint 
l’edició del butlletí municipal 
durant dos mesos. Malgrat tot, 
aquesta experiència també ha 
servit per potenciar els nostres 
mitjans digitals i les nostres 
xarxes, ja que  la maquinària in-
formativa no s’ha aturat en cap 
moment. Ans al contrari, durant 
l’etapa de confi nament hem 
publicat més de 500 notícies a 
laveu.cat i més de 150 vídeos al 
canal Youtube de Montcada Co-
municació que podeu consultar 
a la secció especial dedicada a 
la COVID-19. 
Moltes de les informacions han 
tingut les han protagonitzat ve-
ïns i veïnes del municipi. Ha 
estat gràcies al seu suport i a la 
seva complicitat que, sense sor-
tir de casa, hem pogut explicat 
tot allò que estava passant en 
confi nament. El nostre profund 
agraïment a les persones, en-
titats i col·lectius que ens han 
ajudat a fer la tasca informativa 
i a escriure plegats una part de 
la nostra història col·lectiva.
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Això és qualitat de vida?
No només els fums contaminants de 
Lafarge empitjoren la nostra qualitat de 
vida i l’agreugen, causant un problema 
de salut, la contaminació acústica i lu-
mínica també són preocupants. A Can 
Sant Joan, com segurament a d’altres 
barris, es viu una situació preocupant 
a la que també contribueix certa gent 
que condueix vehicles sorollosos que 
passen a tot gas i amb música elevada 
i d’altres, amb altaveus portàtils a tot 
volum, sense cap respecte, també són 
partíceps del problema.
Pero el cas preocupant, la resolució 
del qual no és a les nostres mans, és 
el soroll contínu de Lafarge (que ja 
coneixem), i de l’empresa que fa els 
manteniments de Renfe. Concreta-
ment el divendres 29 de maig, com a 
moltes altres nits, va fer tasques a les 
0.15h, amb maquinària gran i pesada 
que produeix un soroll insoportable. 
Com aquesta empresa és dins del ba-
rri o viceversa, les veïnes i veïns patim 
aquest problema. No només hem de 
suportar el soroll que fa durant el dia 
i la pols que produeix, també a la nit.
I un altre focus de contaminació són 
els autobusos, que no paren motors 
mentre estan una bona estona atu-
rats, sense cap explicació. Espero 
que, tant la gent com l’Ajuntament i 
les empreses, posin de la seva part 
per respectar els descans i millorar la 
qualitat de vida al barri.

 R.R.
Can Sant Joan

Agradecimiento
Quiero manifestar mi más sentido 
agradecimiento a todas las fuerzas 
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Quirós Quirós

Quirós

y cuerpos de seguridad del esta-
do, especialmente al ejército, del 
cual podemos estar orgullosos. Nos 
ha defendido de una guerra bio-
lógica y con una diligencia propia 
de un cuerpo de élite. Ha sido el 
pilar al que después se han añadi-
do todos los demás profesionales. 
Podemos estar muy orgullosos de 
nuestra Policía Local con detalles 
como la celebración de los cumplea-
ños que los más pequeños no olvida-
rán en la vida. 
Los agentes de la Policía Nacio-
nal también son grandes profe-
sionales. No olvidemos a la Guar-
dia Civil ni a los Mossos, que 
están siempre al pie del cañón, 
fuertes y tolerantes cuando toca. 
Gracias a todos ellos, me siento seguro 
en mi ciudad, en mi país. Seguro que 
os preguntáis donde está Protección 
Civil. Pues lo mejorcito, para el fi nal. 
Discretos, ordenados, dispuestos, al-
truistas. Unos héroes anónimos como 
las ambulancias, pero tan necesarios.
Lo del personal sanitario es para otro 
artículo aparte. Solo para ell@S.  

Gustavo García
Pla d’en Coll

Carril bici
El carril de bici que va desde el puen-
te del polígono de la Ferreria, hasta 
el límite con Ripollet, esta lleno de 
malas hierbas y rastrojos. Los ciclis-
tas, los deportistas y los viandantes 
no podemos pasar. Habría que hacer 
por parte del Ayuntamiento una lim-
pieza del mismo.

 Aurelio Vázquez
Terra Nostra

Opinió

Ajuntament 935 726 474

Atenció ciutadana 112

Sanitat Respon 061

Mossos    935 614 200

Policia Local 935 752 177

Policia Nacional 935 642 450

Taxis 936 917 600

Telèfons d’interès
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GUANYA’T UN PUNT
Els nens premiats al concurs de punts de llibre 
rebran els guardons el 17 de juny en un acte al 
Parc de la Cerveseria a porta tancada

La suspensió de la programació 
regular d’espectacles, incloent la 
cita més important de l’any, la 
Festa Major, va ser una de les 
conseqüències de la crisi sanità-
ria. Tot i que encara no és pos-
sible recuperar la normalitat, la 
Regidoria de Cultura i Patrimoni 
ha decidit fer un pas endavant, 
quan estem a punt d’entrar en 
la fase 2 de la desescalada, i or-
ganitzar una oferta de cinema i 
concerts per als mesos de juliol 
i setembre. “Creiem que hem 
de fer un esforç perquè la cul-
tura torni als escenaris, primer 
perquè és un intent de caminar 
cap a la normalitat i, segon, per 
donar vida als professionals 
del sector, que també ha resul-
tat molt castigat”, ha explicat la 
regidora de Cultura i Patrimoni, 
M. Rosa Borràs (ERC). 

Espais delimitats. Les sessions de 
cinema a la fresca es faran tots els 
divendres de juliol a les  22h a 
la pista coberta de les escoles El 
Viver, Mitja Costa, Elvira Cuyàs 
i Reixac i a la pista esportiva de 
Can Cuiàs. Les pel·lícules esco-

llides són ‘Padre no hay más que 
uno’, ‘Puñales por la espalda’, 
‘Ha nacido una estrella’, ‘Yester-
day’ i ‘Mujercitas’. Es tracta de 
fi lms que han tingut ressó inter-
nacional i adreçats al públic ge-
neral. L’oferta de concerts es con-
centrarà al Parc de la Cerveseria 
tots els dissabtes de juliol a les 
22h.  El plat fort del programa és 
la banda Mambo Jambo liderada 
pel qui va ser el saxofonista de 
Los Rebeldes, el carismàtic Dani 
Nel·lo, que actua rà el 25 de juliol 
com a cloenda del cicle de con-
certs. La resta de bandes progra-
mades són Star3, que versiona 
versions temes clàssics i actuals 
del pop-rock (el dia 4); Velvet 
Candles, especialista en rhythm 
and blues i gòspel i  Rambalaya, 
amb infl uències de la música ne-
gra dels 50 i els 60.
Segons Borràs, “s’ha optat per 
equipaments amb espais a l’ai-
re lliure, que permetin el con-
trol d’accés i d’aforament”. En 
el cas de les escoles, s’instal·laran 
300 cadires, distribuïdes amb la 
separació correcta. Al Parc de la 
Cerveseria, s’habilitaran taules 
amb cadires i servei de bar, amb 
una capacitat màxima per a 150 
persones. L’accés a totes les pro-
postes serà gratuït,  però en el cas 
dels concerts, s’haurà d’obtenir 
una invitació a través del web 
mircultura.cat o bé a la taquilla de 
l’Auditori Municipal. 

Laura Grau | Redacció

Tornen el cinema i la música aquest juliol 
en espais a l’aire lliure amb control d’accés
L’oferta serà gratuïta i amb aforament limitat i pretén retornar la cultura als escenaris i donar vida als professionals del sector

PROGRAMACIÓ ESPECIAL 

Dani Nel·lo, que  va actuar a la Festa Major  2018, tornarà a venir amb la banda Mambo Jambo per tocar al Parc de la Cerveseria el 25 de juliol
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Els divendres de juliol 
hi haurà cinema a la 
fresca i els dissabte, 
concerts gratuïts

4 DE JULIOL | 22H

PARC DE LA CERVESERIA

CONCERT
Star3 

10 DE JULIOL | 22H

ESCOLA MITJA COSTA

CINEMA
Puñales por la espalda 

3 DE JULIOL | 22H

ESCOLA EL VIVER

CINEMA
Padre no hay más que uno

Trio que versiona grups els clàssics 
de pop-rock de tota la vida fi ns als 
més actuals. 

Pel·lícula espanyola sobre un 
peculiar pare de família dirigida i 
protagonitzada per Santiago Segura

Comèdia nordamericana que 
homenatja les novel·les d’Agatha 
Christie
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Les biblioteques reobren fent 
atenció al públic amb cita prèvia

Les biblioteques de Montcada i 
Reixac –Elisenda de Montcada 
i Can Sant Joan– van reobrir 
el 2 de juny per oferir el servei 
de préstec de forma presencial 
i informació bibliogràfi ca per 
telèfon. Les persones que volen 
obtenir un document en prés-
tec han de demanar cita prèvia 
per telèfon, correu electrònic o 
mitjançant uns formularis web 
preparats per a l’ocasió. Segons 
fonts del servei, els primers dies 
s’han registrat poques cites prè-
vie. En canvi, les bústies per fer 
el retorn del material, situades 
a l’exterior dels equipaments, 
s’han de buidar dos o tres cops 
al dia, donada la gran quantitat 
rebuda.

Circuits. Els usuaris que acu-
deixen a la cita concertada han 
de dur mascareta i rentar-se les 
mans amb el dispensador de gel 
disposat a la porta d’accés. No-
més poden entrar alhora dues 
persones, que no poden utilitzar 

els lavabos ni les sales de con-
sulta i estudi i tampoc no poden 
accedir lliurement a les prestat-
geries. També s’han modifi cat 
les zones de pas, tot creant recor-
reguts senyalitzats al terra amb 
l’objectiu de guardar la distància 
de seguretat interpersonal. 
Les dues biblioteques continuen 
oferint les activitats virtuals que 
estan duent a terme a través del 

seu perfi l d’Instagram des de 
l’inici del confi nament, com ara 
sessions de contes, entrevistes, 
xerrades, tallers, clubs de lectu-
ra i recomanacions literàries. El 
6 de juny, oferiran l’espai ‘Lhora 
del negroni’, amb una entrevista 
amb les responsables del projec-
te ‘Desenfocats’, Raquel Cros i 
Anna Collado, de l’Institut del 
Teatre.
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La Fira de la Literatura Infantil i Juvenil va ser una de les apostes de les biblioteques l’any passat

Cal demanar hora per recollir documents i retornar-los a la bústia exterior
Laura Grau | Redacció

L’Associació Cultural Montcada 
(ACM) va rebre el 26 de maig la 
visita de la neta de l’últim alcal-
de republicà de Montcada abans 
de l’esclat de la Guerra Civil, 
Nuri Trigo Boix. El seu pare, 
Alfons Boix i Vallicrosa (Santa 
Coloma de Farners, 1899-Mèxic, 
1965), farmacèutic i químic de 
professió, va ser escollit alcalde 
per ERC el 1934, càrrec que va 
exercir fi ns al 1936. Tres anys 
després, en acabar la guerra, va 
abandonar Catalunya per exili-
ar-se primer a França i després 
a Mèxic, amb la seva dona i les 
seves dues fi lles, Roser i Mercè 
Boix. Alfons Boix va treballar 
com a químic a diferents labo-
ratoris de Mèxic i i ja mai més 
va tornar a Catalunya, igual que 
el seu antecessor, el metge Josep 
Espinasa, amb qui va coincidir a 
l’exili.

Més socis. La neta de Boix va 
visitar Montcada per primer cop 
fa 4 anys, convidada per dos 

membres de l’ACM, Josep Bacar-
dit i Ricart Ramos, que havien 
contactat amb ella per l’elabora-
ció del llibre ‘Alcaldes i batlles 
de Montcada’, publicat el 2012. 
“Gràcies a ells vaig descobrir 
moltes coses que no sabia sobre 
el meu avi, com ara que tenia 
una farmàcia al carrer Major”, 
va explicar Trigo, qui reconeix 
que ni el seu avi ni la seva mare 
Roser li van parlar mai de Mont-

cada. “El meu avi recordava 
sovint el seu poble, Santa Co-
loma de Farners, en canvi, la 
meva mare, fi lla de Montcada, 
mai me’n va parlar”, remarca 
Trigo, qui va atribuir aquest si-
lenci a la voluntat d’oblidar les 
experiè ncies traumàtiques viscu-
des. A la visita també van assistir 
en representació d’ERC, els regi-
dors del govern, Jordi Sánchez i 
M. Rosa Borràs. 

Laura Grau | Redacció

ASSOCIACIÓ CULTURAL MONTCADA

La neta del darrer batlle republicà, 
Alfons Boix, visita Montcada
Nuri Trigo va néixer a Mèxic, país al que es va exiliar el seu avi després de la guerra
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Trigo, al centre, amb membres de l’ACM i els regidors d’ERC, Jordi Sánchez i M. Rosa Borràs

EQUIPAMENTS

A fi nal de mes, La Unió de Mas 
Rampinyo té previst constituir 
la Comissió del Centenari, que 
s’ocuparà d’organitzar els actes 
commemoratius de l’efemèride, 
que se celebra l’any vinent. La 
Societat Recreativa La Unió va 
néixer l’any 1921 de la unifi cació 
de les dues entitats culturals que 
existien al barri, La Paz i cal Pe-
rico, però no va ser fi ns al 1927 
que es va inaugurar la seu soci-
al, a l’avinguda de Catalunya. 
La construcció va ser possibles 
gràcies  a les aportacions de moltes 
famílies, tant econòmiques com 
de mà d’obra. Els interessats a 
formar part de la Comissió del 
Centenari poden enviar un cor-
reu a centenarilaunio@la-unio.cat o 
bé trucant o enviant un missatge 
per WhatsApp al número 640 
860 082
Els dies 24, 25 i 26 d’abril, en ple 
confi nament, l’entitat va organit-
zar la seva Festa Major de forma 
virtual, en una iniciativa pione-
ra, que va registrar mes de 4.000 
interaccions | LG

La Unió crearà 
la Comissió 
del Centenari 
per preparar 
el programa

La Comissió de festes de Can Sant Joan ultima els preparatius de la 
seva primera Festa Major virtual, que començarà el 23 de juny amb 
el pregó i la versió en línia de la Flama del Canigó i la Revetlla de 
Sant Joan des dels balcons. També hi haurà un concurs de truites i 
l’actuació del monologuista Sergio Marín. El dia 24, els més petits 
podran gaudir d’un espectacle d’animació, l’actuació de l’escola de 
dansa Cirqs Dance Studio, un torneig d’escacs i una obra de teatre 
a càrrec del grup Desenfocats. “Ho vehicularem tot a través del 
Facebook de l’AV de Can Sant Joan ”, ha explicat Núria García, de 
la Comissió de Festes, qui ha animat la gent a participar, tot i lamen-
tar que aquest any les circumstàncies de la Covid-19 hagin impedit 
viure la festa al carrer | LG

Can Sant Joan viurà la seva Festa 
Major de forma virtual el 23 i el 24

A partir del proper 6 de juny 
el Museu Municipal i la Casa 
de les Aigües tornen a obrir les 
portes amb algunes restriccions 
per reduir els riscos de contagi 
del coronavirus, com l’ús obli-
gatori de mascaretes i respectar 
la distància interpersonal de 
2 metres. En els dos equipa-
ments només es permetran els 
visitants individuals o en grups 
de convivència, que hauran de 
passar pel recorregut marcat, 
amb zones úniques d’entrada i 
de sortida. També es retiraran 
temporalment els elements d’in-
teracció, com maquetes i jocs. 
Les activitats, visites guiades i 
visites escolars estaran suspeses 
temporalment.

Limitacions. L’aforament al Mu-
seu estarà limitat a 15 persones 
per cada hora, mentre que a la 
Casa de les Aigües serà més am-
pli en disposar d’una zona ajar-
dinada. El complex modernista 
obrirà aquest any els caps de set-
mana del mes de juliol per com-
pensar pels dies de tancament 
forçat per la crisi sanitària | LG

El Museu i 
la Casa de les 
Aigües obren 
amb restriccions

Pitu Manubens és un dels qua-
tre fi nalistes als Premios del 
Tea tro Musical, uns guardons 
destinats a reconèixer la feina 
dels professional del sector i 
potenciar aquesta indústria a 
l’estat espanyol. Les candidatu-
res les proposen professionals 
del sector i el veredicte es deci-
deix per votació popular. L’ac-
tor montcadenc opta al guardó 
pel seu paper d’Scar al musical 
del ‘El Rey León’, representat al Teatre Lope de Vega de Madrid –
ara tancat per les restriccions de la Covid-19 . També opten a aquest 
premi tres actors més, entre els quals hi ha Antonio Banderas, pel 
musical ‘Chorus Line’. “El sol fet d’estar nominat amb actors de 
tant renom, em fa molta il·lusió”, ha dit Manubens | LG

Pitu Manubens, escollit fi nalista 
per als Premios del Teatro Musical
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VEURE REPORTATGE A ‘LAVEU.CAT’

ESPORTISTES D’ELIT
Com han viscut el confi nament Marina 
Castro, Sergio González, Paula Orenes i 
Pau Egeda?

La decisió de la Federació Catalana de Futbol (FCF) no ha suposat 
un trasbals per al sènior A del FS Montcada, ja que estava a la zona 
tranquil·la de la taula, a la Divisió d’Honor Catalana. Per al director 
esportiu, Jaime Martínez, “la millor solució hauria estat declarar 
nul·la la temporada, sense ascensos ni descensos”. En canvi, per a 
l’AE Can Cuiàs la resolució ha estat un alleujament ja que, tot i ocu-
par una de les places de descens directe, podrà continuar a Primera 
Catalana la temporada vinent. El coordinador de la secció de futbol 
sala, Guillem Fuertes, que també és jugador del sènior A, creu que la 
decisió no podia agradar tothom: “En el nostre cas estem contents 
pel sènior, però el juvenil s’ha quedat sense l’ascens” | SA

FUTBOL SALA
El FS Montcada no es veu afectat per la resolució de 
la FCF, mentre que l’AE Can Cuiàs evita el descens

La declaració de l’estat d’alarma el 
13 de març per evitar la propagació 
de la Covid-19 va comportar la pa-
ralització de la competició esporti-
va, que ja no s’ha reanudat. Les fe-
deracions han resolt les respectives 
lligues de manera diferent, tot i que 
la majoria ha optat per premiar els 
primers classifi cats amb l’ascens de 
categoria i per anul·lar els descen-
sos. Així, hi ha equips que s’han 
vist perjudicats per l’acabament 
anticipat dels campionats, mentre 
que d’altres n’han resultat benefi ci-
ats. En aquesta atípica temporada, 
els dos únics conjunts sèniors del 
municipi que han assolit l’objectiu 
de l’ascens són la UB MiR A i el 
Club Tennis Taula La Unió. 
La Federació Catalana de Bàs-
quet (FCB) va confi rmar el 19 de 
maig els 28 equips que jugaran la 
temporada vinent a la Segona Ca-
tegoria, entre els quals es troba el 
primer equip del club blau en ser 
el primer classifi cat del Grup 9è de 
Tercera, amb 17 victòries i només 
3 derrotes. “Estem molt contents. 
L’ascens era un dels objectius del 
club a curt termini després de la 
seva creació, ara fa sis anys. Vo-

lem felicitar l’equip perquè ha 
fet una gran temporada”, ha co-
mentat el president de la UB MiR, 
Carles Vilalta, qui ha avançat que 
l’entitat ha demanat a la FCB po-
der acollir l’any vinent la fase fi nal 
de Segona per compensar el fet 
que enguany no s’ha pogut dispu-
tar al pavelló Miquel Poblet la fi nal 
a quatre de Tercera, on la UB MiR 
es podria haver proclamat campi-
ona de Catalunya de la categoria 
davant la seva afi ció. 

Tennis taula. L’equip de La Unió 
de Mas Rampinyo, que ocupava la 
segona posició de Segona Provin-
cial quan es van interrompre les 
competicions, ha obtingut l’ascens 
a Primera Provincial. El president, 
Francisco Aguado, s’ha mostrat 
content amb l’ascens, “encara que 
ens hauria agradat que fos en 
unes altres circumstàncies”, ha 
dit.
Aquests dos equips es queden en-
guany sense el premi de la ciutat 
pel seu mèrit, que haurien d’haver  
recollit a la Festa de l’Esport que 
organitza cada any la Regidoria 
d’Esport al juliol, però que ha que-
dat cancel·lada per la pandèmia.

La plantilla de la UB MiR A agraeix el suport de l’afi ció a l’últim partit disputat aquesta temporada, el 8 de març contra el Bàsquet Neus, al M. Poblet

BALANÇ TEMPORADA 2019-2020

La majoria de les federacions esportives han decidit resoldre les competicions amb ascensos i sense descensos 

La UB MiR A i La Unió Tennis Taula A, 
els únics equips que pugen de categoria  
Sílvia Alquézar | Montcada
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La UE Sant Joan i la UD Santa María 
es queden sense l’anhelat ascens
El CD Montcada salva una temporada en què només havia sumat 13 punts 

La UE Sant Joan Atlètic i la UD 
Santa María hauran d’esperar a 
la pròxima temporada per veu-
re si poden complir el somni de 
l’ascens a Primera i Segona Ca-
talana, respectivament. El con-
junt d’Iban Tey i el de Robert 
Villa estaven entre els primers 
classifi cats als seus grups, però 
no ocupaven els llocs d’ascens 
directe. “Entenem la decisió 
de la Federació i l’acceptem. 
Ara hem de pensar ja en la 
propera temporada per seguir 
millorant i assolir el nostre ob-
jectiu”, ha dit Tey, entrenador 

de la UE Sant Joan Atlètic, qui 
ha renovat el seu contracte amb 
el club montcadenc de cara a la 
pròxima campanya. Per la seva 
banda, Villa –que també conti-
nuarà a la banqueta– ha lamen-
tat que la temporada hagi acabat 
d’aquesta manera: “Estàvem en 
una bona ratxa i podíem ha-
ver optat al play-off d’ascens”. 
Per contra, el CD Montcada, al 
mateix grup que el Sant Joan, 
ha salvat una temporada nega-
tiva, ja que només havia sumat 
13 punts. “A nivell esportiu no 
hem fet un bon paper i hem 
de millorar per no cometre els 

mateixos errors. També hem 
de destacar que hem sanejat la 
part econòmica”, ha dit el presi-
dent, Nico Bravo. 

Femení. L’equip sènior del FB 
Montcada mantindrà la cate-
goria de Primera Catalana. El 
conjunt local ha jugat aquest any 
al grup 2n de Primera Divisió, 
on es trobava a l’onzena posició 
amb 22 punts, a falta de set jor-
nades per al fi nal de la lliga. El 
club montcadenc ja ha començat 
a planifi car la pròxima tempora-
da del femení, que tornarà a diri-
gir el tècnic Antonio Moya.

El primer equip del CH La Salle Montcada no ha quedat afectat per 
la resolució de la Federació Espanyola d’Handbol, perquè estava a 
la part tranquil·la de la classifi cació, al grup D de la Primera Estatal, 
amb 19 punts a falta de set jornades per al fi nal.  “Crec que el millor 
hauria estat donar per fi nalitzada la lliga sense ascensos i descen-
sos i començar de nou la temporada vinent. El primer de tot és la 
salut de les persones”, opina el tècnic del lassal·lians, Pau Lleixà | SA

HANDBOL
El sènior A de La Salle seguirà a la Primera Estatal

Els components del sènior A del Club Tennis Taula La Unió celebren l’ascens aconseguit aquesta temporada a Primera Provincial

Sílvia Alquézar | Montcada
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Les pistes municipals d’atle-
tisme i de petanca i el Club 
Pàdel Tennis MiR són les pri-
meres instal·lacions esportives 
del municipi que han reobert 
les seves portes  després de 
gairebé tres mesos sense acti-
vitat a causa de la pandèmia 
per la Covid-19. Els equipa-
ments s’han hagut d’adaptar a 
la nova realitat, marcada per 
les estrictes mesures d’higiene 
i de prevenció per reduir el 
risc de contagi de la malaltia. 
En la fase 1 de la desescalada, 
s’ha permès l’obertura d’instal-
lacions a l’aire lliure per a 
pràctiques individuals o d’un 
màxim de dues persones, sense 
contacte físic i mantenint la dis-
tància de dos metres. Els centres 
no poden superar el 30% del seu 
aforament i no es poden utilitzar 
els vestidors ni les fonts. Per ara, 
les dues instal·lacions munici-
pals només han obert per als 
socis dels clubs que les utilitzen.

Valoracions. “La gent s’està 
adaptant molt bé a la nova 
situació, perquè té moltes ga-
nes de sortir i fer una mica 
d’esport”, comenta Ton Pérez, 
president del Pàdel Tennis 
MiR, qui confi a que en les pro-
peres fases es puguin fl exibi-
litzar les mesures. “Obrirem 
la piscina tan bon punt ens 
ho permetin i també farem 
casal d’estiu”, avança Pérez, 
qui recorda que el centre no-
més està obert per a abonats. 
Un dels socis del club mont-
cadenc, Joel Mesas, assegura 
que “estava desitjant tornar 
a agafar una raqueta perquè 
la quarentena s’ha fet molt 
llarga”. Aquest sentiment tam-

bé el comparteixen els corredors 
de la Joventut Atlètica Montcada 
( JAM) que van participar en el 
primer entrenament a les pistes 
ubicades a la Ferreria després de 
gairebé tres mesos. “Teníem ga-
nes de trobar-nos novament i 
entrenar en grup”, explica Eva 
Pupim, de la secció de la Trijam. 
Els atletes han de complir unes 
estrictes mesures d’higiene i pre-
venció per entrenar a la instal-
lació. “El tècnic fa un llistat 
dels corredors que vindran a 
entrenar i després li enviem a 
la Regidoria d’Esports perquè 
tingui un control de l’assistèn-
cia”, explica el president, Jordi 

López, qui afegeix que també es 
pren la temperatura a totes les 
persones que accedeixen a les 
pistes.  

Altres instal·lacions. De moment, 
l’Ajuntament no té previst obrir 
la piscina d’estiu de la Zona Cen-
tre, a l’espera de veure l’evolució 
de la pandèmia i les mesures 
sanitàries que caldrà complir. 
Pel que fa a Montcada Aqua, 
l’empresa  Geafe, que gestiona 
la instal·lació municipal, podria 
obrir el 22 de juny, quan s’entri 
en la fase 3, tot i que no ha pogut 
avançar encara en quines condi-
cions es farà.

Fins ara, són les úniques instal·lacions esportives que han pogut reobrir a la ciutat  

Les pistes d’atletisme i de petanca i el 
Pàdel Tennis MiR recuperen l’activitat

FASE 1 DE LA DESESCALADA
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El Casal Esportiu, del 29 de juny al 31 de juliol 
Es faran dos torns, del 29 de juny al 17 de juliol i del 20 al 31 de juliol. 
L’activitat s’adreça a infants i joves nascuts entre el 2006 i el 2016 i 
tindrà lloc al pavelló Miquel Poblet, la piscina d’estiu, la zona esporti-
va centre i l’escola Reixac. El programa inclou jocs individuals, tallers 
recreatius, balls i iniciació a diferents esports, entre d’altres. El casal 
ofereix diferents horaris, en funció de les necessitats de les famílies, 
amb o sense dinar, des de les 8 a les 17h. L’Ajuntament va aprovar al 
Ple de maig una reducció del 40% dels preus del Casal Esportiu per 
donar suport a les famílies davant la crisi econòmica i social | SA

FUTBOL BASE

La pandèmia provocada per la 
Covid-19 també ha afectat les 
fi tes esportives que ja són tot 
un clàssic a la ciutat. Enguany, 
no hi haurà la Marxa a peu a 
Montserrat, que organitza El 
Cim tradicionalment a prin-
cipi de maig ; la Caminada 
Popular Vila de Montcada, 
que impulsa el Centre Espe-
leològic Alpí Vallesà (CEAV), 
al mes d’octubre; la cursa de 

muntanya Montescatano, de 
la Joventut Atlètica Montcada 
( JAM), que s’havia d’haver 
disputat el 26 d’abril, i la Milla 
Urbana, que es fa en el marc 
de la Festa Major de Mont-
cada, que també han quedat 
cancel·lades per la conjuntura 
actual. Les entitats han preferit 
anul·lar les edicions del 2020 i 
no ajornar-les davant la incer-
tesa de la situació | SA

La plataforma s’oposa a la decisió de la Federació Catalana

El FB Montcada se suma a 
la campanya ‘Ascensos sí’

El FB Montcada forma part de 
la campanya ‘Ascensos sí, des-
censos no’, que una vuitantena 
de clubs d’arreu de Catalunya 
ha posat en marxa contra la re-
solució de la Federació Catala-
na de Futbol (FCF) d’anul·lar 
les competicions de les catego-
ries formatives i deixar-les sen-
se ascensos ni descensos. La 
decisió ha estat una gerra d’ai-
gua freda per a l’entitat local, que 
enguany tenia diversos equips en 
les primeres posicions. Així, es 
queden sense l’ascens els equips 
benjamí C, cadets B i C i el ju-
venil A. El director esportiu del 

FB Montcada, Dani Busquets, 
ha lamentat la decisió, perquè la 
FCF és l’única d’arreu de l’Estat 
que ha deixat sense ascensos les 
categories inferiors. “No estem 
d’acord amb aquesta resolució, 
que considerem injusta i que 
s’ha fet sense tenir en compte 
l’opinió dels clubs. Els equips 
han fet una gran temporada i 
s’han quedat sense el premi”, 
ha indicat el coordinador, qui 
assistirà en representació de la 
delegació del Vallès Occidental-
Sabadell a la reunió amb el presi-
dent i el secretari de la Federació 
Catalana, prevista a mitjans del 
mes de juny.

Sílvia Alquézar | Redacció

La Covid-19 obliga a suspendre 
esdeveniments esportius

Atletes de la JAM entrenant a les pistes de La Ferreria, després de gairebé tres mesos tancades

Les pistes del Pàdel Reixac s’han reobert al públic en la fase 1 amb estrictes mesures d’higiene




