
PUBLICITAT

>NOTÍCIES: Suspeses les classes per a adults als centres cívics per la Covid-19 PÀG. 2

> Esports: Els clubs, resignats davant la suspensió momentània de competicions per la pandèmia  PÀG. 21

Les prioritats s’han adequat a l’actual crisi econòmica i social PÀGS. 5 i 6

>PLA D’ACTUACIÓ MUNICIPAL

El govern presenta el full de 
ruta per a aquest mandat

PI
LA

R
 A

BI
ÁN

Primer cribratge massiu 
Prop de 1.500 tests, a l’INS La Ferreria PÀG. 2

núm. 565
 2a quinzena | octubre 2020

ÈPOCA III

L’Ajuntament tampoc cobrarà
la taxa de terrasses al 2021 PÀG. 8

TE Connectivity vol tancar 
la planta local PÀG. 7

SÍ
LV

IA
 A

LQ
U

ÉZ
AR

PÀG. 11

La vacuna, 
essencial

>CAMPANYA DE LA GRIP



02 2a quinzena | Octubre 202002 Actualitat

Actualitat
laveu.cat

NOVES RESTRICCIONS
Les mesures decretades per la Generalitat 
han obligat a suspendre temporalment 
les activitats per a adults als centres cívics

L’índex de rebrot es 
manté en xifres altes
L’alcaldessa insta la població a seguir les directrius sanitàries

Pilar Abián | Redacció

El risc de rebrot de la Covid-19 
a Montcada i Reixac es manté 
elevat en els últims dies, tot i 
que la taxa de transmissió per 
contagi ha baixat un punt res-
pecte l’inici d’octubre, en que 
es va situar en el 2,6 –les dades 
s’actualitzen a diari al portal de 
Salut dadescovid.cat.
“L’Ajuntament segueix amb 
molta atenció l’evolució de 
la pandèmia al municipi”, 
ha explicat l’alcaldessa, Laura 
Campos (ECP), qui ha recor-
dat un cop més la importància 
de seguir les directrius sanitàri-
es: “Demano a la ciutadania 
molta precaució i responsa-
bilitat, evitant sortir al carrer 
sempre que no sigui indispen-
sable i minimitzant les reuni-
ons amb grups de convivència 
no estable, així com respectant 
també la norma de no poder 
celebrar trobades amb més de 
sis persones. Entre tots i totes 
encara som a temps de fre-

nar l’avenç d’aquesta segona 
onada”.

Aturada temporal. D’acord amb 
les últimes restriccions fi xades 
pel Procicat, els cursos i ta-
llers presencials per a persones 
adultes que coordina la Xarxa 
d’Equipaments de l’Ajuntament 
han quedat suspesos fi ns al 31 
d’octubre, només s’han mantin-
gut les activitats de lleure edu-
catiu per a infants i adolescents.
La resolució afecta al Casal de 
la Mina, que s’ha tancat perquè 
només acull propostes per a 
persones grans, i a les activitats 
per a adults que es fan a la Casa 
de la Vila, el Kursaal, el Centre 
Cívic Can Cuiàs, el Centre Cí-
vic l’Alzina –només es manté el 
menjador social– i el Casino de 
Terra Nostra. 
En la mesura del possible, les 
sessions que ho permeten es 
faran en línia i les que no, la 
intenció és recuperar-les més 
endavant.

DADES PREOCUPANTS

Creix el nombre de grups confi nats 
després del cribratge a l’INS La Ferreria
El volum de positius als centres educatius locals havia estat baix durant el primer mes del retorn a les aules

INICI DE CURS MARCAT PER LA COVID

Segons fonts de l’INS La Fer-
reria, al voltant de 400 alum-
nes han rebut la instrucció de 
confi nar-se a casa després que 
el cribratge massiu fet el 19 
d’octubre detectés casos asimp-
tomàtics entre una vintena de 
subgrups estables de diferents 
nivells. Tot i 
que en el mo-
ment de tancar 
aquesta edició, 
no s’havien pú-
blicat les xifres 
ofi cials d’infec-
tats, el centre 
educatiu tenia 
constància de diferents positius 
a través de les pròpies famílies  
un cop consultats els resultats 
de les PCR al web ‘lamevasalut.
cat’. 
Gairebé la totalitat d’alumnes 
de l’INS, així com el personal 
docent i administratiu del cen-
tre –al voltant de 1.500 perso-
nes– es van fer la prova PCR 
en el cribratge organitzat pel 
Departament de Salut a través 
de l’atenció primària de l’ICS 
–amb professionals dels equips 
de Montcada– i amb la partici-
pació d’infermeres de l’Hospi-
tal Vall d’Hebron. 
La intervenció es va fer amb 
l’objectiu de detectar casos 
asimptomàtics i estudiar els 
seus contactes estrets per tal 
de tallar cadenes de transmis-
sió del virus i l’elecció d’aquest 

centre s’ha fet seguint una sèrie 
d’indicadors epidemiològics po-
blacionals que les conselleries 
d’Educació i Salut estableixen 
de manera conjunta i després 
que s’hagin detectat diversos 
casos positius a les aules.
Com era de preveure, els re-
sultats parcials coneguts fi ns 

ara han posat 
de manifest 
que el nom-
bre de casos 
as imptomà-
tics és elevat. 
Es dona la 
circumstàn-
cia, però, que 

malgrat que les xifres es pu-
guin disparar a nivell local, no 
tots els positius seran realment 
de Montcada i Reixac ja que, 
en ser un dels pocs de la co-
marca que té cicles, bona part 
de l’alumnat de l’INS La Ferre-
ria és de fora.

Balanç positiu. Justament un 
mes després de començar el 
curs, la pandè-
mia es mante-
nia estable a es-
coles i instituts, 
amb poc més 
del 3% d’alum-
nes i docents 
confi nats a tot 
Catalunya, se-
gons les dades ofi cials que ofe-
reix el Departament d’Educació 
de la Generalitat. En el cas de 

Montcada, en el moment de tan-
car aquesta edició, a primària el 
nombre de grups confi nats no 
arribava a la desena i a escoles 
bressol, només hi havia un cas. 
Majoritàriament les direccions 
dels centres van fer un balanç 
positiu d’aquest primer mes 

i consideren 
que les escoles 
poden seguir 
obertes mentre 
no hi hagi un 
conf inament 
total, ja que no 
han contribuït 
a empitjorar 

la transmissió del virus. També 
han destacat la col·laboració i 
implicació de les famílies.

Pilar Abián/Sílvia Alquézar | La Ferreria

Al voltant de 1.500 
persones han participat 
en la primera prova 
massiva feta per Salut 
al municipi

Gairebé la totalitat de l’alumnat, el professorat i el personal no docent de l’INS La Ferreria es va fer la PCR, una prova que era voluntària
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Els sindicats reclamen més docents i baixar la ràtio
La comunitat educativa valora en 
línies generals com a molt positiu 
el fet d’haver tornat a les aules, 
però sosté que, si les escoles fun-
cionen, és gràcies al sobreesforç 
dels professionals. La part sindi-
cal s’ha mostrat molt crítica amb 
la gestió del Departament d’Edu-
cació de la Generalitat. Dues de 
les principals reivindicacions són 
la necessitat de disposar de més 
docents i baixar la ràtio d’alumnes 
per aula. Així, l’USTEC opina que 
l’inici de curs ha estat un “caos” i 
assegura que hi ha força males-

tar entre el professorat “perquè 
se sent abandonat i ha de fer 
de tot”. D’altra banda, la CGT ha 
criticat Educació en considerar 
que “no ha fet els deures ni ha 
invertit els recursos necessaris 
per oferir una educació 100% 
presencial, de qualitat i segura”.
Un dels problemes amb què 
s’estan trobant els centres des 
de l’inici de curs és la cobertura 
de les baixes de professorat. El 
Departament reconeix que s’es-
tan “tensionant” les borses de 
substitucions, tot i que assegura 

que està treballant per solucionar 
el problema. Per reduir el temps 
d’espera, els dies de nomenament 
del docent substitut han passat de 
dos a tres. Abans es feien dimarts 
i divendres i ara es fan dilluns, di-
mecres i divendres. 
Els sindicats també han denun-
ciat públicament que la reducció 
de la ràtio a alguns centres “s’ha 
fet a costa de desmuntar des-
doblaments i sacrifi car recur-
sos d’atenció a la diversitat i a 
l’alumnat amb necessitats edu-
catives especials” | SA

Les direccions dels 
centres educatius han 
valorat positivament 
l’inici d’un curs marcat 
per la pandèmia
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‘Cal reduir contagis per no 
col·lapsar els hospitals’
El director mèdic de la Santa Creu i Sant Pau considera justifi cades les noves restriccions
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ENTREVISTA A XAVIER BORRÀS

Borràs va explicar la situació de l’hospital on treballa a l’última conferència de l’Aula MiR

Laura Grau | Montcada

El director mèdic de l’hospital 
de la Santa Creu i Sant Pau, el 
cardiòleg i enginyer biomèdic 
Xavier Borràs –veí de Terra 
Nostra– reconeix que fa dies 
que s’esperaven noves restricci-
ons per frenar l’avenç de la pan-
dèmia. Ho va explicar el passat 
14 d’octubre, coincidint amb la 
conferència que va fer a l’Audi-
tori per a l’Aula d’extensió Uni-
versitària. Borràs va dedicar el 
gruix de la seva intervenció a 
explicar el desplegament tècnic 
i humà que va fer l’hospital on 
treballa durant la primera ona-
da de la pandèmia. Abans de 
la conferència, el facultatiu va 
atendre les preguntes de La Veu.

Quina és la situació de la pan-
dèmia al seu hospital?
En les darreres setmanes, hem 
registrat un augment lent però 
constant d’ingressos. Hem de 
canviar la tendència si no volem 
bloquejar els recursos sanitaris 

existents, tal com va passar en la 
primera onada de la pandèmia. 
És veritat que ara es fan moltes 
més PCR i que detectem molts 
pacients asimptomàtics i d’altres 
amb símptomes lleus.
Està justifi cada aquesta nova 
bateria de mesures anti-covid?
L’esperàvem des de fa dies. 
Aquestes noves restriccions te-
nen com a objectiu reforçar el 
distanciament social, una me-
sura essencial per frenar els re-
brots. La gent gran el pot ma-

tenir més fàcilment perquè el 
seu cercle de contactes socials és 
més reduït. En l’àmbit escolar, 
s’ha demostrat que hi ha un ni-
vell de contagis poc signifi catiu 
gràcies als grups bombolla. És 
en els àmbits laboral i univer-
sitari on hi ha moltes més rela-
cions interpersonals, que s’han 
d’intentar minimitzar.
Tenim millors fàrmacs per fer 
front a la malaltia?
Ara sabem quins medicaments 
funcionen i quins no, però això 

no vol dir que tots els pacients 
de covid s’hagin de tractar. No 
hi ha cap tractament que no 
tingui efectes secundaris i en la 
majoria de pacients el coronavi-
rus no té efectes greus. Per tant, 
hem de valorar la conveniència 
de la seva prescripció. 
Per què hi ha persones joves 
o sense factors de risc en estat 
greu a causa de la Covid-19?
La infecció del virus és igual 
per a tothom, però en la fase 
de resposta, hi ha un percentat-
ge de pacients, entre el 10 i el 
15%, que reaccionen de forma 
diferent perquè tenen una base 
genètica alterada. Aquesta alte-
ració provoca que el virus sigui 
capaç de multiplicar-se molt 
més ràpidament, causant qua-
dres molt greus. També trobem 
pacients que fan una reacció 
inmunològica tan potent que 
acaben intubats a l’UCI. 
Quin és el missatge que vol 
fer arribar a la població?
Que ningú pot abaixar la guàr-
dia perquè encara no tenim mar-
cadors inmunològics. La millor 
manera de no córrer riscos és 
intentar no contagiar-se de la 
malaltia fi ns que no tinguem 
una inmunitat important a ni-
vell poblacional, que és el que 
ens donarà la futura vacuna.

L’ADF fa tasques 
de desinfecció
a la via pública
i equipaments
Coincidint amb l’augment de ca-
sos de Covid al municipi, en 
línia amb la pujada que s’ha 
registrat a tot Catalunya, vo-
luntaris de l’Agrupació de De-
fensa Forestal (ADF Serralada 
de Marina) han reforçat les tas-
ques de neteja i desinfecció de 
la via pública. Per dur a terme 
les actuacions el cos compta 
amb tres vehicles amb asper-
sors.

Denúncies policials. D’altra ban-
da, la Policia Local va cursar 
durant un sol cap de setmana  
–el del 17 i 18 d’octubre– prop 
d’un centenar de denúncies 
contra persones i propietaris de 
negocis per fer cas omís a les 
mesures anti-covid | LR

El cos de l’ADF està format per voluntaris
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Recomanacions i obligacions 
dictades per la Generalitat de Catalunya
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/  Es prohibeixen les trobades 
de més de 
6 persones, tant 
en l’àmbit públic 
com privat.

/  Tancats: bingos, casinos, 
sales de joc, espais infantils 
lúdics interiors, festes majors.

/  Tancats: espais esportius 
no supervisats.

/  Afavoriment del 
teletreball.

/  Ajornades: competicions 
no professionals.

/  Renovació de l’aire abans 
i després de la 
jornada laboral.

/  No ajornades: 
competicions 
professionals.

/  Suspesos: congressos, 

Comerç detallista: 

de l’aforament.

 de l’aforament als 
espais comuns dels hotels.

 de l’aforament 
   als gimnasos.

de l’aforament en 
mercats no sedentaris.

/  Distància mínima 
entre clients. 

/  Tancats: serveis de bellesa, 
excepte perruqueries.

/  Les activitats socials es 
permeten dins 
les “bombolles 
de convivència” 
i les “bombolles 
ampliades”.

/  Cal limitar els desplaçaments 
no essencials.

Activitats socials

Activitats culturals 
i recreatives

Esports

Empreses

Comerços i centres 
comercials

Hostaleria 
i restauració

Universitats 
i escoles

Actes religiosos 
i cerimònies civils

30%

50%

50%

50%

50%

30%

1,5metres

6 màx. /  

/  

/  

/  

/  

/  

 de l’aforament   
   en activitats culturals 
   i seients preassignats.

 hora de   
 tancament.

50%

23:00

/  

/  

/  Tancats: només està permès 
el lliurament a domicili 
o la recollida a 
l’establiment amb 
cita prèvia. 

/  Universitats: la docència teòrica 
ha de ser en format virtual.

/  Oberts: escoles, instituts, 
activitats extraescolars 
i esportives.

/  Oberts: parcs infantils 

de l’aforament.

 a farmàcies, ortopèdies, 
òptiques i centres de veterinària

Suspeses les activitats presencials per a adults 
en centres cívics i altres equipaments de caràc-
ter comunitari. Es mantenen les activitats de 
lleure educatiu per a infants i adolescents.

Els comerços de 24 hores, les àrees comer-
cials annexes a les benzineres i els establi-
ments de menys de 300 m2 no poden obrir 
ni fer cap venda de les 22.00 a les 7.00 h.
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PÀG. 7

LAFARGE-HOLCIM
El TSJC torna a constatar en una 
nova resolució judicial la nul·litat de 
l’Autorització Ambiental de l’empresa

ACTUAL MANDAT

El Pla d’Actuació del govern prioritza 
la reconstrucció econòmica i social
El full de ruta que seguirà l’Ajuntament fi ns al 2023 recull al voltant de 400 accions a l’entorn de cinc eixos temàtics
Pilar Abián | Montcada

L’executiu ha hagut 
d’ajustar i adaptar 
els objectius del PAM 
a l’actual conjuntura, 
marcada per la Covid-19

El govern local –ECP i ERC– 
ha presentat públicament el Pla 
d’Actuació Municipal (PAM) 
previst per a l’actual mandat, un 
full de ruta que té com a prioritat 
fer front a la crisi derivada de la 
Covid-19. “Aquest és el PAM de 
la reconstrucció econòmica i so-
cial del municipi”, ha dit l’alcal-
dessa, Laura Campos (ECP), du-
rant la presentació del document. 
El Pla inclou al voltant de 400 
accions dividides en cinc eixos 
temàtics que el govern preveu 
dur a terme abans de les prope-
res eleccions, al maig del 2023. 
Campos ha reconegut que les 
prioritats marcades a l’inici de la 
redacció del document s’han ha-
gut d’ajustar i adaptar a l’actual 
conjuntura: “Hem de donar res-
posta i minimitzar l’impacte 
d’aquesta crisi sanitària”. 
No obstant això, l’edil també ha 
fi xat com a objectius del govern 
afrontar problemàtiques que ve-
nen del passat, com ara la recu-
peració fi nancera i el sanejament 
dels comptes de l’Ajuntament o 
problemes urbanístics enquis-
tats, així com els nous reptes del 
municipi des del punt de vista 
de qualitat am-
biental i transi-
ció ecològica.
Campos confi a 
que les accions 
incloses al PAM, 
algunes de les 
quals ja s’estan 
executant, es 
puguin dur a terme. “Aquest Pla 
manté una línia continuista res-
pecte al de l’anterior mandat i 
és que seguim situant les perso-
nes al centre de les nostres polí-
tiques”, ha dit l’edil, tot convidant 
la població a llegir el document, 
publicat al web montcada.cat i a fer-
ne suggeriments.

El PAM, per àrees. El president 
de l’Àrea Territorial, Jordi Sán-
chez (ERC), ha assenyalat que 
el Pla posa l’èmfasi a garantir 
el dret de l’accés a l’habitatge 
“amb la regulació de lloguers 

i sancions als grans tenidors de 
pisos buits i amb l’augment de 
la bossa d’habitatge social”, ha 
dit. Altres objectius passen per 
dignifi car l’espai públic; cohesio-
nar el territori amb el soterrament 
de l’R2; apostar per la mobilitat 
sostenible i resoldre les problemà-
tiques urbanístiques enquistades.
Mar Sempere (ECP), presidenta 
de l’Àrea Social, ha incidit que el 
Pla inclou actuacions “per tre-
ballar per la igualtat de drets 
i oportunitats de tota la ciuta-
dania”. També aposta per una 
ciutat inclusiva, feminista, lliure 
de violències i, davant la situa-
ció d’emergència generada per la 
Covid-19, Sempere ha assenyalat 
que es prioritzaran els projectes 
“que garanteixin els serveis bà-
sics, especialment per a les per-
sones més vulnerables”.
El president de l’Àrea Econòmi-
ca, Gerard Garrido (ERC), ha 
posat de relleu les accions centra-
des a donar suport a les empreses 
que hi al municipi, a defensar els 
drets laborals dels treballadors i 
a ser part activa en la taula per 
la reindustrialització, apostant 
per una ocupació inclusiva i de 
qualitat. “També volem ajudar 

a potenciar 
el comerç de 
proximitat a 
través d’un 
pla estratègic”, 
ha afegit l’edil.
Per la seva ban-
da, Juan Car-
los de la Torre 

(ECP), president de l’Àrea de Ser-
veis Generals, ha posat el focus 
en aquelles accions que recull el 
PAM destinades a millorar la con-
vivència i la seguretat ciutadana 
per avançar cap a una ciutat més 
amable i respectuosa. L’edil també 
ha marcat com a prioritat destinar 
més recursos tècnics i humans a 
l’organització del consistori i a la 
implementació de l’administració 
electrònica. “Això –ha dit– ens 
ajudarà a simplicar els proce-
diments i les tramitacions i a 
fer que l’administració sigui 
més àgil i accessible”.

Jordi Sánchez, president de l’Àrea Territorial

‘A l’àmbit territorial la nostra obsessió és la 
cohesió urbana i social. Volem un municipi on la 
ciutadania pugui viure, formar-se i treballar amb 
dignitat i amb l’orgull de pertànyer a Montcada i 
Reixac posant en valor, d’una vegada per totes, 
el potencial que té el nostre poble’.

Laura Campos, alcaldessa i presidenta de l’Àrea de Presidència

‘El PAM és un document estratègic que 
marca les prioritats de l’equip de govern 
per a aquest mandat. Defi neix el model de 
ciutat que volem amb un doble propòsit: 
millorar la qualitat de vida de la ciutadania 
i donar solucions a les principals proble-
màtiques del municipi. El Pla s’ajusta a la 
realitat i té com a prioritat la reconstrucció 
econòmica i social’

Mar Sempere, presidenta de l’Àrea Social

‘Des de l’àmbit social treballem per la igualtat 
de drets i oportunitats de tota la ciutadania, per 
tenir una ciutat amable amb la gent gran i amb 
futur per als nostres infants i joves, que vetlli per 
la salut i que sigui educadora. I, sobretot, volem 
garantir els drets bàsics als més vulnerables’

Gerard Garrido, president de l’Àrea Econòmica

‘Ser partíceps de la Taula de reindustrialització, 
potenciar el comerç de proximitat i defensar 
l’ocupació inclusiva i de qualitat són les nostres 
prioritats. Volem fer de Montcada i Reixac una 
ciutat atractiva per a les empreses i els treballa-
dors aprofi tant la seva situació estratègica’

Juan Carlos de la Torre, president de l’Àrea de Serveis Generals

‘El Pla proposa actuacions destinades a millorar 
la convivència i la seguretat ciutadana. També 
prioritza l’adequació de l’organització munici-
pal per garantir un bon servei, simplifi cant els 
processos i fent l’administració més accessible. 
Volem una ciutat oberta, moderna i participativa’
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Eix 3. Desenvolupament 

econòmic i ocupació

de qualitat 

- Promoure l’ocupació de qualitat, la formació
i facilitar-ne l’accés a col·lectius vulnerables

- Impulsar i ampliar l’activitat en els polígons 
industrials

- Potenciar el desenvolupament econòmic social 
i sostenible

- Apostar pel comerç de proximitat i el turisme 
sostenible

- Donar suport a l’emprenedoria
- Defensar el teixit industrial

- Treballar per la seguretat ciutadana i la 
convivència

- Adequar l’organització municipal per garantir 
una millor gestió

- Garantir la transparència i l’ètica en tots els 
processos públics.

- Compromís amb el desplegament de
l’e-Administració i la millora
de les infraestructures tecnològiques

- Apropar els serveis de l’Administració a la 
ciutadania

- Garantir la participació de la ciutadania en el 
projecte de ciutat

- Continuar treballant per la recuperació 
econòmica de l’Ajuntament

- Adaptar la comunicació municipal a les noves 
realitats

Eix 5. Bon govern, 

e-Administració

i innovació

Una gestió municipal moderna, eficient, 

transparent i propera a la ciutadania

Una ciutat que impulsa l’activitat econòmica 

sostenible i l’ocupació de qualitat

Igualtat de drets

i oportunitats 

- Implementació de l’estratègia d’acció 
social
de la ciutat

- Fer de Montcada i Reixac una ciutat lliure 
de violències

- Millorar el model de Serveis Socials per a 
l’atenció a la ciutadania

- Potenciar l’autonomia de les persones 
- Fomentar una ciutat amable per a la gent 

gran 
- Afavorir l’acollida i inclusió de les 

persones nouvingudes. 
- Impulsar la salut  de manera integral 
- Fer de Montcada i Reixac una ciutat 

educadora
- Consolidar Montcada i Reixac com a 

referent cultural i patrimonial
- Promoure l’esport com a motor social
- Montcada i Reixac, ciutat per als infants i 

la gent jove

Eix 1.

Una ciutat inclusiva per millorar la 

qualitat de vida de les persones

- Adaptar la ciutat a les obres del 
soterrament de la R2 i planificar la 
Montcada i Reixac del futur

- Millora de les infraestructures 
ferroviàries

- Afavorir l’accés a un habitatge digne
- Millorar la mobilitat ciutadana per fer-

la més accessible, segura i sostenible
- Vetllar per la protecció de la salut 

pública
- Treballar per un espai públic digne
- Dignificar els barris amb mancances 

urbanístiques
- Millorar i preservar el patrimoni 

arquitectònic de la ciutat
- Resoldre problemàtiques urbanístiques 

heretades
- Liderar la visió metropolitana des de 

Montcada i Reixac
- Regulació del sòl urbà en pro del bé 

comú.

Eix 2. Cohesió urbana

i espai públic

Una ciutat en procés de transformació, 

cohesionada territorial i socialment

Eix 4. Entorn natural

i transició ecològica

- Impulsar la transició ecològica, energètica
i la qualitat ambiental

- Caminar cap a residu zero
- Protegir l’entorn natural
- Potenciar els espais verds urbans per 

naturalitzar la ciutat
- Impulsar la transició ecològica del municipi

Una ciutat sostenible, resilient i que posa

en valor l’entorn natural

Consulteu el document complet a www.montcada.cat/PAM            Suggeriments a oac@montcada.org

El Pla d’Actuació Municipal (PAM) 2019 - 2023 és el docu-
ment guia que regeix les prioritats, actuacions i planificació 
de l’activitat del govern municipal de Montcada i Reixac per a 
aquest mandat.

És un full de ruta municipal que defineix el model de ciutat 
que volem, especificant les línies d’actuació amb el propòsit 
de millorar la qualitat de vida de les persones que viuen a 
Montcada i Reixac i que prioritza les solucions de les princi-
pals problemàtiques del municipi.
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Una lluita obrera viscuda 
per diferents generacions
Montcada Comunicació fa un reportatge sobre l’empresa

Pilar Abián | Redacció

A partir del 28 d’octubre es po-
drà veure al canal Youtube de 
Montcada Comunicació el re-
portatge audiovisual ‘La família 
de Nissan’, que narra les prin-
cipals lluites obreres viscudes a 
l’empresa i a les que va absorvir 
en la dècada dels 80, Bosuga i 
Motor Ibèrica. El fi l narratiu va 
a càrrec de membres de dife-
rents generacions de la família 
Hurtado, una de les moltes que 
ha treballat i treballa per a la 
multinacional nipona. 
El reportatge recull imatges histò-
riques i també actuals, centrades 
en les reivindicacions de l’últim 
any en contra del tancament de 
la planta ubicada al Pla d’en Coll. 

Taula per la reindustrialització.
Justament en el moment de 

tancar aquesta edició –el 22 
d’octubre– s’havia de reunir la 
comissió de treball amb partici-
pació de la direcció de Nissan, 
representants dels treballadors 
i de les administracions públi-
ques per impulsar el projecte de 
reindustrializació dels centres 
de la multinacional a Catalu-
nya. 
En aquesta trobada, el comitè 
d’empresa local volia traslladar 
a la Taula el seu neguit perquè 
la fàbrica montcadenca no aca-
bi com una nau buida més. “La 
prioritat és assegurar els llocs 
de treball, però creiem que és 
necessari que la planta tingui 
garanties de futur”, ha avan-
çat Javier Adalid, del comité, 
tot afegint que “seria un fra-
càs que els terrenys acabessin 
sense ús”.

TE Connectivity anuncia que 
tanca la planta montcadenca
La notícia cau com una galleda d’aigua freda entre la plantilla afectada, 250 persones
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Laura Grau | Redacció
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Imatge de la gravació del vídeo que es publicarà al canal Youtube de Montcada Comunicació

Nous cursos en línia per a emprenedors 
de Promoció Econòmica i Ocupació
L’Ajuntament ofereix als mesos de novembre i desembre formacions en 
línia per a persones emprenedores sobre les possibilitats d’Internet i les 
noves tecnologies a nivell empresarial. Un dels tallers està centrat en l’ús 
de les xarxes Twitter i Instagram i es farà els dies 4, 5, 6 i 11 de novem-
bre, de 10 a 13.30 h. L’altre curs gira al voltant de models de negoci per 
Internet i tindrà lloc els dies 14 i 15 de desembre, de 9 a 11h. Les ins-
cripcions s’han de formalitzar a través de Promoció Econòmica i Ocupa-
ció –telèfon 935 648 505, correu montcadaempren@montcada.org | PA

Al 2019, la plantilla va organitzar mobilitzacions en contra de l’ERO fet per l’empresa i va aconseguir rebaixar els objectius inicials de l’expedient

El comitè d’empresa de TE 
Connectivity, dedicada a la fa-
bricació de sensors i altres ele-
ments per al sector de l’automo-
ció, va conèixer el 21 d’octubre 
en una reunió amb la direcció 
la intenció de la multinacional 
de tancar la planta de Montca-
da, tot just un any després de 
l’expedient de regulació d’ocu-
pació que va deixar al carrer 92 
persones. La notícia ha caigut 
com una galleda d’aigua freda 
entre la plantilla afectada, 248 
treballadors de 320 –la resta de 
personal pertany a ofi cines.
El president del comitè, Pedro 
Prieto (CCOO), ha explicat 
a La Veu l’argumentació de la 
multinacional per justifi car el 
tancament: “Ens han dit que 
la situació actual del sector 
de l’automòbil, en plena cri-
si, obliga a clausurar aquesta 
fàbrica i a derivar l’activitat 
industrial a les plantes ale-
manyes, més grans i compe-

titives”. Abans de fi nal de mes 
s’ha de constituir la mesa de ne-
gociació, en què hi haurà repre-
sentació de la direcció europea, 
i el 29 d’octubre començaran 
les negociacions. “La nostra 
intenció és iniciar mobilitza-
cions per revertir aquesta de-
cisió i posa’ls-hi molt difícil el 
tancament de la planta”, ha 
assenyalat Prieto, qui lamen-
ta aquest nou cop al polígon 
montcadenc i al teixit industrial 
del país.

Incompliment. CCOO d’Indús-
tria de Catalunya ha fet un co-
municat en què critica la decisió 
de la multinacional perquè con-
sidera que no respon a causes 
objectives, ni té en compte el 
valor afegit de la fàbrica local 
i de la seva mà d’obra qualifi -
cada. “Quan fa un any es va 
negociar l’ERO, l’acord as-
solit preveia que no es plan-
tejarien noves reestructura-
cions ni expedients durant 

tres anys, un compromís que 
ara la multinacional està in-
complint fl agrantment”, diu 
CCOO. El sindicat demana a 
TE Connectivity que reconside-
ri la seva decisió i lamenta que 
grups multinacionals, “apro-
fi tin la situació actual per 
tancar plantes i deslocalitzar 
produccions a d’altres països, 
sense oferir alternatives indus-
trials ni d’ocupació”.

Resposta institucional. També 
l’alcaldessa, Laura Campos 
(ECP), ha fet constar la seva 
“ràbia, indignació” en co-
nèixer la notícia, atès que el 
compromís de l’empresa fa un 
any va ser el de dur a terme 
un pla de viabilitat i mantenir 
la producció. “Rebem aquesta 
decisió, que entenem del tot 
injustifi cada, amb profunda 
preocupació, per la constant 
pèrdua de teixit industrial i 
llocs de feina al municipi”, ha 
manifestat l’edil.
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El govern vol congelar 
les taxes i preus públics
L’IBI domiciliat es pagarà l’any vinent en sis terminis

Pilar Abián | Redacció

En el moment de tancar aques-
ta edició –el 22 d’octubre, a les 
18.30h– es feia de forma tele-
màtica el Ple extraordinari per 
debatre la proposta d’ordenan-
ces fi scals per al proper exercici. 
Segons va avançar el president 
de l’Àrea Econòmica, Gerard 
Garrido (ERC), una setmana 
abans en audiència pública, els 
impostos municipals no varia-
ran de cara a l’any vinent. 
L’única novetat a assenyalar és 
que l’Impost de Béns Immo-
bles (Ibi) domiciliat –que des 
d’aquest exercici gestiona l’Ofi -
cina de Gestió i Recaptació Tri-
butària (ORGT)– es pagarà en 
sis rebuts al 2021, en comptes 
dels quatre actuals. 
“Amb aquesta mesura, di-
vidim la càrrega fi scal dels 
contribuents per a l’any vi-

nent, que es preveu que serà 
complicat a causa de la pan-
dèmia”, ha explicat Garrido. 
Aquesta acció comportarà 
avançar el termini voluntari de 
pagament de l’impost.

Objectius. El regidor va argu-
mentar durant l’audiència que el 
govern elaborarà pròximament 
un estudi per actualitzar els cos-
tos dels serveis que ofereix l’Ajun-
tament i que, en base a aquest, 
“potser s’hauran d’aplicar mo-
difi cacions a les ordenances ar-
ran les dades que n’extraiem”, 
ha assenyalat l’edil.
Una de les modifi cacions signi-
fi catives respecte les ordenances 
actuals és que s’elimina la bonifi -
cació prevista en les plusvàlues. 
“Qui ha de pagar es qui ven, 
no qui es queda a l’habitatge”, 
ha assenyalat l’edil.

Ajudes a la restauració per 
pal·liar les noves restriccions
L’Ajuntament ha anunciat que l’any vinent tampoc no cobrarà la taxa de terrasses
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Els restauradors del municipi consultats per La Veu consideren que les noves mesures anti-covid poden ser la ruina i fer inviables molts negocis

Pilar Abián | Redacció

El sector de la restauració del 
municipi ha encaixat amb im-
potència i preocupació les no-
ves restriccions marcades per la 
Generalitat per frenar la pandè-
mia –actives, com a mínim, fi ns 
al 31 d’octubre. El tancament 
de terrasses i la prohibició de 
consumir a l’interior dels es-
tabliments, que només poden 
vendre productes per emportar, 
ha estat una galleda d’aigua fre-
da per als restauradors, que tot 
just s’estaven recuperant de les 
pèrdues acumulades durant el 
període de confi nament. 

Mesures municipals. Per ajudar 
el sector, l’Ajuntament ha anun-
ciat que la suspensió de la taxa 
municipal de terrasses s’allarga-

rà fi ns al 2022. “Amb aques-
ta mesura volem mostrar el 
total suport del consistori al 
sector de la restauració”, ha  
manifestat el president de l’Àrea 
Econòmica, Gerard Garrido. 
L’edil també ha explicat que la 
Taula d’emergència econòmica 
local –creada durant els primers 
dies del desconfi nament i que 
integren la Regidoria de Co-
merç i Turisme, tots els grups 
municipals i representants de les 
associacions de comerciants del 
municipi– es treunirà amb més 
freqüència.
D’altra banda, Comerç habilita-
rà un formulari en línia perquè 
els bars i restaurants del munici-
pi puguin incorporar-se a un di-
rectori on apareguin tots els es-
tabliments que ofereixen menjar 

per emportar o servei a domicili, 
llistat que es podrà consultar al 
web montcada.cat.

Ajuts autonòmics. La Generalitat, 
per la seva banda, ha anunciat 
mesures de suport a sectors que 
s’han vist especialment afectats 
amb les noves restriccions –no 
només ha estat el de la restau-
ració, també han hagut de tan-
car els centres d’estètica. Amb 
aquest objectiu, ha creat una 
línia de subvencions amb una 
dotació inicial de 40 milions 
d’euros per a autònoms, pimes 
i microempreses; s’han aprovat 
préstecs de 15.000 euros i es 
permetrà renegociar el preu dels 
lloguers als comerços que hagin 
hagut de tancar o limitar-ne l’ús 
per les últimes mesures anti-covid.

ORDENANCES 2021

La Policia Nacional obre la seva ofi cina 
també a la tarda per a l’expedició dels DNIe
L’horari per tramitar el document nacional d’intentitat, amb cita prè-
via, s’ha ampliat de 15 a 21h, de dilluns a divendres. Amb aques-
ta mesura, es pretén atendre l’allau de peticions de renovació del 
DNIe fruit del col·lapse produït per les anul·lacions que s’han hagut 
de realitzar a causa de la pandèmia. Cal recordar que a les perso-
nes a les quals se’ls va caducar el document entre el 13 de març 
i el 21 de juny, el tenen automàticament renovat per un any més. 
Els tràmits d’estrangeria i passaport, de moment, es continuen fent 
només en horari de matí, de 8.30 a 14.30h | PA
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CICLE DRETS HUMANS,  
MIGRACIÓ I REFUGI
Novembre - Desembre 2020

EXPOSICIÓ:
“OBRE 
ELS ULLS”

De l’11 de novembre 
al 3 de desembre

CASA DE LA VILA  
(C. Major, 32)

Produïda per  
SOS Racisme

TEATRE: 
MURS

Dimarts 15 
de  desembre, 
a les 18 h
GRATUÏT
ESPAI CULTURAL  
KURSAAL  
(C. Masia, 39)

AMB MOTIU DEL DIA 
INTERNACIONAL
DELS MIGRANTS

A càrrec  
de Frec a Frec

CONCERT 
DE GÒSPEL 

Dissabte 14 
de novembre, 
a les 18 h

ESPAI CULTURAL  
KURSAAL  
(C. Masia, 39)

A càrrec del Cor 
Gòspel Gràcia

PREU ENTRADA: 10 €
Venda per internet  
a la pàgina web:  
www.teatremontcada.cat

FESTA DELS 
DRETS DELS 
INFANTS: 
CELEBREM
I REIVINDIQUEM 
ELS NOSTRES 
DRETS!
Dissabte 21 
de novembre, 
de les 10 a les 13 h
GRATUÏT
PARC ANTIGA CERVESERIA 
(C. Montiu, 22)

AMB MOTIU DEL 
DIA UNIVERSAL DELS  
DRETS DELS INFANTS

XERRADA-DEBAT: 
“ISLAMOFÒBIA, 
TRENCA 
LA CONVIVÈNCIA?”

Dimecres 2
de desembre, 
a les 18 h
GRATUÏT
AUDITORI MUNICIPAL  
(Pl. de l’Església, 12)

AMB MOTIU DEL DIA 
INTERNACIONAL 
DELS MIGRANTS

A càrrec  
de SOS Racisme

XERRADA:
“ENTENDRE 
ELS DRETS 
HUMANS”

Dissabte 10
de desembre, 
a les 17 h
GRATUÏT
AUDITORI MUNICIPAL
(Pl. de l’Església, 12)

AMB MOTIU DEL DIA  
INTERNACIONAL  
DELS DRETS HUMANS

A càrrec  
de SOS Racisme

Organitza: Col·labora:

Mireu el programa complet a www.montcada.cat
MESURES DE  

SEGURETAT  
PER LA COVID-19
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Acció subvencionada Octubre-Desembre 2020

Eficiència energètica en l’empresa

Si gestiones una indústria, 
una pime, ets una persona 
emprenedora o professional 
autònom, t’ajudem.

Objectius:
• Millorar l’eficiència energètica

de la teva empresa.

• Coneix polítiques energètiques 

que afavoreixen l’estalvi.

• Incorpora energies renovables.

Inscripcions fins al 20 de novembre:
A/e.: promocioeconomica@montcada.org
T.: 935 648 505

Organitza:

Regidoria de Promoció Econòmica i Ocupació

Ampliats els escocells de l’arbrat viari
El departament d’Obres i Manteniment de l’Ajuntament ha dut a terme 
l’ampliació dels escocells de l’arbrat viari de part de Carretera Vella i del 
carrer Clavell per evitar que les arrels aixequin les voreres, tal com esta-
va passant. L’actuació l’ha coordinat el departament de Parcs i Jardins, 
que aposta per no tallar les arrels dels arbres per no danyar-los, sinó 
crear més espai perquè puguin crèixer sense malmetre el paviment. 
Per evitar l’agressió de les arrels dels arbres als vials, a les noves obres 
d’urbanització de carrers s’opta per sistemes moderns, com el sòl es-
tructural –que s’ha aplicat a les voreres de la carretera N-150, a Terra 
Nostra–, o bé, els parterres correguts –com s’ha fet al carrer Clavell | LG

Nova resolució del TSJC 
favorable a l’Ajuntament
El Tribunal reitera la nul·litat de la renovació de l’Autorització Ambiental Integrada

LITIGI CONTRA LAFARGE-HOLCIM

El passat mes de gener el TSJC va fer una altra resolució en contra de la cimentera

Pilar Abián | Redacció

El Tribunal Superior de Justícia 
de Catalunya (TSJC) ha dictat 
una nova resolució favorable a 
l’Ajuntament en el seu litigi amb 
la Generalitat i Lafarge-Holcim 
i ha donat la raó a l’administra-
ció local en el recurs contenciós 
administratiu presentat al març 
del 2018 en contra de la renova-
ció de l’Autorització Ambiental 
Integrada (AAI) concedida al 
2017 per la Direcció General de 
Qualitat Ambiental a la cimen-
tera. El TSJC reitera que l’AAI 
és “nul·la de ple dret” i fona-
menta la seva decisió en una 
altra resolució anterior que es 
va donar a conèixer justament 
a l’inici d’any, segons la qual 
l’Autorització Ambiental conce-
dida al 2015 a Lafarge-Holcim 
es va basar en una declaració 
d’impacte ambiental dictada al 
2008 “totalment obsoleta” mo-
tiu principal en base al qual va 
ser anul·lada. Aquest fet impe-
deix que es puguin legalitzar les 

modifi cacions al document fetes 
amb posterioritat.
“Aquesta resolució ens torna a 
donar la raó; l’AAI està obso-
leta i ja és hora que la fàbrica 
es plantegi seriosament tras-
lladar la seva ubicació”, ha 
manifestat el regidor de Quali-
tat Ambiental, José Domínguez 
(ECP). Contra la resolució del 
TSJC, la cimentera ha presentat 
recurs de cassació davant del 
Tribunal Suprem, com ja va fer 
amb la sentència anterior.

Tràmit necessari. L’AAI és una 
autorització que han de sol-
licitar determinades empreses 
per a l’exercici d’activitats que 
poden afectar el medi ambient. 
Vigent des del 2009, la seva fi -
nalitat és assegurar que es com-
pleixen les mesures adequades 
de prevenció i reducció de la 
contaminació; fi xar estàndards 
i nivells mínims de protecció, 
i articular mesures correctives 
d’impacte ambiental, entre d’al-
tres.
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Aprovat inicialment el 
projecte d’urbanització
El document rebaixa els costos de la intervenció al sector

Pilar Abián | Redacció

L’Ajuntament ha aprovat inicial-
ment, per Junta de Govern Local, 
el projecte d’urbanització de dos 
polígons d’actuació del sector resi-
dencial de Vallençana Baixa, on hi 
ha el carrer Quixot. El document 
ha inclòs modifi cacions al disseny 
presentat al 2018 consensuades 
amb el veïnat per reduir els costos 
d’urbanització, que han passat de 
685.000 a 605.000 euros. 
En paral·lel, l’Ajuntament és a 
punt d’adjudicar el projecte de 
reparcel·lació del sector que ha de 
defi nir el total que haurà d’assu-
mir cada propietari –una quaran-
tena– per urbanitzar l’espai. 
“Un dels reptes d’aquest go-
vern és regularitzar les urbanit-
zacions no consolidades i, en el 
cas de Vallençana Baixa, com 

en el de l’Estany de Gallecs, 
ens hem trobat amb un grup 
de veïns amb moltes ganes 
de tirar endavant aquest pro-
cés de millora”, ha explicat el 
president de l’Àrea Territorial, 
Jordi Sánchez (ERC), qui té pre-
vist reunir-se en breu amb la junta 
de l’AV de Vallençana-Reixac per 
presentar-li el document. 

Prioritats. El projecte d’urbanitza-
ció pretén que la zona compleixi 
amb els requisits legals per conso-
lidar el sòl. El document preveu 
pavimentar els vials amb formigó; 
la construcció d’una vorera paral-
lela a la carretera; la creació de la 
xarxa de clavegueram i la renova-
ció de la d’aigua potable, així com 
la instal·lació d’enllumenat públic 
de baix consum.

VALLENÇANA BAIXA
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PÀG 12. ENTREVISTA EN VÍDEO, A ‘LAVEU.CAT’ 

OCTUBRE TRANS
La fotògrafa i activista trans Mar C. Llop exposa una 
mostra sobre famílies amb fi lls transgèneres, fi ns al 
13 de novembre, a la Biblioteca Elisenda 

La vacuna contra la grip, recomanada 
més que mai per a la població de risc
La campanya massiva s’allargarà fi ns al 30 d’octubre al CAP Montcada i Reixac i al de Les Indianes 

SALUT PÚBLICA

Fins al 30 d’octubre estarà en 
marxa la campanya de vacuna-
ció massiva contra la grip als 
dos CAP del municipi. L’objec-
tiu és superar la xifra de per-
sones vacunades l’any passat. 
D’una banda, perquè així es re-
baixaria la pressió assistencial 
als centres sanitaris i, de l’altra, 
perquè si un pacient té les dues 
malalties, Covid-19 i grip, la 
probabilitat de morir es dupli-
ca, segons un estudi publicat al 
British Medical Journal. 

Per evitar aglomeracions, es 
recomana demanar cita prèvia 
al personal d’infermeria –CAP 
Montcada i Reixac 93 575 05 
44; al CAP Les Indianes 93 575 
26 01; al telèfon 93 326 89 01 o 
a través del web de programa-
ció de visites. Al dispensari de 
Can Sant Joan no es dispensen 
les vacunes.
“Enguany, per als grups de 
risc, és més important que 
mai que es vacunin perquè 
hi ha la coexistència dels dos 
virus”, ha indicat la infermera 

Laura Retuerta, del CAP Les 
Indianes, qui ha destacat que 
“l’objectiu és disminuir la 
incidència de la malaltia per 
evitar menys complicacions 
a les persones més vulnera-
bles i intentar disminuir la 
pressió assistencial”.

Grups recomanats.  Salut ha 
posat en marxa la campanya 
‘#Capfred’, que posa èmfasi en 
la prevenció de la grip i de les 
altres malalties d’hivern, en un 
moment àlgid de la pandèmia 
per Covid-19 i, si bé es fa ex-
tensiva a tothom, es recomana 
especialment per als grups se-
güents: persones de 60 anys o 
més; pacients amb problemes 
de salut crònics i factors de risc; 
dones embarassades i puerperi 
fi ns a 6 mesos; infants entre sis 
mesos i dos anys que van ser 
prematurs; persones amb im-
munosupressió; treballadors 
sanitaris i sociosanitaris; con-
tactes i cuidadors de persones 
d’alt risc i treballadors de ser-
veis essencials a la comunitat.
L’horari de vacunació als dos 
CAP de la ciutat és de 9 a 12h 
i de 15 a 17h. “Volem facili-
tar que tothom és vacuni, 
som fl exibles. Si algú ve a 
visitar-se o fer una gestió a 
l’ambulatori, també es pot 
aprofi tar per administrar el 

fàrmac”, ha manifestat Re-
tuerto, tot destacant que la 
campanya massiva acabarà a 
fi nal de mes, però les vacunes 
s’administren durant tot l’hi-
vern demanant cita prèvia al 
servei d’infermeria.

Espais adequats. Si bé a d’al-
tres localitats les vacunacions 
s’estan duen a terme en es-
pais alternatius als CAP, com 
ara centres cívics, en el cas de 
Montcada i Reixac l’ICS ha 
valorat que no es necessari i 
que els equipaments sanitaris 
poden acollir la campanya.

Sílvia Alquézar | Pla d’en Coll

Per evitar cues, el millor és concertar la cita prèvia que serà obligatòria a partir del 30 d’octubre
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Els CAP aconsellen
als pacients demanar 
cita prèvia per evitar 
aglomeracions

Laura Retuerto, infermera del CAP Les Indianes, administrant la vacuna de la grip a un pacient la primera setmana de la campanya #Capfred
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Fins al 13 de novembre es pot 
visitar a la Biblioteca Elisenda 
l’exposició de fotografi a ‘Fa-
mílies Trans. Construccions 
identitàries’, de Mar C. Llop. 
La mostra retrata la realitat 
d’una trentena de famílies amb 
criatures que han decidit viure 
segons el gènere sentit i no l’as-
signat quan van néixer. Cada 
fotografi a familiar s’acompanya 
d’un text de cadascun dels seus 
membres valorant l’experièn-
cia. L’activitat s’emmarca en el 
programa del Dia Internacional 
de l’Acció per la Despatologitza-
ció Trans que l’Ajuntament ce-
lebra per primera vegada amb 
un seguit d’activitats promogu-
des des de la Regidoria d’Igual-
tat, Feminismes i LGTBI.

Com neix l’exposició?
Volia crear referents positius 
dels infants que no encaixen 
amb el gènere que se’ls assigna 
en néixer i que s’estan socialit-
zant tal com se senten. També 
volia refl ectir el procés emocio-
nal dels pares i mares quan des-
cobreixen que el seu fi ll és en 
realitat una fi lla o a l’inrevès.
Va ser difícil trobar famílies 
disposades a participar-hi?
Vaig contactar amb l’Associació 
Chrysallis i, després d’assistir a 
unes colònies, algunes famílies 
van decidir col·laborar amb el 
meu projecte. A més de les foto-
grafi es, vaig gravar més de 100 
hores de vídeo amb elles. Part 
d’aquestes imatges formen part 
del documental que s’estrenarà 
el 6 de novembre al Festival de 
Cinema de Girona. Ja sigui a 
través de la fotografi a, el cine-

ma o la literatura, l’important és 
visibilitzar aquesta realitat i fer-
ne pedagogia perquè la societat 
entengui el fenomen trans i tren-
qui els estereotips de gènere.
Com trencar els estereotips?
El problema és que eduquem 
els infants en una societat es-
sencialment binària, home-do-
na, amb rols i estètiques molt 
diferenciats. Però aquesta dua-
litat no s’ajusta a la realitat i hi 
ha queixes per ambdós costats. 
Hem d’aconseguir que cadas-
cú s’expressi i s’accepti com se 
sent, ja sigui home, dona o cap 
dels dos gèneres, com les per-
sones ‘queer’ sobre les que ara 
estic preparant un nou projecte. 
Hem de caminar cap a una so-
cietat on tothom s’expressi lliu-
rement, sense por a ser jutjat.
Hi ha moltes maneres de ser 
trans?
Tantes com persones. Al llarg 
de la meva vida d’activista, he 
conegut gent de tot tipus: noies 
trans que mai no s’han hormo-
nat perquè no ho han vist ne-
cessari; altres, en canvi, s’ope-
ren i es fan 
uns grans pits 
perquè això els 
fa sentir millor. 
També hi ha 
noies CIS –les 
que els seus ge-
nitals coincidei-
xen amb el gènere sentit– que 
se sotmeten a operacions per 
agradar-se més estèticament, ja 
sigui pits o altres parts del cos. 
L’important és sentir-se a gust 
amb un mateix.
Quins aprenentatges s’endu 
de fotografi ar i parlar amb 
totes aquestes famílies?

La majoria de persones que 
crien nens o nenes trans reco-
neixen que l’experiència els ha 
canviat i els ha fet més respec-
tuoses amb els altres, eliminant 
prejudicis i obrint els ulls a no-
ves realitats. Educar els fi lls en 
el gènere sentit i no en l’assignat 

no és una tas-
ca fàcil. És un 
procés que no 
passa d’un dia 
per l’altre i que 
s’ha d’aprendre 
a gestionar.
La despatolo-

gització és una realitat o enca-
ra és present en el discurs i les 
pràctiques mèdiques o socials?
S’han fet passes importants en 
aquest sentit. Fins ara les perso-
nes que volien fer el trànsit cap 
a un altre sexe havien d’apor-
tar un informe mèdic segons el 
qual havien iniciat un procés 

d’hormonació i un informe psi-
quiàtric amb el diagnòstic de 
disfòria de gènere. Gràcies a les 
lluites del col·lectiu trans s’ha 
aconseguit que la nova llei no-
més tingui en compte la decisió 
del sol·licitant. Això és un pas 
important, però falta fer camí.
Cap a on?
Cap a una societat no binària i 
entendre que el gènere és una 
construcció social. L’objectiu és 
que cadascú se senti còmode 
amb la seva identitat i orientació 
sexuals. Hi ha un llibre titulat 
‘Buscando el fi nal del arcoiris’, 
que recull el testimoni d’una 
família del Canadà que cria un 
dels seus fi lls sense gènere, com a 
neutre, perquè faci personalment 
la seva elecció. Va crear molta 
polèmica, però també va servir 
per posar sobre la taula la neces-
sitat de trencar el binarisme. En-
cara falta fer molta pedagogia.

OCTUBRE TRANS

Mar C. Llop exposa a la Biblioteca Elisenda una mostra sobre famílies amb fi lls transgènere

‘Cal trencar els estereotips de gènere 
i anar cap a una societat no binària’

La fotògrafa i activista Mar C. Llop, davant de l’exposició que es pot visitar fi ns al 13 de novembre
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Laura Grau | Pla d’en Coll

‘L’objectiu és que 
cadascú se senti bé 
amb la seva identitat i 
orientació sexual’

El 24 d’octubre hi ha previst 
dos debats virtuals sobre la di-
versitat del fet trans. Al matí, 
d’11.30 a 13h, s’organitzarà 
un col·loqui sobre la història 
de l’activisme transgènere en el 
marc del programa de l’Octu-
bre trans que promou la Regi-
doria d’Igualtat, Feminismes i 
LGTBI. Hi intervindran Eloi 
Martín, activista trans, i Tina 
Recio, fundadora del projecte 
I-Vaginarium. Aquest debat 
tindrà lloc al parc de l’Antiga 
Cerveseria.

Debat virtual. En Comú Podem 
Montcada organitza el mateix 
dia, de 16 a 17.30h, una tro-
bada virtual per parlar del fet 
trans. La xerrada anirà a càrrec 
de Judith Juanhuix, científi ca 
i activista trans que pertany a 
l’entitat Generem; Àlex Bix-
quert, biòleg i genetista, a més 
d’activitsta trans, que presi-
deix l’associació LGTB a Ter-
rassa, i Tina Recio. El debat 
serà moderat per la regidora 
de l’Ajuntament d’ECP Jessica 
Segovia, responsable del depar-
tament d’Igualtat, Feminismes i 
LGTBI al consistori de Mont-
cada.
L’endemà, l’Espai Jove Can 
Tauler acollirà (18.30h) un ci-
nefòrum organitzat per l’entitat 
Kariatydes. Es projectarà el 
documental ‘Resistència trans’, 
dirigit per Claudia Reig. A 
causa de les retriccions per la 
Covid-19, l’aforament és limi-
tat. Les persones interessades 
s’han d’inscriure prèviament 
enviant un missatge a l’entitat 
a través del seu compte d’Insta-
gram @kariatydes_mir. 

Col·loquis 
sobre la 
diversitat 
del fet trans

Sílvia Alquézar | Redacció
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14 i 15 
de desembre, 
de 9 a 11 h

TARDOR
FORMACIÓ
ONLINE

2020
INSTAGRAM
I TWITTER 
PER A NEGOCIS

4, 5, 6 i 11 
de novembre, 
de 10 a 13.30 h

COM GUANYAR
DINERS: MODELS 
DE NEGOCI 
A INTERNET

INFORMACIÓ 
I INSCRIPCIONS

Regidoria de Promoció Econòmica i Ocupació
C. Alt de Sant Pere, 73
Tel.: 935 648 505
A/e: montcadaempren@montcada.org

Dirigit a empreses 
i persones emprenedores CÀPSULES FORMATIVES

NOVEMBRE – DESEMBRE 2020

Informació i inscripcions:  
ÀREA SOCIAL

Ajuntament de Montcada i Reixac

Telèfons: 629 047 582 / 

935 726 474 (Ext: 4033 i 4103)  

educacio@montcada.org

FORMACIÓ EN 
LLENGUA DE SIGNES 

30 hores
Del 2 al 13 de novembre 

De dilluns a divendres, de 10 a 13 h 
Lloc: Espai Jove Can Tauler

FORMACIÓ 
EN LOGÍSTICA 
50 hores + 20 hores de pràctiques
Del 16 de novembre al 18 de desembre 
(pràctiques incloses) 
De dilluns a divendres, de 9 a 13 h 
Lloc: Alba Formació 

FORMACIÓ 

GRATUÏTA 

PER A JOVES

DE 16 A 25 ANYS

La Taula Comunitària de Can 
Sant Joan ha reactivat el projecte 
comunitari ‘Cultura i Barri’, que 
pretén treballar per fer un barri 
acollidor i divers a partir d’activi-
tats realitzades de forma comuni-
tària. El programa recupera pro-
postes d’educació en el lleure que 
es van anul·lar per la pandèmia i 
en proposa de noves, garantint les 
mesures de seguretat anti-covid 
que marca la normativa actual.
Des d’ara i fi ns al desembre, s’ofe-
riran tallers de màscares i conta-
contes (31 d’octubre), botànica 
(7 de novembre), manualitats de 
Nadal (21 de novembre) i de fa-
bricació d’helicòpters (28 de no-
vembre). Les activitats són gratuï-
tes, s’adrecen a nens i adolescents 
a partir dels 5 anys d’edat i es 
faran al pati de l’Hotel d’entitats, 
més conegut com ‘Los Lavaderos’, 
d’11 a 13h. A més, aquest equipa-
ment acollirà tallers d’il·lustració 
tots els divendres de novembre i 
els tres primers de desembre, de 

17.30 a 19.30h. Les inscripcions 
es poden fer mitjançant el correu 
culturaibarri.csj@gmail.com.

Altres propostes. El 25 d’octubre, 
es posen en marxa al pati de l’IE 
El Viver les sessions de ‘Circ en 
família’ a les 12.30h (també els 

dies 8 i 22 de novembre). Es man-
tenen les activitats familiars ‘El 
Rec es mou’ per a petita infància 
(1-5 anys) els dissabtes d’11 a 13h 
al principi del canal que uneix 
Can Sant Joan i Vallbona, i l’Esco-
leta de Circ i Teatre, els dissabtes 
al matí al pati de l’IE El Viver. 

CAN SANT JOAN

Laura Grau | Redacció

L’oferta proposa nous tallers per a infants que es faran els dissabtes

La Taula Comunitària reactiva 
el programa Cultura i barri

Imatge d’un dels tallers de Cultura i Barri que es va fer a l’estiu en el marc del programa
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CÀNCER DE MAMA

Sin teta hay paraíso fa una campanya 
per recollir fons per a la investigació

L’entitat va instal·lar una parada el 19 d’octubre al carrer Major, 
coin cidint amb el Dia Mundial contra el càncer de mama, i l’ende-
mà al mercat ambulant del Camí de la Font Freda, amb l’objectiu 
de recaptar diners per a la investigació de la malaltia, ja que en-
guany no s’ha pogut fer la cinquena edició de la caminada-cursa 
solidària Pink Run MiR a causa de la pandèmia. L’any passat, l’ac-
tivitat va aplegar 2.500 persones i va recaptar 18.000 euros. L’en-
titat fa una crida a col·laborar en el projecte fent donatius a través 
de la pàgina web de la Pink Run fi ns a fi nal de mes | SA
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L’Ajuntament ofereix dues formacions 
sobre logística i llengua de signes
Les càpsules són gratuïtes per a joves entre 16 a 25 anys. Del 2 
al 13 de novembre hi haurà un curs d’iniciació a la llengua de 
signes catalana, a Can Tauler, de dilluns a divendres, de 10 a 13h. 
L’altra és una formació sobre logística, que s’impartirà del 16 de 
novembre al 18 de desembre, de dilluns a divendres, de 9 a 13h, 
a les instal·lacions d’Alba Formació (Terra Nostra). Ambdós tallers 
formen part del Dispositiu Local de Transició Escola-Treball. Per a 
inscripcions, cal enviar un correu a educacio@montcada.org | SA
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633 334 753

@passa.passa  /  @ajmontcada

@Servei Passa  /   @ajuntament.montcada

passa@montcada.org

VIVIM EN UN MÓN PLE
DE PANTALLES…
NO SÓN MONSTRES

PERÒ HAS DE VIGILAR…

Campanya de prevenció
en pantalles
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@ajmontcada

Recomanacions a les xarxes socials:
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HORARI DEL CEMENTIRI MUNICIPAL PER TOTS SANTS 2020

Els dies 31 d’octubre i 1 i 2 de novembre, el cementiri municipal
de Montcada i Reixac obrirà de 9 a 17 h, de forma ininterrompuda.

MESURES DE SEGURETAT 
PER LA COVID-19:

La Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Montcada i Reixac, 
en sessió celebrada el dia 28 de setembre de 2020, va acordar:

Aprovar definitivament el Projecte de reparcel·lació del polígon 
d’actuació urbanística delimitat en el Pla de millora urbana a 
l’àmbit de les instal·lacions de Daicolorchem EU. Aprovar la 
liquidació número 1.998.330 en concepte de taxa per serveis 
urbanístics per un import de 1.309,08€.

Notificar el present acord als interessats en l’expedient.

La qual cosa es fa pública per a general coneixement, 
mitjançant anuncis a publicar al Butlletí Oficial de la Província 
de Barcelona, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, a 
l’e-tauler, i al periòdic de difusió local “La Veu” de Montcada i 
Reixac. Recursos:

Contra l’acte principal podeu interposar els següents recursos: 
el potestatiu de reposició i el contenciós administratiu.

Contra l’acte de contingut tributari podeu interposar els següents 
recursos: de reposició i el contenciós administratiu.

 
L’alcaldessa,  
Laura Campos Ferrer

EDICTE La Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Montcada i Reixac, en sessió celebrada el dia 14 de setembre de 2020 va acordar:

PRIMER.- Aprovar definitivament el Projecte d’urbanització del Pla de millora urbana a l’àmbit de les antigues instal·lacions de 
Daicolorchem EU, al municipi de Montcada i Reixac de conformitat amb el que disposa l’article 119.2a) del TRLU i les prescripcions 
que consten en la part expositiva de l’acord segons informe tècnic de data 9 de setembre de 2020 del Servei de Projectes i Obres.

SEGON- Condicionar la publicació del corresponent acord d’aprovació definitiva al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, a un 
dels diaris de premsa periòdica de difusió local, al e-tauler, així com al web municipal, d’acord amb els articles 8.5c) i 119.2 c) del 
TRLU i l’article 23 del RLU, a la constitució per part del promotor de la garantía corresponent per import del 12% del valor de les 
obres d’urbanització.

TERCER.- Notificar el present acord als propietaris i interessats en l’expedient amb la instrucció de recursos que en dret correspongui.

RECURSOS 
 
POTESTATIU DE REPOSICIÓ 
Davant: l’òrgan de l’Ajuntament que ha dictat l’acte que es notifica.
Termini: un mes.
Còmput del termini: a comptar des de l’endemà de la recepció d’aquesta notificació.
 
CONTENCIÓS ADMINISTRATIU
(Si s’ha interposat el recurs potestatiu de reposició, no podrà interposar-se el recurs contenciós administratiu mentre aquell no sigui 
resolt de forma expressa, o bé s’hagi produït la seva desestimació per silenci administratiu pel transcurs del termini d’un mes des de 
l’endemà de la data d’interposició).
Davant: els jutjats contenciosos administratius de Barcelona.

Termini:

•  Si s’ha interposat recurs potestatiu de reposició: dos mesos, a comptar des del dia següent en què s’hagi notificat l’acte que resol el 
recurs de reposició, si és exprés. Si aquell no fos exprés, el termini serà de sis mesos a comptar des de l’endemà del dia en què el 
dit recurs de reposició s’hagi d’entendre desestimat de forma presumpta.

•  Si no s’ha interposat recurs potestatiu de reposició: dos mesos, a comptar des de l’endemà de la recepció d’aquesta notificació.

El que s’exposa a informació pública pel seu coneixement general..

 
L’alcaldessa, Laura Campos Ferrer

EDICTE

La propera edició 
de ‘La Veu’, el 6 
de novembre
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Ascensor essencial
Sóc un home gran que visc al 
carrer Sant Jaume de Montcada 
centre. Tot i que no tinc proble-
mes de mobilitat, estava acos-
tumat a utilitzar l’ascensor de la 
Casa de la Vila per accedir fi ns 
al carrer Major, tal com feien la 
majoria de persones grans de 
Domènec Fins cap amunt. Des 
del confi nament, aquest ascen-
sor va quedar anul·lat per motius 
sanitaris i no s’ha tornat a reobrir, 
malgrat que la Casa de la Vila ja 
ha recuperat part de l’activitat. 
M’agradaria saber si l’Ajunta-
ment té la intenció de reobrir 
l’ascensor properament ja que 
són moltes les persones que, per 
problemes de mobilitat, no po-
den utilitzar ni les escales de Cal 
Marxant, ni les del costat de la 
Poma. Les úniques opcions que 
els hi queden són passar pel ca-
rrer Sant Antoni, un carrer estret 
per on alguns vehicles passen a 
gran velocitat, o bé, pel carrer Ri-
poll, fent una volta considerable, 
segons on visquis. Parlo en nom 
d’un bon nombre de veïns de la 
zona que consideren l’ascensor 
un servei essencial per a la seva 

vida quotidiana. Som conscients 
que amb el tema de la  pandè-
mia s’han de prendre totes les 
mesures que siguin necessàries 
per garantir la salut de tothom, 
però crec que s’hauria de trobar 
un sistema perquè les persones 
empadronades en els carrers 
afectats puguessim fer ús de 
l’ascensor, encara que només fos 
unes hores al dia, preferentment 
al matí, quan la gent surt a com-
prar i ha de pujar els carrets de 
la compra. 
Espero que la meva demanda 
sigui escoltada per les autoritats 
competents, ara que Montcada 
es declara Ciutat Amiga de la 
Gent Gran, tal com va publicar 
La Veu en la seva darrera edi-
ció, anunciant la voluntat de fer 
una ciutat amable amb els més 
grans. 

F.M
Montcada 

>Editorial
Més restriccions
En el moment de tancar aques-
ta edició, el govern espanyol 
està valorant la possibilitat de 
declarar el toc de queda per tal 
de reduir la interacció de per-
sones al carrer, especial ment 
dels joves, a partir de la mitja-
nit. La mesura ha aixecat polè-
mica, però les autoritats sani-
tàries la consideren totalment 
necessària, tenint en compte 
l’augment progressiu de con-
tagis i ingressos hospitalaris a 
Catalunya i altres comunitats 
autònomes. Els experts ens 
diuen que si no aconseguim 
aplanar la corba, la situació 
podria retrocedir als pitjors 
dies de l’esclat de la pandè-
mia. Davant d’aquest panora-
ma, els ciutadans hem de fer 
un esforç per acatar les normes 
amb l’objectiu de no tornar a 
col·lapsar els hospitals. Perquè 
no oblidem que la pandèmia 
està desequilibrant un precari 
sistema de salut, castigat per 
les retallades dels últims anys 
i amb un personal mal pagat i 
esgotat per l’esforç de la pri-
mera onada. Fem costat als sa-
nitaris i demanem més mitjans 
per la salut pública.

el clic Envia la teva foto a som@laveu.cat

A la zona d’accés al riu Ripoll 
per unes escales que hi ha a 
l’alçada de l’INS Montserrat 
Miró, alguns incívics tenen per 
costum llençar llaunes, tant a 
la llera com entre les pilones de 
ciment, on és impossible nete-
jar. No costaria res que fessin 
ús de les quatre paperes que hi 
ha al voltant. 

ER Montcada

Hemos detectado la presència 
de un gran avispero de avis-
pas asiáticas, tremendamente 
peligrosas, en la parcela de la 
avenida de Terra Nostra, nú-
mero 15. Están en lo alto de 
un gran árbol de difi cil acceso. 
Es necesario la actuación de 
un profesional. Espero que el 
Ayuntamiento actue. 

Jaime Coll Terra Nostra
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Sortim!

Dissabte 14 de novembre, 
a les 18 h, a l’Espai Cultural 
Kursaal

CONCERT SOLIDARI 
DE GÒSPEL
Cor Gòspel Gràcia

Preu: 10 euros

Divendres 13 de novembre, 
a les 21 h,  al Teatre Municipal

L’ÈXIT DE LA 
TEMPORADA
Cia. El Terrat

Preu: 15 euros; anticipada 12 euros

Divendres 23 d’octubre, 
a les 21 h, al Teatre Municipal

LO NUESTRO 
Cia. Flyhard

Preu: 15 euros; anticipada 12 euros

Dissabte 24 d’octubre, 
a les 19 h, al Teatre Municipal

1a SIMFONIA 
DE BEETHOVEN 
Orquestra Simfònica Sant Cugat

Preu: 18 euros; anticipada 15 euros

! MESURES DE PREVENCIÓ 
DAVANT LA COVID 

Més informació www.teatremontcada.cat  Teatre Municipal de Montcada i Reixac         @TeatreMontcada              @teatremontcada

laveu.cat/agenda

23 l divendres
Hora del Conte. ‘El tresor d’en Max’, a 
càrrec de Gemma Ventura. Hora: 18h. 
Lloc: Biblioteca Elisenda. Places limita-
des amb inscripció prèvia.

Teatre. ‘Lo nuestro’, de la companyia 
Flyhard. Hora: 21h. Lloc: Teatre Munici-
pal. Entrada anticipada: 12 euros.

24 l dissabte
Patrimoni. Ruta amb bici per l’eix 
Besòs i visita guiada. Hora: 10h. Punt 
de sortida: Casa de les Aigües (activi-
tat inclosa al 48h Open House Festival 
d’Arquitectura de Barcelona).

Taula rodona. ‘La diversitat del fet trans. 
Història, activisme i experiències’, a 
càrrec d’Eloi Martín i Tina Recio. Hora: 
11.30h. Lloc: Parc Antiga Cerveseria.

Taula rodona. Octubre Trans, amb Tina 
Recio, Judith Juanhuix i Àlex Bixquert. 
Hora: 16h. Organitza: En Comú Podem 
Montcada.

Taller. ‘Així de cop i volta…. Fem la tite-
lla de la Roberta’, a càrrec de Gemma 
Garcia. Hora: 18h. En directe per IG @
bibsmir. 

Concert. 1a Simfonia de Beethoven, a 
càrrec de l’Orquestra Simfònica de Sant 
Cugat. Hora: 19h. Lloc: Teatre Munici-
pal. Entrada anticipada: 15 euros.

25 l diumenge
Patrimoni. Recorregut pel Rec Comtal. 
El paisatge de l’aigua. Hora: 10h. Or-
ganitza: Museu Municipal (activitat 
inclosa al 48h Open House Festival 
d’Arquitectura de Barcelona). 

Taller. Circ en família. Hora: 11h. Lloc: 
Pati de l’IE El Viver. Organitza: Cultura i 
Barri (també els dies 8 i 22 de novem-
bre).

Cinefòrum. Documental ‘Resistència 
Trans’, de Clàudia Reig. Hora: 18.30h. 
Lloc: Can Tauler. Cal inscripció prèvia a 
IG @kariatydes_mir.

27 l dimarts
Taller. Tècniques de mindfulness, a 
càrrec de Mònica Fàbregas. Hora: 18h. 

Activitat virtual. Inscripció al web biblio-
teques.montcada.cat.

Taller. Iniciació a la informàtica, a càr-
rec de Javier Aguirre. Hora: 18h. Lloc: 
Biblioteca Elisenda. Inscripció al web 
biblioteques.montcada.cat.

31 l dissabte
Taller. Màscares i contacontes. Hora: 
11h a 13h. Lloc: Hotel d’Entitats de Can 
Sant Joan (‘Los lavaderos’). Organitza: 
Cultura i Barri.  

4 l dimecres
Xerrada. ‘Educar sense cridar‘, a càrrec 
de la sociòloga i educadora, Alba Caste-
llví. Hora: 18h. Lloc: En directe per IG @
ajmontcada.  

Telèfons d’interès

4 DE NOVEMBRE, 18H
EN DIRECTE PER INSTAGRAM @AJMONTCADA

Agenda

Mossos    935 614 200
Policia Local 935 752 177
Taxis 936 917 600

Ajuntament 935 726 474
Ambulàncies 061
Sanitat Respon 902 111 444

Tel. 935 751 289  |  De dimarts a dissabte: 17 a 21h.  Diumenge: 11 a 14h

EXPOSICIÓ
PAISATGE INTERIOR
Carme Llop

Fins al 15 de novembre

Tel. 935 651 122  |  De dilluns a divendres: 15 a 21h. Dissabte: 10 a 14h

EXPOSICIÓ
BIENNAL DE 
FOTOGRAFIA
Afotmir

Fins al 13 de novembre

23 24 25

30 31 127 28 2926
Duran J.Vila J.VilaRambla J.Relat RivasRecasens

M.Guix

Quirós El Punt RecasensM.Guix

4 65

Quirós Quirós

7 8

Rivas, c. Conca,10
Duran, av. Terra Nostra, 37
Recasens, av.Catalunya, 65
M.Guix, c. Major, 25
C.Quirós, c. Camèlies, 32
J.Relat, c. Major, 89
C.Pardo, c. Masia, 2
La Rambla, Països Catalans, 51
J.Vila, pg. Jaume I, 26
El Punt, pg Sant Jordi, 5

2 3
Rambla J.Relat J.Relat
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‘EDUCAR SENSE CRIDAR’
Xerrada a càrrec de la sociòloga 
i educadora, Alba Castellví
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Ara, més que mai,

reforça les 
defenses
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La pandèmia ha obligat les 
biblio teques de Montcada a 
replantejar el seu pla d’acció, 
introduint noves propostes que 
giren al voltant de tres eixos: el 
món laboral i les capacitats tec-
nològiques; el benes tar emocio-
nal i la literatura. La nova oferta 
compagina les activitats presen-
cials amb les telemàtiques. 
En el primer àmbit, s’han pro-
gramat tallers pràctics relacionats 
amb l’ús de les xarxes socials i la 
telefonia mòbil; iniciació a la in-
formàtica i a l’ofi màtica i sessions 
per aprendre a fer un currícu-
lum amb Canva, entre d’altres. 
“Són formacions senzilles que 
poden ser útils a gent que s’ha 

quedat desfasada en noves tec-
nologies”, explica la directora de 
les biblioteques, Gisela Ruiz. En 
el segon àmbit, es proposa una 
sessió de mindfulness i una altra so-
bre  tècniques per a la gestió de la 
incertesa i el benestar emocional 
en temps de crisi, a càrrec de la 
coach  i terapeuta Mònica Fàbre-
gas. En l’àmbit literari, hi ha no-
vetats com el club per comentar 
sèries; els tallers per crear un 
llibre d’artista o un superheroi, 
a càrrec de la il·lustradora Gem-
ma García i una sessió per a pro-
fessors de secundària per donar 
sentit a les lectures a l’aula.Totes 
les sessions són gratuïtes. Només 
cal inscripció prèvia al blog biblio-
teques.montcada.cat.

Cultura
laveu.cat/cultura

MÚSICA CLÀSSICA
L’Orquestra Simfònica Sant Cugat interpretarà 
la 1a Simfonia de Beethoven el 24 d’octubre 
al Teatre Municipal (19h)

Les biblioteques fan noves accions 
per adaptar-se a la situació actual
El programa anual incrementa els tallers formatius relacionats amb el món laboral i el benestar emocional

ESCENARI COVID

Laura Grau | Pla d’en Coll

El 30 de setembre es van reprendre les hores del conte presencials a la Biblioteca Elisenda
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El Museu busca 
articles per a 
la seva revista 
Monte Catano
El Museu Municipal ha obert 
la convocatòria perquè les per-
sones interessades a difondre 
estudis i assaigs d’investigació 
històrica i científi ca de caire 
local i comarcal puguin publi-
car-los a la pròxima edició de la 
seva revista, Monte Catano. Els 
treballs que es presentin han de 
ser originals i inèdits, tenir un 
màxim de 30 pàgines en format 
A-4, en català o castellà. Els 
articles s’han d’enviar per cor-
reu electrònic museumunicipal@
montcada.org i la data màxima 
per fer-ho és el 15 de desembre. 
El consell de redacció de Monte 
Catano, format per especialistes 
en humanitats, ciències socials 
i comunicació, determinarà la 
idoneïtat o no de la publicació 
dels treballs rebuts. El pròxim 
número de la revista veurà la 
llum a mitjan del 2021.

Descobrir la Casa de les Aigües, 
recórrer les seves dependènci-
es i retratar-la en una làmina 
amb la tècnica del dibuix urbà 
o ‘Urbans Skeching’. Així va ser 
l’experiència que van viure un 
centenar de persones l’11 d’octu-
bre en la sessió de portes obertes 
que va organitzar el Museu Mu-

nicipal per celebrar les Jornades 
Europees del Patrimoni. “Va ser 
una sorpresa trobar la conjun-
ció de tants elements diferents, 
com l’arquitectura moder-
nista, industrial i eclèctica, la 
maquinària de vapor i l’en-
torn enjardinat”, va explicar 
Carles Baiges, arquitecte de pro-
fessió i participant a la jornada. 

Montcada també participarà a 
les 48H Open House Barcelona 
Festival d’Arquitectura els dies 
24 i 25 d’octubre. El programa 
proposa una ruta amb bici per 
l’eix Besòs el primer dia, que 
sortirà de la Casa de les Aigües 
–on es farà una visita guiada a 
les 10h– i, l’endemà, un itinerari 
pel Rec Comtal.

Quan l’art i la història es fusionen
La Casa de les Aigües reobre portes i atrau amants del dibuix i la pintura urbana

Un dels dibuixos fet pels artistes que van participar a la matinal d’Urban Sketching

Lluís Maldonado | Redacció

JORNADES EUROPEES DEL PATRIMONI
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Laura Grau | Redacció

Vanesa Isbert funda 
el grup Tres i un quart
Ha debutat amb ‘Forquilla, Mitjó, Arracada’, de Queralt Riera

TEATRE
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L’actriu Vanesa Isbert (1974, 
Montcada i Reixac), ha estrenat 
l’obra ‘Forquilla, Mitjó, Arraca-
da’, coprotagonitzada per Judit 
Beltri, l’altra actriu amb qui ha 
fundat la productora Tres i un 
quart. Afi cionada al món de la 
interpretació des de petita, Isbert 
va debutar amb només 18 anys 
fent un paper secundari a la pel-
lícula de Bigas Luna ‘La Teta i 
la lluna’ (1994). Tot i que no es 
va dedicar al teatre professional-
ment, sempre hi ha estat vincu-
lada de forma amateur als dife-
rents llocs on ha viscut, primer 
Andorra, després Togo i, en els 
últims 10 anys Castelldefels, on 
resideix actualment.
Després d’una etapa de formació 
a l’Escola Superior d’Art Dramà-
tic Eòlia, a Barcelona, Isbert va 

decidir entrar en el circuit de tea-
tre professional l’any passat amb 
la seva pròpia companyia i un 
text de la dramaturga Queralt 
Riera, escrit expressament per a 
les dues actrius, a qui també ha 
dirigit. L’obra, que es va poder 
veure a la Sala Fènix de Barce-
lona, narra la relació entre una 
dona madura i una jove que fa 
classes de ‘kung fu vaginal’. La 
banda sonora és de la cantant 
montcadenca Montserrap, nom 
artístic de Montserrat Borrego, 
germana de l’actriu.  “Estem 
molt contentes de la resposta 
de la crítica i el públic i ara vo-
lem intentar moure l’obra per 
diferents escenaris, tot i que la 
Covid-19 no ens ho està posant 
fàcil”, ha dit Isbert, qui reco-
neix que li faria il·lusió actuar a 
Montcada.

Dani Vilana, a l’Art & Gavarres
El jardiner i paisatgista montcadenc participa al festival amb ‘In memoriam petrae’

PAISATGISME

Vanesa Isbert, a la dreta, amb la també actriu Judit Beltri, en una imatge promocional

Dani Vilana és un dels 23 artis-
tes que han participat al Festival 
internacional d’art i paisatge de 
les Gavarres 2020 que organitza 
el Consorci del massís. L’obra de 
Vilana es titula “In memoriam 
petrae” i es pot veure a les Pe-
dreres de Girona, sota la Torre 
d’Alfons XII. Aquest jardiner 
i paisatgista montcadenc ho-
menatja les pedres que van ser 
arrencades del seu lloc d’origen 
per ser utilitzades com a mate-
rial de construcció, amb una 
composició feta amb troncs de 
castanyer i cèrcols de botes de vi. 
Vilana ha comptat amb el suport 
d’alumnes del centre de forma-
ció Laberint d’Horta, on dona 

classes. Art & Gavarres és un 
certamen que relaciona art i na-
tura per donar a conèixer  aquest 
espai natural. L’obra presentada 

per Vilana al festival no és l’úni-
ca del montcadenc que es pot 
veure a Girona, on ha dissenyat 
diferents rotondes i espais verds.

Dani Vilana, davant de la seva obra des d’on es té una vista panoràmica de Girona
AR
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Pilar Abián | Redacció

Carme Llop exposa a l’Auditori
A la mostra ‘Paisatge interior’, recrea els efectes de la llum i el moviment a l’aigua

PINTURA

El llac de Banyoles és la font 
d’inspiració de la majoria de les 
obres que integren l’exposició 
‘Paisatge interior’, de Carme 
Llop (Barcelona, 1955), inaugu-
rada el 20 d’octubre a l’Auditori 
Municipal, amb la presència de 
la regidora de Cultura, Rosa M. 
Borràs (ERC), i amics i famili-
ars de l’artista. La mostra és el 
resultat de més de tres anys de 
feina dedicats a plasmar com la 
llum i el moviment incideixen 
en la superfície de l’aigua, que 
esdevé l’absoluta protagonista 
de les seves obres. 
Formada a l’escola Massana 
de Barcelona i amb una llarga 
trajectòria d’exposicions, Llop 
treballa a partir de fotografi es 
que fa ella mateixa i que rein-

terpreta total o parcialment als 
seus quadres “amb l’objectiu 
de transmetre la sensació de 
pau i tranquil·litat que em 
proporciona la contempla-
ció de la natura”, va explicar 

durant la inauguració. La mos-
tra també inclou tres paisatges 
de Rubí, ciutat on ha viscut 
els últims anys, i unes salines 
properes a la ciutat francesa de 
Narbona.  

Carme Llop, davant d’una de les obres de la mostra inspirada en un detall del llac de Banyoles

LA
U

R
A 

G
R

AU

Laura Grau | Montcada
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El duet de rapers Lesko y Kros 
fa ‘música de barri per al barri’
Els germans bessons Ángel i Santi s’han fet molt populars a la Font Pudenta

Les seves rimes encomanadis-
ses i el seu estil fresc i directe els 
ha fet molt populars a la Font 
Pudenta, barri on viuen des 
dels 8 anys d’edat. Lesko i Kros 
és el nom artístic dels germans 
bessons, Ángel i Santi Eribo, 
fi lls de pares guineans nascuts a 
Madrid i criats  primer a Ciutat 
Meridiana i, després a Montca-
da. Van començar a rapejar al 
carrer, emulant els seus ídols 
i fent batalles de galls i, poc a 
poc, van anar millorant fi ns 
aconseguir un estil propi. “Fem 
música de barri per al barri, 
amb unes lletres senzilles que 
parlen del que ens passa i de 
com ens sentim”, explica Santi. 

Somnis. El duet de rapers, de 21 
anys, està especialment content 
que els nens del barri cantin les 
seves cançons. “És una sensa-
ció molt agradable comprovar 
que a la gent li agrada el que 
fas –diu Ángel– perquè t’anima 
a seguir”, diu Ángel. ‘Barrio sin 
ley’, ‘A sobrevivir’, ‘El barrio lo 
sabe’ i ‘Pa’l que diga que no’ són 
algunes de les cançons de temà-
tica vivencial  que han publicat a 
través del seu canal Youtube, que 
ja té prop de 400 suscriptors. 
La majoria dels seus video clips,  
creats per la productora Sweet 
Visual, estan rodats a Montca-
da, sobretot al seu barri, amb la 

participació de familiars, amics i 
veïns. Els dos germans somien a 
fer-se un nom en el món del rap, 
omplir estadis i guanyar molts di-
ners, seguint l’exemple de músics 
com Drake o Jay-Z. “Ells van co-
mençar des de baix i s’han con-
vertit en grans empresaris del 

món de la música”, diu Santi. 
Mentre no arriba aquest moment, 
es conformen amb poder tocar a 
la Festa Major de Montcada i Rei-
xac –quan acabi la pandèmia i es 
pugui tornar a celebrar–, i amb 
seguir aprenent i rapejant al barri 
que els ha vist créixer.

Lesko y Kros, al camp de futbol de la Font Pudenta, on de petits passaven totes les tardes 
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Laura Grau | Font Pudenta

NOUS TALENTSCASA DE LA VILA
Exposició de les obres fi nalistes de la Biennal 2020
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VOLUNTARIAT PER LA LLENGUA
Belén Sampedro surt a la campanya promocional
Belén Sampedro, veïna de 
Montcada i Reixac, pro-
tagonitza un dels anuncis 
de la nova campanya per 
promocio nar el programa 
Voluntariat per la llengua 
(VxL). Amb el lema “Quan 
parles fas màgia”, la campa-
nya vol incidir en la transfor-
mació personal que suposa 
per a aprenents i volunta-
ris practicar el català junts. 
Sampedro, que és voluntària 
lingüís tica a Montcada, és catalanoparlant nascuda a Lleida i va 
tenir com a parella lingüística un jove colombià. “L’experiència va 
ser molt positiva i em vaig animar a presentar-me al càsting de 
la campanya”, ha explicat la voluntària. La campanya també in-
clou una exposició amb testimonis reals d’alguns dels participants 
al programa VxL que visitarà Montcada el proper mes d’abril | LG

SL
C

La Casa de la Vila acull la mostra de les obres premiades i fi na-
listes de la Biennal de Fotografi a Ciutat de Montcada i Reixac, 
que organitzen l’Afotmir i l’Ajuntament. Enguany el tercer premi 
nacional va ser per al montcadenc Daniel Góngora amb l’obra ‘Nova 
normalitat’ (a la foto). Góngora és afi cionat a la fotografi a des de 
la infància, però s’hi dedica més seriosament des de fa tres anys, 
quan es va apuntar als cursos que l’Afotmir imparteix al Centre Cí-
vic Antigues Escoles de Mas Rampinyo. “He fet un salt qualitatiu 
important gràcies als coneixements que m’han proporcionat els 
cursos i m’he fet soci per continuar aprenent”, ha explicat el fo-
tògraf. La resta de premiats són Francisco J. Domínguez, de Jerez 
de la Frontera (1r premi nacional), i Josep Aliu, de Vilassar de Mar 
i soci de l’Afotmir (2n premi nacional) | LG
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L’esport d’àmbit federat no pro-
fessional, territorial i base ha 
aturat la competició durant 15 
dies –els caps de setmana del 17, 
18, 24 i 25 d’octubre– per reduir 
la mobilitat, una mesura decre-
tada per la Generalitat per apla-
nar la corba de contagis de la 
Covid-19. Els clubs locals s’han 
pres la decisió amb resignació, 
ja que la majoria de competi-
cions feia només un parell de 
jornades que havien començat i 
d’altres ni tans sols s’han posat 
en marxa. Els dos únics equips 
que no queden afectats per la 
decisió perquè juguen a lligues 
estatals són el sènior A del CH 
La Salle –al grup D de la Prime-
ra estatal d’handbol– i el juvenil 
A del FS Montcada, al subgrup 
3B de la Divisió d’Honor. 

Valoracions. “Hem de respectar 
la mesura, perquè és un tema 
molt greu, a més, tenint en 
compte les xifres que es regis-
tren cada dia a Catalunya”, 
ha indicat l’entrenador de la 
UE Sant Joan Atlètic, Iban Tey, 
qui assegura que la plantilla té 
moltes ganes de continuar. En 
aquest sentit, 
també s’ha ma-
nifestat el pre-
sident del CD 
Montcada, Ra-
mon Salvanyà, 
qui opina que 
“és important 
respectar la decisió per mi-
llorar la situació”. Pel que fa 
al FS Montcada, el seu coordi-
nador, Jaime Martínez, afi rma 
que “no queda més remei que 
acceptar l’aturada. Estem una 
mica decebuts perquè hem es-

tat molts mesos sense compe-
tir”. Per la seva banda, el tècnic 
del sènior A i coordinador de 
l’AE Can Cuiàs, Toni Moreno, 
creu que l’aturada trencarà bas-
tant el ritme dels equips, “però 
ja hi comptàvem que al llarg 
de la temporada es donarien 

aquest tipus 
de situacions. 
No queda 
una altra que 
a d a p t a r - s e 
perquè el 
més impor-
tant és la sa-

lut”. D’altra banda, el tècnic de 
la UD Santa María A, Guiller-
mo Andrés, creu que “ho hem 
d’acceptar perquè és un tema 
de salut” i afegeix que el seu 
equip aprofi tarà l’aturada “per 
fer la minipretemporada que 

en el seu dia ens va faltar per-
què no disposàvem de l’estadi 
a causa dels treballs del canvi 
de la gespa”.
En el cas de l’handbol, la Fede-
ració Catalana ha optat aquesta 
temporada per disputar en el 
mateix cap de setmana els par-
tits de la primera i segona volta 
de cada emparellament. Així, 
cada equip juga com a local i vi-
sitant contra el mateix rival dis-
sabte i diumenge. “Creiem que 
és molt encertada aquesta me-
sura perquè allibera dates als 
calendaris per disputar partits 
ajornats i, alhora, redueix el 
risc de possibles contagis en-
tre equips perquè les jornades 
són cada dues setmanes”, ha 
explicat Josep Maresma, presi-
dent del CH La Salle. Els partits 
es disputen a porta tancada.

COVID-19

Sílvia Alquézar | Redacció

L’últim decret aprovat per la Generalitat preveu reprendre les lligues el cap de setmana del 31 d’octubre i 1 de novembre

Resignació entre els clubs locals davant 
l’aturada de 15 dies de les competicions 

L’accés controlat de públic a les instal·lacions municipals només s’ha pogut posar en pràctica el cap de setmana del 10 i 11 d’octubre, amb un balanç positiu per part de les entitats esportives
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Les entitats reconeixen 
que el parèntesi és 
un contratemps, però 
anteposen la salut

Les lligues de bàsquet i del fut-
bol base ni tan sols ha donat 
temps de començar les compe-
ticions. El sènior A de la UB MiR 
havia de debutar el 18 d’octubre 
a la categoria de Segona Ca-
talana contra el CB Parets, al 
pavelló Miquel Poblet. “És un 
contratemps perquè es planifi -
ca la pretemporada per arribar 
a punt al primer matx, però ara 
tot queda trastocat”, ha mani-
festat Carles Vilalta, president 
del club blau, qui ha anunciat 
que l’entitat ha acordat no deixar 
entrar el públic als partits dels 
seus equips “perquè no podem 
assumir aquesta responsabi-
litat”, en referència a l’acord 
entre l’Ajuntament i els clubs 
en què cada entitat s’ha de fer 
càrrec del correcte compliment 
dels protocols com la neteja dels 

espais utilitzats i el registre dels 
espectadors que hi assisteixen.
El FB Montcada és un altre dels 
clubs que tampoc ha iniciat 
les competicions ofi cials. La 
base havia de començar entre 
aquest mes d’octubre i principi 
de novembre i el sènior A feme-
ní, que juga a Primera Catalana, 
no ha disputat les dues primeres 
jornades per diversos motius. 
El president, Antoni Sánchez, 
assegura que “l’aturada és una 
mesura no desitjada, però que 
fi nalment ha esdevingut inevi-
table. La salut està per sobre 
de tot”. El FB Montcada conti-
nua amb els entrenaments com-
plint tots els protocols: “No hem 
d’oblidar que els equips són 
grups estables i juguem a l’aire 
lliure, on el risc és inferior que 
als llocs tancats” | SA

Hi ha lligues que ni tan sols han arrencat 

PÀG. 23

FUTBOL SALA
El juvenil A del FS Montcada comença 
la lliga de la Divisió d’Honor Estatal amb 
l’objectiu de fer un bon paper 
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El CH La Salle Montcada va 
aconseguir el 17 d’octubre un 
punt d’or a la pista de l’Hand-
bol Poblenou, després d’empatar 
a 27 gols davant un dels equips 
amb més projecció del grup D 
de la Primera Estatal. El conjunt 
que entrena Pau Lleixà va fer un 
matx molt seriós i intens. Els bar-
celonins van portar la iniciativa 
en el marcador durant gairebé 
tot el partit, però els lassal·lians 
van aguantar bé i, fi ns i tot, van 
tenir l’última possessió de pilota 
per assolir la victòria, que fi nal-
ment no va acabar en gol. “Per 
a nosaltres, l’empat és molt 
important. Veníem a intentar 
plantar cara a un dels clubs 
que aspiren a jugar la promo-
ció d’ascens i ens va sortir bé 
el matx”, ha indicat l’entrenador.

Pròxim rival.  El sènior A masculí 
rebrà, el 21 d’octubre al pavelló 
Miquel Poblet (20h), l’Handbol 

Sant Cugat, un altre dels rivals 
favorits de la categoria. “El bon 
partit contra el Poblenou ens 
ha de donar ànims per jugar 
contra el Sant Cugat, amb qui 
ja ens vam enfrontar a la pre-
temporada i ens va superar 
de forma clara”, ha manifestat 
Lleixà, qui s’ha mostrat content 

pel treball del seu equip. “Hem 
de millorar alguns aspectes, 
però anem creixent”, ha dit. 
Ambdós equips vallesans han 
sumat tres punts a les tres prime-
res jornades, amb una victòria, 
una derrota i un empat. La Salle 
ocupa el sisè lloc, mentre que el 
Sant Cugat és el vuitè.

Víctor Sáez va ser el màxim golejador del partit contra l’Handbol Poblenou, amb 9 gols

HANDBOL. PRIMERA ESTATAL

L’equip va fer un matx molt seriós davant un dels rivals més forts del grup D

La Salle treu un valuós empat 
a la pista de l’H. Poblenou

Sílvia Alquézar | Redacció
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El nou tècnic, Víctor Corral, dona indicacions a les jugadores al matx contra el Sant Fost a casa

Salvanyà porta al CD Montcada fa una dècada

El sènior femení del CH La Sa-
lle va debutar a la lliga de Sego-
na Catalana el cap de setmana 
del 10 i 11 d’octubre amb dos 
triomfs contra el Sant Fost: dis-
sabte va vèncer a domicili per 
18 a 30 i l’endemà va guanyar 
a casa per 33 a 18. L’equip pre-
senta moltes novetats aques-
ta temporada. Víctor Corral, 
exjugador del club lassal·lià, ha 
tornat al club de la seva vida 
per dirigir el conjunt femení, 
amb moltes cares noves. 

Novetats. La plantilla ha incor-
porat un total d’onze fi txatges 
entre jugadores que ja havien 
estat al Montcada i ara jugaven 
a d’altres equips –Narao Hidalgo 
(Pau Casals), Andrea Navarro 

(La Roca), Marina Hernádnez 
(Cardedeu), Noelia Abizanda 
i Andrea López (Cerdanyola), 
Carla Martins i Patrícia Espí-
nola– i noies que provenen dels 
juvenils –Mireia Heredia, Neus 
Pintor, Marta Andrés, Nerea 
Ángel i Ana Martínez. Espínola, 
amb experiència a les màximes 
categories estatals, també farà 
tasques de segona entrenadora. 
“Som un equip bastant jove. 
El nostre punt fort ha de ser 
la defensa per poder sortir en 
velocitat al contraatac”, ha dit 
Corral, qui s’ha mostrat content 
de tornar al CH La Salle. Pel que 
fa als objectius, l’entrenador as-
segura que “volem fer un pro-
jecte a tres o quatre anys vista 
amb la idea de cohesionar el 
grup i pujar de categories”. 

Víctor Corral és el nou tècnic d’una plantilla molt renovada 

La Salle femení debuta a 
la lliga amb dos triomfs

HANDBOL. SEGONA CATALANA

Sílvia Alquézar | Redacció

Ramón Salvanyà es fa càrrec de 
la presidència del CD Montcada
El fi ns ara vicepresident del 
CD Montcada, Ramon Salva-
nyà, ha assumit el càrrec de 
president després de la dimis-
sió de Modesto ‘Tato’ Sanchís. 
Nico Bravo s’ha fet càrrec de 
les tasques de tresorer i vicepre-
sidència i Albert Carandell, de 
la de secretaria. Els principals 
objectius del nou responsable 
són recuperar el suport de l’afi -
ció i pujar l’equip a Primera 
Catalana abans de complir el 
centenari, el 2023. Salvanyà 
assegura que el CD Montcada 
comença de zero amb un nou 
projecte després de sanejar els 

comptes. “Estem treballant 
per retornar la il·lusió i am-
pliar el nombre de socis. Te-
nim una dotzena de jugadors 
que s’estimen el club i juguen 
sense cobrar res”, ha indicat 
Salvanyà, qui ha fet una crida 
entre l’afi ció “per venir a col-
laborar amb el club”. 

Objectius esportius. El nou pre-
sident ha destacat que “tenim 
un bon equip que afronta la 
lliga amb la idea de fer el 
millor paper possible. Som 
conscients que no optem a 
l’ascens perquè enguany no-

més en pujarà un i hi ha ri-
vals amb un pressupost molt 
elevat com la Gramanet i el 
Sant Pol” | SA
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La UE Sant Joan Atlètic s’ha re-
forçat les últimes setmanes amb la 
incorporació de dos jugadors. Es 
tracta del porter Khalid Bouadid, 
que prové del CF Montanyesa, i 
del davanter Yassin Bando El Em-
rani, del Turó de la Peira. “Són 
dos fi txatges importants que su-
maran molt a la plantilla. Estem 
molt contents amb la seva arri-
bada a l’equip”, ha manifestat el 
tècnic, Iban Tey, qui assegura que 

feia temps que seguia la trajectòria 
d’aquests dos jugadors. En el cas 
de la porteria, l’entrenador ha co-
mentat que havien de buscar un 

reforç perquè Alberto Baeza no pot 
venir a entrenar. A les dues prime-
res jornades de lliga, el porter titu-
lar ha estat Pol Parrado | SA

La UE Sant Joan 
At. es reforça

Khalid Bovalid amb el tècnic, Iban Tey. A la dreta, Yassin Bando amb la samarreta del Sant Joan
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L’entitat tindrà aquesta temporada tres equips, el sènior i dos infantils

L’AEE Montserrat Miró competirà 
aquest any a la Primera Divisió
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L’atleta acaba tercer a la prova dels 3.000 obstacles M35

Juan Luis Ramón, bronze 
al Campionat d’Espanya

Juan Luis Ramón, de la Joven-
tut Atlètica Montcada ( JAM), 
ha guanyat la medalla de 
bronze a la prova dels 3.000 
metres obstacles al Campionat 
d’Espanya Màster d’atletisme 
a l’aire lliure a la categoria de 

M35. El corredor va fer un 
temps de 9 minuts, 49 segons 
i 75 centèsimes. El campionat 
va tenir lloc a San Fernando 
(Cadis), del 10 al 12 d’octubre, 
i va comptar amb la participa-
ció de més de 800 atletes d’ar-
reu de l’Estat.

L’AEE Montserrat Miró havia de debutar el 17 d’octubre, però no ho ha pogut fer per l’aturada de 15 dies de les competicions esportives

Sílvia Alquézar | Redacció

ATLETISME. MÀSTER

FUTBOL SALA. DIVISIÓ D’HONOR JUVENIL

El juvenil A del FS Montcada 
no va poder debutar a la lliga 
de Divisió d’Honor estatal amb 
una victòria, però va oferir una 
bona imatge a una de les pistes 
més complicades al subgrup 
3B. El conjunt montcadenc va 
perdre el 17 d’octubre davant 
del Palma Futsal per 3-2, amb 
un gol encaixat a falta de 26 se-
gons per al fi nal. “És una pena, 
perquè vam remuntar un 2-0 
advers en el marcador i vam 
disposar de diverses ocasions 
per endur-nos el triomf”, ha 

comentat el tècnic, Àlex Nava-
lón, que s’estrena a la banqueta 
local després d’haver entrenat 
les sis últimes temporades al 
CN Sabadell. 

Objectius. “El nostre objectiu 
és millorar la imatge de la 
temporada passada –va que-
dar últim, però no va baixar 
perquè no hi va haver descen-
sos– i acabar el més a dalt 
possible per classifi car-nos 
per a la segona fase del cam-
pionat”, ha explicat el tècnic. 
El club vol eludir el grup de 

la permanència, on jugaran 
els últims 5 o 6 classifi cats de 
cada subgrup, mentre que els 
quatre primers lluitaran per 
l’ascens: “Som conscients que 
no serà fàcil, perquè tots els 
rivals són molt complicats”. 
Respecte al bloc, Navalón ha 
destacat la diversitat de juga-

dors a la plantilla, amb perfi ls 
diferents. “És un equip molt 
complet i, malgrat que hi ha 
moltes novetats, la pretem-
porada ha estat llarga i hem 
tingut temps per cohesionar 
el grup”, ha indicat. 
El juvenil A ha fi txat Àlex Vaca 
i Sergi Feijoo, de l’Industrias 

Santa Coloma, i Iván Herrero i 
Marc Monsonet, de La Unión. 
Del planter, han pujat Bernat 
Bienzobas, Rubén Rojano, Iker 
Codina, Christopher Chidi, 
Ángel Albadalejo i Sergi Rodrí-
guez. Han renovat Martí Puig, 
Álex Andrés, Umberto di Parti 
i Adrià Sánchez.

Sílvia Alquézar | Redacció

L’equip perd (3-2), però planta cara a un dels favorits

El FS Montcada 
ofereix una bona 
imatge a Palma

Sílvia Alquézar | Redacció

L’AEE Montserrat Miró ha ini-
ciat la nova temporada amb tres 
equips, dos menys que la campa-
nya anterior. Els dos sèniors –el 
de Segona Divisió i el júnior– 
s’han fusionat en un únic conjunt 
després de la marxa de diversos 
jugadors per motius d’estudis. El 
nou bloc debutarà aquest any a 
la Primera Divisió sota les ordres 
de Miguel Àngel Sierra. L’equip 
hauria d’haver disputat la prime-
ra jornada el cap de setmana del 
17 i 18 d’octubre, però no va ser 
possible a causa de l’aturada de 

les competicions per la Covid-19 
durant 15 dies. D’altra banda, en 
la categoria Kids, el cadet s’ha 
disolt perquè alguns compo-
nents de la plantilla han passat 
al primer equip i altres ho han 
deixat, mentre que els dos equips 
alevins han passat a ser infantils.

Objectius. “Aquest any, treba-
llarem per adaptar-nos a la 
màxima categoria i aprendre 
a competir al més alt nivell 
davant de rivals amb molta 
experiència, alguns dels quals 
fi ns i tot en competicions inter-

nacionals”, ha comentat el coor-
dinador esportiu del club, Josep 
Segura. La majoria de la planti-
lla està composada per jugadors 
i jugadores formades al planter. 
“No fa falta ser de l’INS Mont-
serrat Miró per formar part de 
l’associació esportiva i practi-
car aquest esport. És oberta a 
tothom”, ha remarcat Segura. 
Els equips entrenen a la Zona 
Esportiva Centre del carrer Bo-
navista, els dimecres i els diven-
dres. Els dos equips infantils ho 
fan de les 17.30 a les 19h i el sè-
nior, de les 22 a les 23.30h. 
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Juan Luis Ramón, amb el dorsal 712 amb què va participar al Campionat d’Espanya Màster

L’entrenador del juvenil A del FS Montcada, Álex Navalón, dona les últimes indicacions als seus jugadors abans del partit contra el Palma Futsal
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Novetats en l’Ordenança 
reguladora de la protecció 
i tinença d’animals
Per millorar la higiene de l’espai 

públic i la convivència ciutadana.

VETERINARIS QUE PARTICIPEN A LA CAMPANYA DE LLIURAMENT D’AMPOLLES:

· Centre Veterinari Nou Montcada  (C. Alacant, 20)  

· Vetalliance Montcada (Av. Catalunya, 13)  

· Dispensari Veterinari del Vallès (C. Camèlies, 44)  

· Clínica Veterinària Selvàtics (C. Jaume I, 11)  

· Centro Veterinario Huellas (C. Major, 67 baixos)  

· Animals Can Sant Joan (C. Reixagó, 57 local)  

· Veterinari Antonio Gumbau (C. Rocamora, 15 local 2)  

· Terranova CNC (C. Major, 41)  

· MasDucan (C. Salvador Dalí, 4)  

· PetXades (C. Terra Nostra, 37)  

Et regalem
una ampolla per netejar

el seu pipi en el carrer.

SI TENS EL TEU GOS CENSAT,

rebràs a casa una carta

on t’indiquem com recollir-la.

SI NO TENS EL TEU GOS CENSAT,

fes-ho i recull la teva ampolla a l’Ajuntament.

Fenda Drame
Una discreta aparició a la popular sèrie de televisió ‘Merlí’ va ser el tret de sortida de la carrera 
d’aquesta jove actriu montcadenca de 25 anys, que va descobrir la seva vocació a l’escola Elvira 
Cuyàs i a l’INS M.Miró gràcies a les classes de teatre. Filla de pares africans (Mali), però nascuda 
a Barcelona, Fenda Drame somia entrar a l’Institut del Teatre però, mentrestant, aprofi ta les seves 
dots naturals per a la interpretació col·laborant en projectes de principiants i presentant-se a tots els 
càstings que pot. La constància dona els seus fruits i fi nalment l’any passat va aconseguir formar 
part de dos grans projectes: l’obra ‘Los otros Gondra’, estrenada al Teatre Español de Madrid i amb 
la qual va fer gira per la península, i ‘Black Beach’, una superproducció espanyola en què com-
parteix escenes amb els actors Raúl Arévalo i Candela Peña. La pandèmia ha interromput aquesta 
bona ratxa, però té clar que seguirà lluitant per poder dedicar-se a allò que més li agrada, actuar.

‘Per treballar com a actriu
has de tenir certa obsessió’

Com descobreixes la teva vocació?
Va ser durant la primària a l’escola 
Elvira Cuyàs. Feia classes de teatre  
i en un fi nal de curs, tothom em 
va felicitar i em va dir que se’m 
donava molt bé la interpretació. 
Després a l’INS M.Miró, vaig ser 
alumna dels tallers de Víctor Bea i 
vaig fer de professora ajudant. Això 
em va acabar de decidir a estudiar 
el Batxillerat Escènic, tot i que no 
el vaig acabar perquè va coincidir 
amb la sèrie ‘Merlí’ i no podia 
compaginar els rodatges amb els 
estudis i la feina. 
Com van ser els teus inicis?
Tot i que econòmicament no podia 
pagar-me una formació específi ca, 
em vaig començar a buscar la 
vida, participant en curtmetratges 
d’estudiants de cinema, videoclips 
i tot el que podia. Vaig tenir la sort 
que la directora montcadenca 

Maria Medinilla comptés amb mi 
per rodar la websèrie ‘Nosaltres’ 
sobre assejament escolar i una 
obra de microteatre a Barcelona 
‘Tu y yo’. Amb tot aquest material 
vaig fer el meu primer book i 
vaig començar a buscar un bon 
mànager. Després de presentar-me 
a molts càstings, va sonar la fl auta.
Què va suposar sortir a ‘Los otros 
Gondra’?
Va ser el primer pas per sortir del 
meu espai de confort, viure uns 
mesos a Madrid i cobrar la meva 
primera nòmina com a actriu. Va 
ser brutal veure cartells on sortia 
la meva foto penjats a la Gran 
Via. Estic molt agraïda al director 
Josep M. Mestres per haver confi at 
en mi. Va ser un càsting especial 
que sempre recordaré. No sempre 
t’endus un bon record. Acostumen 
a ser tensos i sovint acaben en 

frustració quan no reps resposta o 
aquesta és negativa.

El càsting per a ‘Black Beach’ 
també va anar prou bé.
Sí, vaig anar a fer-lo a Madrid i vaig 
connectar molt amb la noia que 
em feia les rèpliques, sobretot en 
l’estona d’improvisació. El rodatge, 
repartit entre Ghana i Gran 
Canària, va ser una experiència 
increïble. Tot i que Eva, el meu 
personatge, és secundari juga un 
paper important en el desenllaç 
de la pel·lícula, que gira al voltant 
d’una trama de corrupció política i 

empresarial a gran escala. 
Et suposa una difi cultat afegida 
ser una actriu negra a l’hora de 
trobar feina?
Doncs, sí. La veritat és que a les 
produccions catalanes i espanyoles 
està molt interioritzat el model 
d’actor caucàsic i hi surten pocs 
personatges d’altres races, fet que 
es contradiu amb la realitat social 
que vivim, que és molt diversa. 
Això fa que hi hagi pocs càstings 
i, per tant, poques oportunitats 
per als actors no blancs. A la sèrie 
‘Merlí’, vaig passar de fi gurant 
a secundària perquè alguns 
espectadors van crear un club de 
fans meu –em deien ‘la negra de 
Merlí’– i els guionistes van valorar 
que estaria bé donar-me un nom, 
Makena, i alguna frase. 
Com et prepares per ser actriu?
Faig autoformació i, quan puc 

estalviar, em pago algun curs. 
En vaig fer un a Madrid amb el 
director Carlos Sedes, que m’ha 
ajudat molt a conèixer millor les 
meves possibilitats. Soc cons-
cient que encara em queda molt 
per aprendre, però no em puc 
permetre el luxe de només estudiar, 
també haig de treballar. Ara estic 
de monitora al menjador de l’escola 
Mitja Costa.
Tens un pla alternatiu per si això 
de la interpretació no rutlla?
Estic aprofi tant la parada de la 
pandèmia per acabar el grau 
superior d’animació sociocultural i 
turística. Ja he treballat en hotels i 
creuers i és una feina que també 
m’agrada, tot i no tenir punt de 
comparació amb la d’actuar. Per 
aconseguir treballar com a actriu 
has de tenir una certa obsessió i 
reconec que jo la tinc.

‘A les produccions 
espanyoles surten 
pocs personatges
no caucàsics ’

Actriu 

A títol personal
LAURA GRAU
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