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La Cavalcada, substituïda 
per una recepció reial PÀG. 19

Adif incorpora una partida nominal per a Montcada al seu pressupost PÀG. 3

Bona resposta 
al cribratge 
massiu per 
detectar positius 
asimptomàtics
En la primera jornada van 
participar 1.612 persones 
i només es va detectar un 
cas positiu PÀG. 4
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Per primer cop, el projecte tindrà una 
partida pròpia als pressupostos d’Adif
La insistència del govern davant del Ministeri de Foment i l’Administrador d’Infraestructures obté els seus fruits

SOTERRAMENT DE L’R2

Per primer cop, el soterrament 
de l’R2 al seu pas per Montca-
da comptarà amb una partida 
pròpia als pressupostos d’Adif i 
deixarà d’estar inclòs a l’apartat 
general d’inversions a Roda lies. 
Aquesta diferenciació havia es-
tat reclamada amb insistència 
des del govern local i ha estat 
fi nalment recollida gràcies a 
les gestions fetes per l’executiu 
durant els dos últims mesos. 
“Hem estat exigint amb insis-
tència el que per a nosaltres és 
una qüestió fonamental, tenir 
un projecte d’inversions espe-
cífi c per poder fer el seguiment 
amb garanties i transparència 
de l’execució del soterrament”, 
ha manifestat l’alcaldessa, Laura 
Campos (ECP).

Esmena d’ERC. A les gestions 
fetes amb altes instàncies del 
Ministeri de Foment i d’Adif, 
també s’han sumat els con-
tactes amb grups polítics que 
s’han traduït en la presentació 
d’una esmena transaccional 
del grup parlamentari d’ERC 
als pressupostos estatals, prè-
viament consensuada amb el 
govern local, i acceptada pel 
PSOE, ECP, Unidas Podemos 
i Galicia en Común que l’1 de 
desembre va rebre el suport de 
tots els partits que voten a favor 
dels comptes generals.

“Estem molt satisfets que hi 
hagi una partida per al soter-
rament amb el nom de Mont-
cada; el que hem aconseguit 
és un pas més cap a l’execució 
del projecte”, opina el presi-
dent de l’Àrea Territorial, Jordi 
Sánchez (ERC). La insistència 
del consistori montcadenc ha 
estat compartida amb els muni-
cipis de l’Hospitalet i Sant Feliu 
de Llobregat, que igualment 
disposaran d’una partida prò-
pia per soterrar les seves vies.
La notícia es va donar a co-
nèixer el 3 de desembre als 
membres de la Taula pel Soter-
rament on hi ha representació 
dels grups municipals i de par-
tits amb presència a la localitat 
i de la Plataforma Tracte Just 
Soterrament Total els quals van 
coincidir a expressar la seva sa-
tisfacció. 
El portaveu de la Plataforma, 
Josep M. González, considera 
que l’assignació d’una partida 

nominal per al projecte “és un 
reconeixement a la feina que 
s’està fent tant des de l’àmbit 
polític com del de la ciuta-
dania; òbviament falta molt 
camí per endavant, però és un 
pas molt important”, ha dit.

Estat del projecte. Inicialment, 
la dotació de la partida desti-
nada a Montcada és de 8 mi-
lions d’euros, una petita xifra 
en comparació amb el cost total 
de l’actuació, que puja a 400 
milions d’euros. “Tot i així, el 
que compta és que ja hi ha 
uns diners assignats i el com-
promís de fer la inversió de 
forma plurianual durant els 
cinc anys que està previst du-
rin les obres”, ha dit Campos.
Actualment, el projecte cons-
tructiu està en fase de revisió i 
es preveu que s’aprovi durant 
el primer trimestre del 2021. El 
pas següent serà licitar i adjudi-
car les obres.

Pilar Abián | Redacció

La dotació per al projecte 
al proper any serà 
de 8 milions d’euros i 
el cost total, de 400

Adif estudia crear un segon accés 
a la futura estació soterrada
L’Administrador d’Infraestruc-
tures Ferroviàries (Adif) ha co-
mençat a estudiar la proposta 
de l’Ajuntament per crear un 
segon accés a l’edifi ci de la futu-
ra estació Montcada i Reixac en 
el marc del projecte de soterra-
ment de l’R2. 
El consistori defensa una sego-
na entrada pel carrer Generali-
tat que s’afegiria a la que hi ha 
previst fer al carrer Guadiana. 
“Ens ha costat molt arribar a 
aquest punt i no podem accep-
tar una estació que no encaixi 
amb les necessitats de la ciu-
tat”, ha manifestat l’alcaldessa, 
Laura Campos (ECP). En la ma-
teixa línia, el president de l’Àrea 
Territorial, Jordi Sánchez (ERC), 
ha argumentat que “la segona 
entrada permetria integrar mi-
llor l’edifi ci sobre la zona so-
terrada i facilitaria la connexió 

dels usuaris entre les línies R2 
i R4”. Atenent a les demandes 
municipals, el sotsdirector de 
Projectes d’Obra Civil d’Adif, 
Juan Carlos Monge, ha comuni-
cat als representants de l’Ajun-
tament que ja han començat a 
fer els càlculs per saber si l’es-
tructura aguantaria el pes de la 
nova entrada, ja que el projecte 
de l’edifi ci se sustenta sobre els 
forjats dels soterrament de l’R2. 
“Confi em que els resultats no 
impliquin fer nous dissenys ni 
cap demora en l’aprovació del 
projecte fi nal, previst per a inici 
del 2021”, ha dit. 
Adif també està estudiant la pro-
posta municipal de modifi car les 
lluernes previstes al projecte per 
aconseguir més llum a l’estació 
soterrada i evitar que aquest ele-
ment suposi una barrera arqui-
tectònica a la superfície | LR

PAS DE BOGATELL
El passat 2 de desembre es va avariar una 
de les barreres durant quatre hores, fet que 
va obligar a intervenir la Policia Local

El projecte constructiu del soterrament de l’R2 al seu pas per Montcada i Reixac es troba en període de revisió i es preveu que s’aprovi durant el primer trimestre del 2021 per procedir a la seva licitació

LA
U

R
A 

G
R

AU



04 1a quinzena | Desembre 202004 Notícies

Notícies
laveu.cat/noticies

PÀG. 8

TE CONNECTIVITY
Els treballadors i la direcció arriben 
a un acord per tancar la planta 
montcadenca a l’abril del 2022

COVID-19

Tests ràpids amb antígens per detectar 
asimptomàtics i frenar la transmissió
Força participació al cribratge massiu poblacional organitzat pel Departament de Salut a principi de mes  
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Pilar Abián | Montcada Nova

En el moment de tancar aques-
ta edició –els dies 2 i 3 de de-
sembre– es feia a Montcada el 
cribratge massiu organitzat pel 
Departament de Salut de la Ge-
neralitat al municipi per detec-
tar infectats de la Covid-19 que 
no presenten simptomatologia. 
Durant la primera jornada, el 
nombre de participants va ser 
de 1.612 persones, de les quals 
només es va confi rmar un cas 
positiu. “L’objectiu d’aquests 
cribratges poblacionals és de-
tectar els asimptomàtics i ta-
llar amb antelació les cadenes 
de transmissió del virus ”, va 
explicar a La Veu Sandra Perales, 
referent de l’Equip d’Atenció Pri-
mària (EAP) del municipi. 

Procediment. El test practicat als 
participants al cribratge ha estat 
el d’antígens que determina en 
pocs minuts si la persona té la 
Covid-19. Els negatius reben l’en-
demà de la prova un SMS amb 
el resultat, mentre que als positius 
se’ls avisa amb imme diatesa, a 
través del gestor covid. El resultat 
del test també està disponible al 
portal lamevasalut.gencat.cat.
L’alcaldessa, Laura Campos 
(ECP), ha expressat la seva satis-
facció per la bona organització 
del cribratge, amb la participa-

ció d’una trentena d’efectius de 
personal sanitari i administratiu 
de l’Atenció Primària Barcelona 
Ciutat de l’ICS –CAP Montca-
da i CAP Les Indianes– i del  
Servei de Vigilància Epidemi-
ològica. L’Ajuntament ha col-
laborat cedint l’espai i fent tas-
ques de coor dinació, així com 
el control d’accessos a través de 
la Policia Local, voluntaris de 
Protecció Civil i de l’ADF i les 
agents cíviques. 
“Aquest cribratge ens per-
metrà tenir dades concretes 
sobre la incidència de la Co-
vid-19 al municipi”, ha mani-
festat l’edil, satisfeta que s’ha-
gin fet les proves. 

Finalitat. L’estratègia del Depar-
tament de Salut amb els tests 
massius poblacionals té com a 
objectiu aturar l’expansió del vi-
rus per assegurar que persones 
infectades no el transmetin. Per 
això, és fonamental que els posi-
tius i el seu entorn més immediat 
es mantinguin aïllats.

El test d’antígens consisteix a prendre mostres de la mucosa i el resultat de la mateixa es coneix en pocs minutsDurant la primera 
jornada es van fer el 
test 1.612 persones i 
només es va detectar 
un cas positiu

Protecció Civil, l’ADF i la Policia Local van gestionar l’accés al recinteDues participants, fent el registre abans del test
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PLENS DE NOVEMBRE

Ampli suport al pressupost 
presentat pel govern local
El PSC, principal grup de l’oposició, vota a favor i només Cs, en contra
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Pilar Abián | Redacció

Els pressupostos del 2021, que 
pugen a 49,2 milions d’euros, 
van ser aprovats el 19 de novem-
bre en Ple extraordinari amb els 
vots de tots els grups excepte Cs. 
La proposta del govern –ECP i 
ERC– va rebre també el suport 
del principal grup de l’oposició, el 
PSC, que ha pactat amb l’execu-
tiu un augment de 200.000 euros 
en la partida d’inversions destina-
da a la remodelació dels parcs in-
fantils del municipi, que quedarà 
fi nalment fi xada en 520.000.
L’alcaldessa, Laura Campos 
(ECP), va reiterar, com ja va fer 
en l’audiència pública de presen-
tació dels comptes, que els pres-
supostos de l’any vinent seran 
“els més socials de la història 
de la corporació” ja que, a més 
de l’augment d’un 51% de la 
despesa destinada a l’Àrea So-
cial, bona part de les inversions 
previstes –al voltant de 7 milions 
d’euros– també tenen aquesta 

vocació. Per la seva banda, el 
president de l’Àrea Econòmi-
ca, Gerard Garrido (ERC), va 
posar en valor la tasca feta pel 
departament d’acord amb el Pla 
Econòmic i Financer aprovat al 
2019 que ha permès, segons va 
dir, “sanejar els comptes mu-
nicipals, reduint el deute i la 
càrrega fi nancera”.

Parla l’oposició. El PSC, tot i do-
nar suport als comptes, va criti-
car el poc temps que ha tingut per 
avaluar la proposta del govern. 
També va expressar els seus 
dubtes sobre la planifi cació dels 
ingressos, entenent que és un risc 
preveure els que són volàtils. Tot 
i així, el grup socialista va arribar 
abans del Ple a un pacte amb el 
govern per donar suport al pres-
supost. “El nostre acord respon 
a una qüestió de responsabili-
tat política en una situació de 
pandèmia que no sabem què 
ens pot deparar”, va dir la regi-

dora Nani López. 
Cs, malgrat considerar coherent 
la despesa social prevista, va ser 
l’únic grup que va votar en con-
tra del pressupost, entenent que 
l’apartat d’ingressos és “irreal”. 
“No es té en compte que ens 
trobem en una situació de pan-
dèmia i ens ve a sobre una cri-
si social i econòmica; hi haurà 
molts impagaments”, va dir la 
regidora Angelina E. del Pino. 
L’alcaldessa va tancar el debat de 
pressupostos agraint el suport del 
PSC i el seu “sentit de la respon-
sabilitat” i mostrant la seva in-
comprensió pel posicionament de 
Cs a qui ha acusat de fer dema-
gògia. “No entenc que conside-
rant coherent la despesa social, 
que és la més elevada fi ns ara, 
acabin votant en contra”, va 
dir. L’edil també va matisar que 
els ingressos que fi guren al pres-
supost no estan infl ats, sinó que 
s’han fet d’acord a una previsió 
“acurada i responsable”.

Sessió marcada per la celebració del 25N
El Ple ordinari, fet el 26, va co-
mençar amb la lectura conjunta 
del manifest del 25N a càrrec de 
l’alcaldessa i de regidores de tots 
els grups –EC, PSC, ERC i Cs. La 
regidora d’Igualtat, Jessica Sego-
via (ECP) –a la foto–, va agrair la 
participació de la ciutadania a les 
activitats en línia programades i 
la predisposició de tots els regi-
dors a visibilitzar aquesta xacra 
social lluint la mascareta reivin-
dicativa. El programa commme-
moratiu clourà el 15 de desem-
bre un taller sobre masculinitats 

en línia. En l’apartat de mocions 
es va aprovar una presentada pel 
PSC per exigir a la Generalitat el 
compliment del fi nançament cap 
als ens locals. ECP i Cs van votar 
a favor, mentre que ERC va fer 
un vot diferenciat, en abstenir-se 
a la majoria dels punts i votar en 
contra dels apartats relacionats 
amb la creació de fons directes 
per a les administracions locals.  
Les notícies de la resta de te-
mes aprovats, relacionats amb 
Coope ració i Solidaritat, es poden 
consultar a la pàgina 15 | LR
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Subvenció de l’AMB per millorar
l’entorn de la Casa de la Mina

L’Ajuntament adjudica el projecte de 
reparcel·lació de la Vallençana Baixa
El consistori ha adjudicat a la fi rma d’aquitectura Reverendo-Gi-
nesta el projecte de reparcel·lació de la Vallençana Baixa, fent un 
pas més cap a la seva consolidació com a sòl urbà. Cadascun dels 
propietaris de la quarantena de solars que hi ha al sector rebrà una 
notifi cació perquè acrediti la seva titularitat mitjançant una còpia 
de l’escriptura, així com els contractes d’arrendaments que afectin 
les fi nques. El projecte de reparcel·lació establirà quin és el cost 
que haurà d’assumir cada propietat per a la urbanització dels car-
rers, incloent-hi el clavegueram | PA

Primer punt d’alimentació per a gats 
que serà gestionat per voluntaris
L’Ajuntament ha iniciat la 
instal·lació de punts d’ali-
mentació de colònia con-
trolada de gats urbans al 
municipi, una de les propos-
tes més votades en el marc 
dels Pressupostos Participa-
tius 2018-2019. El primer 
se n’ha instal·lat a la plaça 
de Barcelona, a Montca-
da Nova-Pla d’en Coll, i un 
cop s’hagi fet una valoració 
del seu funcionament, es col-
locarà la resta de forma progressiva. En total, el consistori preveu instal-
lar-ne una trentena. L’objectiu d’aquesta iniciativa és donar de menjar 
als gats d’una manera controlada, una alimentació que va a càrrec de 
persones acreditades mitjançat un carnet expedit per l’Ajuntament | LR
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El Consell Metropolità ha aprovat subvencionar al 50% amb l’Ajun-
tament i a través del fons FEDER europeu el projecte per millorar 
l’entorn de la Casa de la Mina, al parc de les Aigües, que costa-
rà 380.000 euros. La intervenció s’inclou en el Pla de restauració 
i millora de parcs amb valor patrimonial de l’AMB i inclou l’am-
pliació de la vorera i la remodelació de l’escala que connecta l’edi-
fi ci amb l’avinguda de la Unitat; l’entorn immediat del Rec Comtal; 
l’adequació de les dunes; l’aprofi tament del canal per regar i la 
restauració dels elements arquitectònics | PA
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La planta local de TE Connectivity 
tancarà portes l’abril del 2022
Els 250 empleats afectats poden acollir-se a plans de prejubilació i indemnitzacions

Després de dos mesos de mo-
bilitzacions i negociacions, la 
planta de TE Connectivity a 
Montcada tancarà les seves 
portes defi nitivament l’abril del 
2022, un cop culmini el trasllat 
de la maquinària. El preacord, 
signat el 27 de novembre entre 
sindicats i direcció i ratifi cat 
per la majoria de la plantilla, 
preveu l’acomiadament dels 
248 treballadors de la cadena 
de producció. Segons fonts del 
comitè d’empresa, el document 
estableix prejubilacions per als 
empleats  a partir dels 55 anys 
d’edat, amb una indemnització 
de 60 dies per any treballat i amb 
un topall de 50 mensualitats. 

Condicions. Per als treballadors 
menors de 55 anys, a aquesta 
compensació s’afegirà un linial 
de 725 euros per any treballat. 
Les indemnitzacions mínimes 
seran d’una anualitat per a 
aquells operaris que, sumant les 
compensacions corresponents, 

no arribin al sou d’un any. El 
personal d’entre 51 i 54 rebrà 
un ajut per fi nançar el conveni 
especial de la seguretat social, 
que serà equivalent a cinc anys 
de quotes. 

Nova ofi cina. La resta de treba-
lladors de la planta no afectats 
per l’ERO –75 empleats  d’ad-
ministració–, seran reubicats 
en la nova ofi cina que obrirà la 
companyia en el termini d’un 
any a Barcelona, amb la garan-
tia que, en cas d’un nou expe-
dient, puguin acollir-se a l’acord 
d’indemnitzacions pactat. El 

president del comitè d’empresa, 
Pedro Prieto, ha agraït el suport 
de la plantilla durant tot el pro-
cés –que va incloure una vaga 
indefi nida– i ha lamentat que 
no es puguin  mantenir els llocs 
de treball. “Podem dir que els 
acords són satisfactoris, te-
nint en compte que l’empresa 
havia pres la decisió inamo-
vible d’endur-se l’activitat a 
Alemanya”. En el si de la co-
missió de seguiment, empresa, 
treballadors i sindicats analitza-
ran les possibilitats de reindus-
trialització de les instal·lacions 
del Pla d’en Coll.

Els treballadors de la planta local de TE Connectivity, dedicada a components d’automoció, van fer vaga entre el 21 i el 29 de novembre

PLA D’EN COLL

Aquesta vinyeta és una creació 
de Gerardo Vicedo, el fi ll de 22 
anys d’un dels treballadors de 
TE Connectivity afectat pel tan-
cament de la planta local. La va 
fer per posar en evidència el de-
goteig d’empreses que marxen 
del polígon del Pla d’en Coll, 
iniciat amb Nissan i l’antiga Ge-
neral Cable | LG

Ja van ‘tres morts’

Laura Grau | Redacció
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Arrenca el Consell de Civisme
L’òrgan tindrà caràcter consultiu i podrà proposar accions per lluitar contra l’incivisme

PRESENTACIÓ

El Consell Municipal de Civis-
me i Convivència (CMCC) es 
va presentar el 24 de novembre 
amb una sessió en línia que va 
comptar amb la participació dels 
representants municipals i de les 
entitats que el composen. El nou 
ens és un òrgan de participació 
de caràcter consultiu, delibera-
tiu i de debat que treballarà per 
millorar la convivència.
“La lluita contra l’incivisme és 
una cursa llarga que s’ha de 

fer en equip”, va dir l’alcaldessa, 
Laura Campos (ECP), posant de 
relleu que l’objectiu del govern 
és que l’ens sigui útil i compti 
amb els recursos necessaris per 
al seu funcionament. El regidor 
de Ciutadania i Serveis Munici-
pals i Via Pública, Juan Carlos de 
la Torre (ECP), va recordar els 
bons resultats que està tenint la 
campanya per reduir l’abando-
nament de voluminosos i deixa-
lles al carrer. “Hem començat a 
revertir la situació, però encara 

hi ha molta feina a fer”, va as-
senyalar. El grups municipals, les 
entitats i els agents socials es van 
comprometre a col·laborar amb 
el projecte i a proposar iniciatives 
per reduir les accions incíviques. 

Propera acció. Precisament en els 
propers dies, s’instal·laran en di-
ferents espais de la ciutat unes 
estructures informatives forma-
des per quatre lones que incidei-
xen en la gestió de residus i la 
neteja urbana.

Sílvia Alquézar | Redacció

El Consell de Civisme, format per representants municipals i de diferents entitats, es reunirà un mínim de tres cops l’any
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Campanya de suport als joves
El jovent ha estat injustament assenyalat per alguns mitjans de comu-
nicació i administracions com el culpable de la segona onada de la Co-
vid-19. Per lluitar contra aquest estigma, l’Ajuntament ha decidit fer una 
campanya de suport i reconeixement a aquest sector de la població des 
del convenciment que, majoritàriament, està actuant de forma respon-
sable. Els videos es difondran a través del canal Youtube de Montcada 
Comunicació i de les xarxes socials de l’Ajuntament | PA

Èxit del ‘Saquegem el Black Friday’
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Les guanyadores del concurs 
van recollir els seus premis –els 
tres primers valorats en 150 eu-
ros i els segons, en 30 euros– 
el passat 27 de novembre fent 
una divertida prova que es pot 
veure en vídeo al canal Youtube 
de Montcada Comunicació. “Es-
tem molt satisfets del ressò ob-
tingut amb més de 2.700 co-
mentaris a les xarxes, i això ens 
motiva a fer noves accions”, 
ha manifestat la presidenta de 
l’MCC, Helena Abril. L’associa-
ció ja està preparant la campa-
nya de Nadal, amb sorpreses 
per a la seva clientela | PA
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‘SAQUEGEM EL BLACK FRIDAY’
El concurs de l’MCC fet a través d’Instagram 
ha obtingut molt bona resposta entre els 
seguidors d’aquesta xarxa social

MIREU EL VÍDEO A LAVEU.CAT/VIDEOS

Accions per visibilitzar quin ha estat 
l’impacte de la Covid en el col·lectiu 
La Taula per la diversitat funcional posa el focus en l’esforç realitzat pels usuaris, les entitats i l’administració

DIA DE LA DISCAPACITAT

La pandèmia ha fet estralls 
en molts sectors de la societat 
però està resultant especial-
ment dura per a les persones 
amb diversitat funcional. Du-
rant el confi nament, els serveis 
que presten les entitats del sec-
tor van quedar afectats; alguns 
es van poder mantenir en línia, 
però els que requereixen con-
tacte directe i presencial es van 
haver d’interrompre, alterant 
el dia a dia de moltes perso-
nes que precisament necessiten 
mantenir unes rutines molt 
marcades per garantir el seu 
equilibri emocional. Mica en 
mica, les activitats s’han anat 
reprenent, però encara n’hi ha 
que no ho han pogut fer, impe-
dint la tornada a la normalitat, 
tan necessària per a les perso-
nes usuàries i les seves famílies. 

Efemèride. Visibilitzar com ha 
afectat la Covid-19 a les per-
sones amb diversitat funcional  
del municipi ha estat enguany 
l’objectiu de la commemoració 
del Dia de la Discapacitat, el 
3 de desembre. Amb el lema 
#nosominvisibles, la Taula 
per la diversitat funcional ha 
promogut traslladar a les xar-
xes socials les experiències 
d’entitats i usuaris a través de 
diferents vídeos pro duïts per 

Montcada Comunicació i el 
departament de Comunicació 
de l’Ajuntament i protagonit-
zats per representants del con-
sistori, professionals que treba-
llen en aquest àmbit i membres 
de les entitats locals del sector.

Amb veu pròpia. Els vídeos els 
protagonitzen usuaris i profes-
sionals del Centre d’Atenció a 
la Discapacitat de la Fundació 
Adimir, de l’entitat Tot per tu, 
de l’associació Oratge, de Creu 
Roja i de la Llar Residència Je-
sús Farrés, de Catalònia Funda-
ció i s’aniran publicant durant la 
quinzena del mes de desembre. 
Entre d’altres qüestions, els tes-
timonis parlen sobre com l’al-
teració de la rutina a causa de 
la pandèmia ha afectat les per-
sones amb discapacitat, quins 
recursos han obtingut per part 
de les administracions o de les 
entitats i també com han con-
viscut o conviuen amb la Co-
vid-19, donat que les persones 
amb discapacitat, en la seva 
majoria, formen part dels col-
lectius de risc.

Pilar Abián | Redacció La pandèmia ha alterat 
rutines molt necessàries 
per a les persones amb 
diversitat funcional

L’Ajuntament, altaveu de les reivindicacions del sector
El consistori també s’ha afegit a la 
campanya #nosominvisibles per 
posar de manifest que les persones 
amb diversitat funcional tenen els 
mateixos drets que la resta i han 
de ser visibles en tots els entorns. 
“Volem fer d’altaveu d’aquestes 
reivindicacions i els oferim tot 
l’ajut que ens sigui possible”, ha 
manifestat la presidenta de l’Àrea 
Social i regidora de Serveis Socials 
i Polítiques d’Inclusió, Mar Sempere 
(ECP) –a la dreta. 
La pandèmia també ha obligat a 
reorganitzar el suport que l’Ajun-
tament presta a les persones amb 

Carlos Pérez, usuari de Tot per tu, fent una sessió individualitzada amb Lidia Domínguez, la psicòloga que treballa per a l’entitat

PI
LA

R
 A

BI
ÁN

FO
TO

S:
 R

AÜ
L 

R
IV

AS

diversitat funcional i a les entitats 
del sector. “Amb l’inici del confi -
nament, el primer que vam fer va 
ser contactar amb les famílies per 
donar resposta a les seves neces-
sitats”, ha explicat la cap de la uni-
tat de Serveis Socials, Núria Bar-

bosa –a l’esquerra. Com molts dels 
cuidadors són persones grans, el 
consistori va activar més serveis a 
domicili, alguns dels quals encara 
es mantenen. L’oci inclusiu és el 
que encara no s’ha pogut recupe-
rar amb normalitat | PA

La Junta de Govern Local d’aquest Ajuntament, en sessió del dia 23 de novembre de 
2020, ha acordat aprovar inicialment el projecte de reforma d’un pis al carrer Drac, 
al barri de Can Sant Joan de Montcada i Reixac, amb un pressupost d’execució per 
contracte de 32.951,65€ IVA inclòs trenta-dos mil nou-cents cinquanta-un euros i 
seixanta-cinc cèntims (IVA inclòs), i un termini d’execució de 3 mesos.

El que s’exposa a informació pública per termini d’un mes, mitjançant la publicació 
al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, a un dels diaris de més divulgació a 
l’àmbit municipal “La Veu”, al taulell d’anuncis, així com a e-Tauler de l’Ajuntament, 
a fi efecte que els interessats puguin consultar la documentació i fer al·legacions.

El projecte podrà consultar-se al departament Servei Jurídic de l’Àrea Territorial de 
8 a 14 hores, Av. de la Unitat 6 i en la web municipal www.montcada.cat en l’apartat 
e-Tauler. 

L’alcaldessa, Laura Campos Ferrer

Montcada i Reixac, 30 de novembre de 2020

EDICTE
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Absatou Diallo, germana de Mariama, usuària del CAID Adimir

L’experiència d’usuaris i professionals 

Antonio Fernández, usuari de la llar Residència Jesús Farrés

‘Aquesta pandèmia està sent una experiència dura 
per a ella. Durant el confi nament li va resultar molt 
difícil no poder venir al CAID ni anar a l’escola. I ho 
passava molt malament quan arribava la mare de 
treballar i no la podia abraçar fi ns que no es dutxava’

‘Quan va començar el confi nament, ens van venir a 
fer les proves i vaig donar positiu. Va ser molt dur 
això de no poder sortir, ni veure els amics ni la famí-
lia. Sort que al setembre vam poder tornar al taller 
on anem alguns usuaris del centre’

Carlos Pérez, usuari de Tot per tu

‘Això d’haver de portar mascareta i mantenir les dis-
tàncies no ho porto gens bé. No sé quan durarà tot 
plegat i prefereixo no pensar-hi. Per sort, ara ja puc 
anar a classes presencials a l’Escola d’Adults i també 
fer activitats que m’agraden, com fotografi ar trens’  

M. Carmen Macías, de Creu Roja Montcada-Cerdanyola-Ripollet

‘Una de les activitats que fem des de Creu Roja enfoca-
des al món de la discapacitat és ‘Avui Sortim’, que con-
sisteix a treure al carrer persones dependents. Molts 
dels usuaris ja no sortien des d’abans de la pandèmia, 
un aïllament que es va agreujar durant el confi nament’

Lídia Fos i Cynthia Giménez són 
les fundadores de #BinomILS, 
empresa montcadenca dedicada 
a l’accessibilitat auditiva a través 
de la interpretació, la traducció i la 
llengua de signes, que va comen-
çar el seu periple l’abril del 2017. 
Ambdues sòcies viuen la seva pro-
fessió amb autèntica passió i com-
parteixen el mateix objectiu vital. 
“Som idealistes, volem una soci-
etat realment inclusiva”, coinci-
deixen a dir, des del convenciment 
que encara queda molt camí a fer 
per aconseguir que totes les perso-
nes –també les que tenen sordesa, 
entre un 5 i un 8% de la població– 
puguin accedir a la informació, 
l’oci i el coneixement en igualtat 
de condicions. 
Si bé cada cop hi ha més norma-
tives adreçades a administraci-
ons i empreses per garantir uns 
serveis accessibles, la majoria 
recomanen més que obliguen. 
“En aquest sentit hi ha molt de 
postureig; de vegades es con-
tracten professionals per fer la 
interpretació d’un acte en llen-
gua de signes i no s’anuncia 
prèviament o bé se’ls amaga”, 
lamenta Giménez.

Tòpics. Per la seva professió, Fos 
i Giménez són ben coneixedores 
dels tòpics i la ignorància que en-

volten la sordesa. Erròniament es 
diu llenguatge de signes quan en 
realitat hem de parlar la llengua 
de signes. També hi ha la falsa 
creença que les persones sordes 
són mudes, quan no tenen cap 
problema a l’aparell fonedor.
#BinomILS treballa tant per a 
administracions i empreses com 
per a particulars. Precisament els 
actes més emotius que han vis-
cut fi ns ara les seves fundadores 
han estat vinculats a encàrrecs 
personals, com ara la interpreta-
ció de casaments o funerals. Un 
altre dels serveis oferts és el de 
traducció audiovisual per poder 
subtitular vídeos d’acord amb els 
protocols de qualitat establerts.

Pilar Abián | Montcada

Lídia Fos i Cynthia Giménez són fundadores de #BinomILS

‘Som idealistes i treballem 
per una societat que 
sigui realment inclusiva’

ACCESSIBILITAT AUDITIVA

Lídia Fos, a dalt, i Cynthia Giménez

#B
IN

O
M

IL
S

Flora Orlando, coordinadora de l’associació Oratge

‘La nostra associació treballa per la inclusió en el 
lleure i coordinem el projecte ‘Dissabtes per a tu’ 
per a joves amb discapacitat intel·lectual i motriu. 
A causa de la pandèmia no el fem des del març 
i els usuaris i les famílies el troben molt a faltar’

Campanya solidària de joguines 2020

Compra 
la mascareta 

solidària

2€
Amb el suport de:

RECOLLIDA 

DE MATERIAL 

ESCOLAR

I CONTES NOUS A:

• Auditori Municipal

   Plaça de l’Església, 12

PODEU COMPRAR LA MASCARETA SOLIDÀRIA A:

CAN SANT JOAN:

• Animal’s Can Sant Joan - C. Reixagó, 57
• Farmàcia Pardo-Relat  - C. Masia, 2
• Floristería Palmira - C. Besòs, 38
• Frutería Pozo- C. Reixagó, 44
• Gabinete Dental Dident - C. Reixago, 68
• La Botigueta de Can Sant Joan - Casa Maresma 

- C. Masia, 8
• Malakita - C. Reixagó, 46-48
• Merceria Sisquet - C. Bateria, 70
FONT PUDENTA:

• Alimentació Susana - Pg. Font Pudenta, 60-62
MAS RAMPINYO I MAS DURAN:

• Cafeteria forn de pa Les Delícies - C. Joan Miró, 16
• Farmàcia Judit Recasens - Av. Catalunya, 65
• Papers - Av. Catalunya, 48 baixos, 2
MONTCADA NOVA-PLA D’EN COLL:

• Forn Oliveras - C. Lleida, 15
• Forn Montse Cafeteria - C. Mallorca, 59
• La Botigueta de la Rambla - Rbla. Països 

Catalans, 4
• L’Herbolari - C. Barcelona, 13-15
• Stil nou - C. Bruc, 40, baixos

TERRA NOSTRA:

• Centre de jardineria Terra Nostra 

- Ctra. Sabadell, km 2  800 (N-150)
• Flors Riera - C. Ramon Llull, 89
ZONA CENTRE:

• Bar Restaurant La Oficina - Pl. de l’Església, 10
• Bar Manhattan - C. Montiu, 1
• Ca l’Estrelleta - C. Major, 53
• Carnisseria Fina - C. Santiago Rusiñol, 2B
• El rebost de l’àpat - C.  Major, 77
• Ferreteria industrial Montcada - C. Clavell, 44
• Flors Montse - C. Rocamora, 24
• Forn de Pa Cel Obert - C. Bonavista, 2
• Forn Oliveras - C. Santiago Rusiñol, 10 
• La tentación de la princesa - C. Major, 95
• Perfumeria Heri - Passion Beauté - C. Major, 112
• Perfumeria Hernandez - Düca - C. Major, 93
• Perruqueria Mònica - C. Bogatell, 5
• Reyes de Palacio - C. Major, 8
• Rosa Bandrés - C.  Rosselló, 2D
• Teixits Rotxe - C. Clavell, 16
• Tintoreria Solanes - C. Major, 57
• Viatges Airos Montcada - C. Major, 67

Compraaaaaaaaaaaa 
scareta

p
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CALENDARI 
MUNICIPAL 

PUNTS DE DISTRIBUCIÓ
• AJUNTAMENT DE MONTCADA I REIXAC 

(Av. de la Unitat, 6), de 9 a 14 h

• AUDITORI MUNICIPAL 
(Pl. de l’Església, 12), de 17 a 20 h

• ESPAI CULTURAL KURSAAL 
(C. Masia, 39), de 8 a 20 h

2021
RECOLLIU EL VOSTRE 
EXEMPLAR A PARTIR 
DEL 17 DE DESEMBRE

EDUCACIÓ

Mesures per reduir la segregació escolar al municipi
Un altre dels projectes priorita-
ris del Consell Escolar Municipal 
(CEM) per a aquest curs és po-
sar en marxa diverses mesures 
per aconseguir una escolaritza-
ció equilibrada. “La segregació 
escolar és un problema molt 
important que hem de soluci-
onar perquè posa en perill la 
cohesió social”, va manifestar 
Jessica Segovia, regidora d’Edu-
cació (ECP). L’edil va posar èm-
fasi en la necessitat de crear 

l’Ofi cina Municipal d’Escolarit-
zació (OME). “Estem buscant fi -
nançament per tirar endavant el 
projecte, ja que creiem que és 
una eina que ens ajudarà a mi-
llorar la distribució de l’alum-
nat al municipi”, va dir l’edil.

Transició-Escola Treball. Al CEM 
es van debatre altres projectes 
d’aquest curs com el progra-
ma de Transició-Escola Treball 
(Diltet), en el qual participen 

els instituts de La Ribera, La 
Ferreria, La Salle i el Montser-
rat Miró. Inclou tallers, càp-
sules formatives i estades a 
empreses, enguany condicio-
nades per la Covid-19. 
D’altra banda, amb l’objectiu 
de reduir l’abandonament pre-
matur dels estudis, hi ha previst 
posar en marxa un tastet d’ofi -
cis a l’Aulari de Mas Rampinyo, 
un projecte ajornat el curs pas-
sat per la pandèmia | SA

Montcada rebrà un ajut de 133.000 euros 
per pal·liar els efectes de la pandèmia
L’aportació s’inclou al Pla de Millora d’Oportunitats Educatives de la Generalitat per cobrir les necessitats de l’alumnat

La pandèmia de la Covid-19 va impedir fi nalitzar el curs passat de manera presencial, generant moltes desigualts en l’àmbit educatiu

Montcada rebrà una aportació 
de 133.860 euros del Departa-
ment d’Educació de la Genera-
litat per pal·liar els efectes de la 
pandèmia en l’àmbit educatiu. 
L’ajut s’emmarca dins del Pla 
de Millora d’Oportunitats Edu-
catives (PMOE), que preveu 
diverses mesures per reduir les 
barreres econòmiques en els 
centres, donar suport a l’alum-
nat i les famílies i potenciar 
l’acció educativa comunitària. 
El PMOE s’adreça als centres 
d’alta complexitat per cobrir 
les necessitats de l’alumnat 
més vulnerable. “L’objectiu és 
lluitar contra les desigualtats 
a nivell educatiu amb un se-
guit de mesures que s’aplica-
ran l’any vinent”, va explicar 
la regidora d’Educació, Jessica 
Segovia (ECP), durant la pri-
mera sessió del Consell Escolar 
Municipal (CEM), que va tenir 
lloc de manera telemàtica el 30 
de novembre. L’edil va avançar 
que el Pla també comptarà amb 
aportacions econòmiques per 
part de l’Ajuntament i del Mi-
nisteri d’Educació.

Projectes. Els centres locals in-
closos al Pla són l’INS La Ri-
bera, l’IE El Viver i l’escola El 

Turó. El PMOE preveu un total 
de 19 mesures, de les quals se’n 
desenvoluparan cinc des del Pla 
Educatiu d’Entorn (PEE). En 
l’àmbit de l’acompanyament i 
implicació a les famílies i l’alum-
nat, el Pla preveu ampliar els ta-
llers d’estudi assistit i el suport 
escolar diversifi cat, un progra-
ma fi nançat per la Generalitat 
i el Ministeri d’Educació, que 
aporta 3.000 euros. 

Accions. Per reforçar les oportu-
nitats educatives més enllà de 
l’escola, hi ha previst contractar 
un coordinador del PEE i posar 
en marxa el Servei d’Orientació 
d’Àmbit Comunitari (SOAC), 
que tindrà com a fi nalitats evitar 
l’absentisme i l’abandonament 
escolar prematur, així com re-
duir la segregració escolar i mi-
nimitzar els seus riscos. Pel que 
fa a les activitats extraescolars i 
de lleure, l’objectiu és reforçar 
les iniciatives i ampliar la seva 
durada fi ns al 31 d’agost.

Sílvia Alquézar | Montcada Es preveu ampliar 
els tallers d’estudi 
assistit, contractar 
personal i reforçar les 
extraescolars
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La campanya de joguines Regala 
il·lusions, impulsada per l’Ajun-
tament, arriba enguany a la seva 
desena edició. L’objectiu és que 
els infants de 0 a 12 anys d’en-
torns vulnerables rebin regals 
per Nadal. L’acció pretén arribar 
a uns 450 infants, una xifra que 
podria variar donat que la situa-
ció de la vulnerabilitat per la Co-
vid-19 ha provocat un increment 
de la necessitat de les famílies. 
La campanya l’organitza el 
consistori, amb la col·laboració 
d’entitats i botigues del munici-
pi. L’Obra Social “la Caixa” hi 
dona suport un any més, amb 
l’aportació de 4.000 euros.
Col·laboració. La ciutadania hi 

pot contribuir amb la compra 
d’un objecte solidari, que en 
aquesta ocasió és una mascare-
ta amb la imatge identifi cativa 
de la campanya. Es poden com-
prar, al preu de 2 euros, a esta-
bliments col·laboradors, identi-
fi cats amb el cartell de Regala 
il·lusions. També s’hi pot donar 
suport amb la donació de ma-
terial escolar i contes nous a 
través d’alguna de les entitats 
participants o bé portar-lo a 
l’Auditori Municipal.

Vulnerabilitat. Aquest any ha 
estat molt difícil i ara, més 
que mai, necessitem donar il-
lusió als infants, especialment 
als que viuen en contextos 

vulnerables”, ha expressat l’al-
caldessa, Laura Campos (ECP), 
qui ha demanat la participació 
de la ciutadania: “Durant el 
confi nament vam donar als 
infants de famílies amb di-
fi cultats econòmiques tot el 
material escolar que teníem 
reservat per a la campanya 
de Nadal”, ha indicat Campos.
Per la seva banda, el sotsdirec-
tor de l’ofi cina de ‘la Caixa’ 
ubicada al carrer Major, James 
Martínez, ha animat la població 
a participar en la campanya. 
“Estem vivint uns moments 
molt com      plicats”,  ha dit tot 
agraïnt a l’Ajuntament la pos-
sibilitat de col·laborar, un any 
més, en el projecte.

NADAL

La campanya municipal Regala il·lusions arriba enguany a la desena edició 

Mascaretes solidàries perquè 
tots els infants tinguin regals
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Sílvia Alquézar | Redacció

James Martínez, de ‘la Caixa, i l’alcaldessa, Laura Campos, amb la mascareta solidària

A favor dels nens amb càncer

La campanya tindrà lloc del 14 
al 18 de desembre. Els aliments 
es podran dur al centre educa-
tiu de 9 a 9.30h, d’11 a 12h, de 
15 a 15.30h i de 17 a 17.30h. 
El material recaptat es lliurarà a 
Càritas Montcada, que gestiona 
el magatzem d’aliments, ubicat 
a un equipament municipal del 
Pla d’en Coll. L’escola ha fet una 
crida a participar en la iniciativa 
solidària, especialment aquest 
any en què ha augmentat la vul-
nerabilitat social i econòmica a 
causa de la pandèmia. Es reco-
mana portar aliments de llarga 
caducitat com oli, llegums, arròs, 
farina, sucre, llet, pasta, cereals i 
conserves | SA

Amb aquest lema s’ha posat en marxa una recollida de joguines 
per a famílies amb pocs recursos que coordinen el grup de Fa-
cebook Montcada Solidaria Ayuda a Ayudar, l’associació educati-
va Tropezando con suerte i l’Escape Room Cadena Perpetua. Les 
joguines poden ser noves o de segona mà, sempre que estiguin en 
bon estat. Els punts de recollida són el local de l’antiga biblioteca 
al carrer Montiu –on ara està l’Escape Room de 9,30 a 11h; Ali-
mentació Susana (Font Pudenta), Autoescola Diamant, Animal’s 
i la merceria Sisquet (Can Sant Joan); i el quiosc de Can Cuiàs 
i Miñarro Impressions (Mas Rampinyo) | LG

Campanya ‘Operación juguete’ L’escola Fedac 
Montcada fa 
una recollida 
d’aliments

El nou calendari del 2021 
dels Mossos d’Esquadra ja es troba 
a la venda als sis estancs del mu-
nicipi al preu de 5 euros, destinats 
a l’Associació de Familiars i Amics 
de Nens Oncològics de Catalunya 
(AFANOC). L’almanac reinterpreta 
contes infantils i fotografi es amb 
nens i nenes com a protagonistes, 
simbolitzant el treball en equip | PA

La Marató de TV3, a La Unió
L’entitat organitza un any més el festival solidari –a  dalt, una imat-
ge del 2019– per recaptar fons per a la iniciativa que promou la te-
levisió catalana, dedicada enguany a la Covid-19. En el moment de 
tancar aquesta edició, hi havia confi rmada l’actuació de les esco-
les de ball Grisdance i Jym’s, a més de la secció de gimnàstica de 
La Unió. A causa de les mesures anticovid, només podran accedir 
les famílies dels grups participants. No obstant, es poden comprar 
entrades (5 euros) per a la fi la zero a la web de l’entitat | SA
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Una dona compra una mascareta solidària a una de les botigues adherides a la campanya



151a quinzena | Desembre 2020 15Societat

Si ho 
fem bé,
tothom 
guanya

Telèfon: 935 642 815    Horari: de 8 a 13.30 h       
A/e: serveismunicipals@montcada.org    
Brigada municipal. C. Can Milans, nau 20 

Per a més informació, pots trucar 
a Serveis Municipals i de manteniment.  

RECOLLIDA DE 
LA FRACCIÓ 
VERDA

RECOLLIDA 
DE MOBLES I 

VOLUMINOSOS

RECOLLIDA 
D’OLI USAT

CONTENIDOR 
DE TÈXTIL

MINIDEIXALLERIES
24 h

DEIXALLERIA 
MÒBIL

Setmanal

DEIXALLERIA

El Ple destina més de 6.000 
euros als refugiats de Lesbos
Montcada Solidària demana l’ajut del consistori davant la greu crisi humanitària

M
S

Pilar Abián | Redacció

El Ple de novembre va acordar 
per unanimitat de tots els grups 
destinar 6.318 euros a l’entitat 
Montcada Solidària per projec-
tes de cooperació en suport a 
la població refugiada dels cam-
paments de Lesbos, a Grècia. 
L’ong local va sol·licitar la col-
laboració econòmica del con-
sistori davant la greu crisi hu-
manitària que afecta milers de 
persones, especialment les que 
van ser desallotjades del camp 
de Mòria, incendiat el passat se-
tembre. “Els diners provenen 
de les partides destinades a 
subvencions que enguany no 
s’han exhaurit a causa de la 
pandèmia i es destinaran a la 
compra d’aliments”, va expli-
car el regidor de Cooperació i 
Solidaritat, Juan Carlos de la 
Torre (ECP).

Unanimitat. La tramitació de 
la subvenció es va fer per via 
urgent, atenent a la situa ció 

d’emergència en què es troba la 
població refugiada. Tant l’edil 
com l’alcaldessa, Laura Campos 
(ECP), van agrair el suport de 
tots els grups a la proposta de 
subvenció a Montcada Solidà-
ria i van a expressar la voluntat 
d’augmentar progressivament la 
partida destinada a aquest tipus 
de projectes. 
Enguany el consistori ha col-
laborat amb un programa de 

suport a dones i infants de Nica-
ragua i amb la dotació de 9.700 
euros, a través del Fons Català 
de Cooperació, per a la compra 
de material  hospitalari destinat 
a un centre materno-infantil 
del campament de refugiats 
sahrauís de Tifariti, ubicat a la 
província de Tinduf (Algèria). 
L’espai dona atenció integral a 
embarassades i a infants fi ns als 
cinc anys.

SOLIDARITAT

Refugiats  dormint als carrers de l’illa de Lesbos després de l’incendi del campament de Mòria

Moció contra l’escalada 
militar al Sàhara Occidental
El text insta el Marroc a retirar les seves tropes

EF
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L’Ajuntament va aprovar al Ple 
municipal de novembre una 
moció de suport al poble sah-
rauí davant l’escalada militar al 
Sàhara Occidental. La moció, 
presentada pel grup d’En Comú 
Podem (ECP)i promoguda pel 
Fons Català de Cooperació al 
Desenvolupament i la Coordi-
nadora Catalana d’ajuntaments 
solidaris amb el poble sahrauí, 
va comptar amb els vots favora-
bles del seu soci de govern, ERC, 
i del PSC, mentre que Cs es va 
abstenir. 

Contingut. La moció insta el 
Regne del Marroc a complir els 
acords internacionals, a retirar 
de forma immediata els seus 
efectius militars del Guerguerat, 
i a deixar d’utilitzar aquest pas 
per endur-se recursos naturals 
del Sàhara Occidental. El Govern 
de la República Arab Sahrauí 
Democràtica (RASD) interpreta 
aquest fet com una violació de 
la seva sobirania nacional i la fi  
de l’alto el foc. El text també fa 

una crida a la comunitat inter-
nacional i, particularment, a les 
Nacions Unides (ONU) i la seva 
missió de pau en aquest territori 
perquè assumeixi el seu mandat 
i vetlli pel respecte i el compli-
ment de la Resolució 690 del 
Consell de Seguretat assignant 
un nou Enviat Especial per al 
Sàhara Occidental que pugui li-
derar la transició cap a la cele-
bració d’un referèndum d’auto-
determinació | LG
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SOLIDARITAT

Tallers d’aprenentatge-servei de noves tecnologies
El Teu Refugi també té una ves-
sant formativa amb la fórmula 
d’aprenentatge-servei. Cada par-
ti  cipant es compromet a ense-
nyar dues o tres persones més 
quan fi nalitza la seva formació. 
“D’aquesta manera el projecte 
s’amplifi ca i es treballen valors 
com la solidaritat i la cohesió 
social”, explica una de les volun-
tàries, Carolina Izquierdo. Amb 
el títol ‘Capacítame, capacítale’, 
l’entitat ofereix sessions formati-
ves sobre temes pràctics relacio-
nats amb les TICs per a persones 
amb pocs recursos. El contingut 
dels cursos s’organitza segons 
les necessitats que s’observen 

en la comunitat i van des de ta-
llers sobre la gestió del correu 
electrònic, fi ns a la petició d’una 
cita prèvia en línia, ara que molts 
tràmits s’han de fer telemàtica-
ment a causa de la pandèmia.  
“Tenim un trac  te molt proper 
amb els usuaris, als quals tam-
bé donem informació sobre les 
vies ofi cials per demanar ajuts 
a l’administració, ja que sovint 
no saben com fer-ho”, destaca 
la presidenta, Esther Lagoa. Les 
sessions es fan en grups reduïts 
i amb protocols anticovid. 
Les persones interessades han 
d’escriure a elteurefugi2017@
gmail.com | EM

El Teu Refugi compleix cinc anys com a 
entitat d’ajuda a persones vulnerables
El col·lectiu fa una crida a les botigues d’alimentació del municipi perquè col·laborin en el projecte de repartiment d’aliments

L’associació El Teu Refugi cele-
bra el seu cinquè aniversari en 
plena crisi de la Covid-19, que 
ha causat un increment de la 
demanda d’ajuda alimentària 
que presta l’entitat, vinculada a 
la comunitat evangelista –com-
parteixen la seu, al carrer Cla-
vell–, però que actua dins i fora 
del col·lectiu religiós. “Vam 
néixer perquè veiem moltes 
necessitats al nostre entorn 
i volíem ajudar les persones 
més desafavorides, indepen-
dentment de la seva religió i 
origen”, remarca la presidenta 
de l’entitat, Esther Lagoa. 

Projectes. Des de fa més de tres 
anys l’entitat reparteix aliments 
–tant frescos com de llarga 
durada– cada dissabte entre 
famílies de Montcada sense 
recursos. Fins fa poc, el Banc 
d’Aliments de Montcada tam-
bé hi contribuïa, un conveni 
que no s’ha pogut renovar. Per 
fer front a l’augment d’usuaris, 
l’ong fa una crida als supermer-
cats i botigues perquè aportin 
productes a punt de caducar 
i habilitin punts de recollida 
d’aliments. “La idea és que els 
ciutadans sàpiguen que als 
llocs on adquireix menjar hi 

ha un carro preparat per a El 
Teu Refugi, on poden donar 
part de la seva compra”, ex-
plica Carolina Ibáñez, de l’or-
ganització. El Condis del carrer 
Montiu ja s’ha apuntat a la ini-
ciativa. També reben donaci-
ons de Gros Mercat, Maheso, 
Consum i el Banc d’Aliments 
de Barcelona. 

Col·laboracions. L’entitat compta 
amb una vintena de volunta-
ris, un centenar d’usuaris i col-
labora amb la Fundació Adimir, 
promovent activitats de lleure 
inclusiu. La gent que hi vulgui 
col·laborar pot trucar al telèfon 
655 548 655.

Eric Moner | Montcada
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Voluntaris de l’ong El Teu Refugi, a la seu del carrer Clavell, reunits un dissabte per fer el lliurament de les donacions d’aliments a les famílies que demanen ajuda
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ACTIVA’T A CASA!
Cicle d’activitats d’envelliment actiu

• CINEMA A CASA, AMB LA 
PEL·LÍCULA ‘ARRUGAS’

Emissió en línia des de les 18 h del 4

de desembre a les 18 h del 6 de desembre

Inscripció: enviar un correu
electrònic per rebre l’enllaç a
participaciociutadana@montcada.org
Data límit d’inscripció: fins a les 13 h
del 4 de desembre 2020

• PENSEM EN SALUT
Xerrada en format vídeo, més una tutoria en línia per Whatsapp.

Places limitades

Intel·ligència emocional
Dimecres 9 de desembre, d’11 a 12 h

Cal fer inscripció prèvia: per whatsapp 673 373 879 o per correu
electrònic a participaciociutadana@montcada.org
Data límit d’inscripció: 7 de desembre de 2020

Grups municipals
laveu.cat/latevaveu

D’acord amb el Reglament d’ús de Mitjans d’Informació per als grups municipals, cadascun d’ells disposa d’aquest espai mensual per referir-
se a la seva activitat en la corporació i en el municipi i a assumptes d’interès públic municipal. Correspon als edils elaborar l’escrit i assumir 
la responsabilitat del seu contingut, amb total indemnitat de l’Ajuntament i de la gerència i la direcció del mitjà. Les intervencions hauran de 
basar-se en el respecte mutu, s’evitarà la confrontació personal i caldrà mantenir unes normes bàsiques de conducta i de cortesia pública. 
En cap cas es podran destinar els espais reservats a propaganda electoral o a la petició del vot. 

Mar Sempere

El 3 de desembre és el Dia Internacional de les persones amb 
Diversitat Funcional. És de màxima importància donar visibili-
tat, elevar la veu i reivindicar temes de gran importància que 
afecten el dia a dia de centenars de montcadencs. Quan diem 
discapacitat o minusvalidesa, normalment apliquem un sentit 
pejoratiu, pensant que la persona no és capaç, sense pensar que nosaltres mateixos, possi-
blement en algun moment de la nostra vida podriem patir alguna d’aquestes diversitats. Les 
persones que pateixen alguna discapacitat ens fan arribar que no estem emprant bé el terme, 
diversitat funcional és la paraula que millor els identifi ca, fent ús de terminologies no negatives 
que reconeguin aquests col·lectius com a persones amb capacitats diferents entre si. Cal posar 
èmfasi en l’atenció social a aquestes persones amb diversitat funcional per millorar al màxim la 
qualitat de vida d’aquestes persones.
El PSC de Montcada i Reixac, en el Ple del mes setembre, va presentar una moció en aquest sentit 
que va ser aprovada per unanimitat, reconeixent d’aquesta manera el compromís de futur, de tre-
ballar perquè les nostres zones de joc siguin inclusives i recullin totes les necessitats de la nostra 
ciutadania per fer-ne ús. El 26 de novembre es va celebrar el Ple Municipal on es van aprovar els 
pressupostos per al 2021, que es van aprovar amb el nostre suport perquè vam aconseguir una 
partida adicional de 200.000,00€, sumats als ja 300.000,00€ pressupostats per a aquest fi , perquè 
aquesta moció aprovada sigui una realitat en 5 anys, amb partides concretes per a la realització 
d’aquestes zones de joc tan importants per fer justícia social. En defi nitiva, donar una gran passa 
per a la millora en la vida d’aquestes persones i les seves famílies. Tothom mereix zones dignes 
d’esbarjo. Seguirem treballant en aquesta línia perquè el nostre municipi sigui, dia a dia, més inclu-
siu. Els parcs són centres de reunió dels nostres veïns amb els seus fi lls i les seves fi lles, zones 
necessàries per dignifi car els nostres barris. Ens alegrem que, cada vegada més, es pensi en les 
millores de les zones comunes que a la vegada són inclusives, del nostre municipi. Però aquestes 
zones de joc no estarien completes sense un pla i un compromís per part del consistori per fer-los 
progressivament més inclusius, pensats també per als nostres fi lls amb diversitat funcional. Això 
sí, podeu estar ben segurs que serem garants per tal que el compromís sigui ferm.

Més investigació, menys discriminació

Andreu Iruela

Este pasado mes de noviembre el equipo de gobierno pre-
sentó los presupuestos como los más sociales de la histo-
ria. Desde el Área Económica, informan que las partidas en 
el Área Social se han incrementado 51% entre otras, pero 
desde Cs creemos que son insufi cientes. 
Consideramos que estamos ante unos presupuestos irreales, unos presupuestos en los que no 
se tiene en cuenta que parte de los ingresos no se van a cobrar, derivados de actividades co-
merciales e impuestos que, debido a la situación que se vive, no se van a poder hacer frente o 
bien por precariedades económicas o porque parte del tejido comercial y laboral habrá caído. 
La tasa de paro en nuestro municipio este último año ha crecido cerca de un 2,5 % y el sector 
más afectado es el de servicios.
Existen partidas de ingresos que han crecido cerca del 25%, como la de impuestos de cons-
trucción o multas de tráfi co, pero estos son volátiles, igual que los ingresos que se prevén de la 
Generalitat que no van a llegar en la mayor parte, asumiendo así el riesgo por parte de nuestra
administración. Hay partidas que se podrían ajustar a la ratio que tenemos, partidas que se 
pueden congelar y no aumentar como comunicación corporativa. Consideramos que hay que 
ser transparentes y que la información llegue al máximo de habitantes posibles, pero esa
diferencia que se quiere aumentar podría destinarse al Área Social. Ya anunciamos que los 
impuestos y las tasas, en un año donde las familias y las empresas han reducido sus rentas se 
deberían de haber adaptado o rebajado en la medida de lo posible, para evitar en las familias 
mayor presión fi scal. Montcada es una de las ciudades con la tasa de IBI más elevada.
Cs siempre será responsable y más en estos duros momentos que atravesamos, pero por esa 
misma responsabilidad no podemos aprobar unos cuentas vemos insufi cientes e irreales. No 
son unos presupuestos para salir de la crisis social, económica y sanitaria en la que vivimos 
actualmente.

Ana Pellicer

El passat mes de novembre vam aprovar els pressupostos per 
al proper any 2021. Un pressupost realista i transparent, on 
s’han tingut en compte les noves necessitats sorgides arran 
de la Covid-19. Sabem que aquesta pandèmia provocarà 
una crisi social i econòmica greu. I, per aquest motiu, des 
de l’ Ajuntament hem volgut posar a disposició de la ciutadania els màxims recursos possibles.
Des d’Esquerra Republicana, volem remarcar el rigor, la responsabilitat i la transparència que ha 
tingut aquest equip de govern en la gestió econòmica de l’Ajuntament, reduint la càrrega fi nan-
cera –deute i interessos– per poder destinar aquests recursos a despeses corrents del consistori, 
que afectaran directament la ciutadania. 
En aquests darrers cinc anys no només hem posat llum sobre els errors de la mala gestió de 
governs anteriors. Hem corregit aquests errors per tal de regularitzar i sanejar els comptes de 
l’Ajuntament. Ara comencem a veure els fruits de tota aquesta feina, disposant d’ un increment 
d’1,6M per al pressupost del 2021. Això permetrà regularitzar les despeses afectades pels ajus-
tos d’anys anteriors i, fi ns i tot, podrem fer front a noves despeses i necessitats. 
Malgrat que la situació econòmica de l’Ajuntament no és la més òptima, sense tenir un roma-
nent de tresoreria positiu com altres consistoris, hem volgut dedicar el major dels esforços i els 
màxims recursos al municipi i a la ciutadania, en aquests moments tan complicats.
Finalment, les inversions mostren els objectius que ens plantegem per als propers anys: incidir 
en la via pública, millorar i potenciar la mobilitat sostenible, parcs infantils i equipaments muni-
cipals. Aquesta millora notable en el pressupost, fruit de la feina dels treballadors i les treballa-
dores de l’Ajuntament, mostra el camí a seguir pel sanejament i la regularització defi nitiva dels 
comptes municipals. 
A poc a poc, anem veient la llum. Som positius i, a curt termini, podrem veure els resultats de 
tota aquesta tasca. Treballem per Montcada, treballem per la ciutadania! 

Pressupostos esperançadors

Aquest any, la pandèmia de la Covid ens portarà un Nadal 
molt diferent als que venim celebrant de manera habitual. Tin-
drem esdeveniments tradicionals com la Cavalcada de Reis o 
la celebració de la Nit de cap d’any, marcada  per mesures de 
seguretat i prevenció per tal de garantir que siguin unes troba-
des nadalenques segures i saludables, tot i els inconvenients de la pandemia. Celebracions que 
estaran marcades per la restricció del nombre de persones, la mobilitat i els horaris. Aquestes 
mesures excepcionals, com el cribratge massiu realitzat entre l’ICS i l’Ajuntament a l’àgora del 
l’Aqua, busquen evitar la proliferació de contagis i garantir la seguretat de veïns i veïnes de Mont-
cada i Reixac. Hem reconvertit les celebracions tradicionals amb fòrmules imaginatives: tindrem 
una Cavalcada de reis sense moviment però amb la mateixa il·lusió dels caramels, els patges i la 
recepció de cartes i desitjos per part de Ses Majestats. Hem il·luminat Montcada i els seus eixos 
comercials i convidem tothom amb les campanyes de suport al comerç local a cercar els regals 
i fer les compres de Nadal als barris i comerços de proximitat, gaudint dels carrers engalanats, 
dels mercats i de les propostes que ens fan els nostres comerços. Destinarem més recursos per 
garantir que tothom que estigui passant per una situació complicada tingui la possibilitat de cele-
brar les festes, que no faltin el menjar ni les joguines per als més petits. Tothom que vullgui con-
tribuir pot fer-ho amb la campanya “Regala il·lusions” comprant la mascareta solidària o donant 
joguines, llibres i material escolar perquè l’Ajuntament faci entrega a les famílies. 
Aquest Nadal serà una mica més complicat del normal. Els joves i adolescents estan vivint tam-
bé moments difi cils. Han perdut espais i moments de socialització. Amb la Covid han ajornat 
moments de relació amb amics i iguals. És un col·lectiu que, tot i haver estat assenyalat com 
a possible transmissor del virus per gent més gran, ha demostrat en múltiples espais, haver-se 
tornat més solidari i compromès amb els col·lectius més vulnerables de la so cietat, com ha estat 
el cas de la participació dels joves en la xarxa solidària. En defi nitiva, volem agrair la vostra res-
ponsabilitat i participació de les mesures excepcionals d’aquest Nadal 2020. Un fi nal d’any que 
serà diferent però que esperem gaudiu amb seguretat i esperança. Que el 2021 ens porti un 
any amb millors notícies, on aconseguim erradicar aquesta pandemia. Bones festes i feliç 2021!

Un Nadal diferent

Gerard Garrido

Unos presupuestos irreales
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La bústia del lector
Les cartes trameses a aquesta secció no han d’excedir de 25 línies.  
No s’admeten continguts que atemptin contra persones o institucions. 

som@laveu.cat
T 935 726 492

Mascaretes, sí!
Un dia d’octubre vam anar al 
parc de la Llacuna a fer un pro-
jecte de la classe i ens vam tro-
bar amb una cosa molt sorpre-
nent: la meitat de les persones 
que vam veure passejant ana-
ven sense mascareta. La classe 
dels gossos volem que tothom 
col·labori i que portin la masca-
reta ben posada quan surtin al 
carrer. 
Per una altra part, la classe del 
Turó i la classe de les abelles, 
que formen part de la comu-
nitat dels mitjans, us volem dir 
que quan vam anar a fer una 
passejada pel Turó ens vam tro-
bar una mascareta al terra. Si 
us plau, no les llenceu ja que 
s’embruta la natura i els ani-
mals es poden contaminar i 
també les persones contagiar-
se  de la Covid-19. Les masca-
rates s’han de llen çar al conte-
nidor, tot tallant les gomes. 
 Classes dels gossos,

del Turó i de les abelles
IE Mas Rampinyo

>Editorial

La propera edició de ‘La Veu’, el 18 de desembre

Amb el tancament de la planta de TE Connectivity a Mont-
cada és confi rma la tendència a la desaparició del teixit in-
dustrial a Catalunya en una nova onada de deslocalitzacions. 
La sagnia va començar amb Nissan, una empresa amb una 
llarga tradició al municipi, i va seguir amb Prysmian, l’antiga 
General Cable. Casualment, les tres estan ubicades al polí-
gon industrial del Pla d’en Coll, que queda greument tocat. 
També en els tres casos, la representació dels treballadors ha 
insistit en la importància de derogar els articles de la Refor-
ma Laboral que faciliten les grans multinacionals abandonar 
el nostre territori. Si les administracions no posen fi l a l’agu-
lla, la situació pot empitjorar, afectant milers de famílies en 
un context complicat, on la pandèmia també està suposant 
la destrucció de llocs de treball.
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4 l divendres
Cinema. ‘Arrugas’, d’Ignacio Ferreres. 
Emissió en línia, del 4 al 6 de desembre. 
Inscripcions: participaciociutadana@
montcada.org o watsap: 673 373 879
Cicle ‘Activa’t a casa’.

9 l dimecres
Xerrada. ‘Intel·ligència emocional’, en 
línia. Horari: D’11 a 12h. Inscripcions: 
participaciociutadana@montcada.org
o watsap: 673 373 879 . Cicle ‘Activa’t 
a casa’.

10 l dijous
Xerrada. ‘Entendre els drets humans’, 
a càrrec de SOS Racisme. Hora: 17h. 
Lloc: Auditori Municipal.

11 l divendres
Xerrada. ‘Drets i deures dels treballa-
dors joves’. Hora: 17h. Instagram del 
servei juvenil (@cantauler). Inscripcions 
fi ns al dia 9 de desembre mitjançant el 
telèfon 667 173 249. 

13 l diumenge
Solidaritat. Festival de la Marató de TV3 
a favor de la investigació de la Covid-19. 
Hora: 10h. Lloc: La Unió de Mas Ram-
pinyo (veure pàgina 15).

Patrimoni. Visita teatralitzada ‘La fàbrica 
de l’aigua’. Hora: 12h. Lloc: Casa de les 
Aigües. Organitza: Museu Municipal.

15 l dimarts
Teatre. ‘Murs’, a càrrec de Frec a frec. 
Hora: 18h. Lloc: Kursaal.

Taller. Sobre masculinitats, a càrrec de Teo 
Valls (en línia). Hora: 19h. Inscripcions:  
tec_igualtat1@montcada.org.

16 l dimecres
Hora del conte. ‘El secret de la detectiu 
Klaus’, a càrrec d’Engruna Teatre. Hora: 
18h. Lloc: Biblioteca Elisenda (cal ins-
cripció prèvia).

17 l dijous
Ple municipal. Sessió telemàtica. Hora: 
18.30h. Es pot seguir per laveu.cat i el ca-
nal Youtube de Montcada Comunicació.

Nova font a Santa Fe
Vull felicitar a qui correspongui 
per la instal·lació de la nova font 
al carrer Santa Fe de Mas Ram-
pinyo en substitució de l’ante-
rior –a la foto.  En canvi, els ve-
ïns trobem a faltar la font que 
hi havia a l’antiga plaça abans 
que es remodelés. L’actual és 
poc higiènica i estèticament no 
té cap mena d’encant.
 Fidel Casajuana 
 Mas Rampinyo

Anna Vale, professora del 
departament de Psicobiologia
 i Metodologia i investigadora de 
l’Institut de Neurociències 
de la UAB

XERRADA
NEUROMITES I 
NEUROCERTESES

DIMARTS, 15 DE DESEMBRE
AUDITORI MUNICIPAL, 17.30H
ORGANITZA: AULA MIR

INSCRIPCIÓ: aulamontcada@gmail.com

Telèfons d’interès
Ajuntament 935 726 474

Ambulàncies 061

Sanitat Respon 902 111 444

Mossos    935 614 200

Policia Local 935 752 177

Taxis 936 917 600

Recasens
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XERRADA PER A MARES I PARES:
“DE 0 A 3, RES DE PANTALLES?”

Dijous 10 de desembre, a les 19 h

0-3
anys

A càrrec d’Anna Ramis, mare, 
mestre i pedagoga, i autora del 
llibre De 0 a 3, res de pantalles?

CAL INSCRIPCIÓ PRÈVIA:

A/e: passa@montcada.org   Telèfon: 633 334 753

SALA VIRTUAL a través de www.montcada.cat

Hi ha nens i nenes entre 0 i 3 anys que passen de mitjana 2 hores i mitja 
diàries davant de pantalles! 

Just quan el seu cervell s’està desenvolupant com mai. Hi ha moltes 
evidències científiques que demostren que això perjudica la seva salut 
física, mental i relacional.

Opinió
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EXPOSICIÓ DE NATURA
Fins al 7 de gener la Biblioteca Elisenda acull la 
mostra de les obres fi nalistes i premiades del 
concurs de fotografi a sobre la Serralada de Marina

Els Reis d’Orient
faran una recepció

TRADICIONS

Les botigues Tot & Més i La Mo-
guda Familiar s’han adherit al 
programa ‘I tu, jugues en català?’ 
que promou el Consorci per a la 
Normalització Lingüística. L’any 
passat ho van fer Joguines Bon 
Preu i l’Estanc Papereria Trimer. 
Amb les noves incorporacions, 
Montcada i Reixac incrementa el 
nombre de botigues on és possi-
ble trobar oferta de jocs en català 

–un total de quatre– i amplia la 
llista de més de 400 establiments 
de tot Catalunya –que es poden 
consultar a cpnl.cat/jocs.
D’altra banda, l’empresa mont-
cadenca GdM Games ha incor-
porat fi ns al moment al catàleg 
set jocs en català, el darrer dels 
quals, 4DataBrokers, està basat 
en una novel·la de Màrius Serra. 
Recentment també ha estrenat 

un tutorial del joc en vídeo, ela-
borat pel mateix escriptor, que es 
pot veure al canal ‘I tu, jugues en 
català?’ del YouTube. En aquest 
mateix canal es poden veure 
vídeos de curiositats sobre jocs 
com els escacs, la botifarra, el 
parxís i el Monopoly. Per impul-
sar la difusió del cercador web de 
jocs en català, al desembre es di-
fondrà un vídeo promocional | LG

La pandèmia fa impossible organitzar la Cavalcada

La pandèmia fa impossible organitzar la Cavalcada tradicional, ja que és una de les activitats més concorregudes de l’any

Laura Grau | Redacció
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Si fa dies es decidia anul·lar 
la Rua de Carnaval, ara és el 
torn de la Calvalcada de Reis, 
que s’ha de suspendre davant 
la impossibilitat de complir els 
protocols anti-covid en una fes-
ta que congrega centenars de 
persones. El consistori ha buscat 
una fórmula alternativa perquè  
el proper 5 de gener els Reis 
Mags puguin venir a Montcada 
personalment a recollir les car-
tes dels infants. La tradicional 
Cavalcada serà substituïda per 
una recepció reial  a cinc barris, 
on s’habilitaran diferents horaris 
i espais amb aforament limitat 
per tal que Ses Majestats puguin 
atendre la canalla. A Montcada 

centre,  la recepció serà a la pista 
municipal d’11 a 13.30h i de 16 a 
19.30h; al Kursaal de Can Sant 
Joan, de 16 a 19.30h; al Casino 
de Terra Nostra, de 16 a 17.30h; 
a La Unió de Mas Rampinyo, de 
18 a 19.30h i a la pista coberta de 
Can Cuiàs, de 16.30 a 19.30h.

 Clau màgica. Un cop fi nalitzada 
la recepció, a partir de les 20.30h, 
Melcior, Gaspar i Baltasar re-
bran l’alcaldessa, Laura Campos 
(ECP), qui els farà el lliurament 
de la clau de la ciutat amb la qual 
podran entrar a totes les cases. 
L’acte serà a porta tancada i es 
podrà seguir en directe a través 
del canal de YouTube de Mont-
cada Comunicació.

Creix l’oferta de jocs en català
‘I TU, JUGUES EN CATALÀ?’

Ja són quatre els establiments de Montcada que s’han implicat en la campanya

Eli Montero, de La Moguda Familiar, mostra un dels jocs de taula en català que té a la botiga
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Es renova la sala sobre 
la Montcada del s.XX

MUSEU MUNICIPAL

Bona part de les fotografi es provenen del fons de l’ACM

SERRALADA DE MARINA

‘Dominant el Vallès’ ha obtingut el primer premi en la categoria de Paisatge del 7è Concurs de Fotografi a de la Serralada de Marina
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Cinc membres de l’Agrupa-
ció Fotogràfi ca de Montcada i 
Reixac (Afotmir) han resultat 
premiats al 7è Concurs de Foto-
grafi a de la Serralada de Mari-
na, organitzat per l’Ajuntament, 
el Centre de Documentació del 
Parc de la Serralada de Marina 
–amb seu a la Biblioteca Elisen-
da– i el Consorci del Parc, amb 
la col·laboració de l’Afotmir. En-
guany, hi han participat un total 
de 59 persones i s’han presentat 
206 fotografi es en les tres catego-
ries: fl ora i fauna (75), patrimoni 
(66) i paisatge (65). L’objectiu 

d’aquest certamen, que ha repar-
tit premis amb un valor de 600 
euros, és el de promoure els va-
lors naturals, culturals i històrics 
del parc.

Guardonats. Els autors de l’Afot-
mir premiats han estat Antonio 
Garballo, que ha obtingut el pri-
mer premi a la categoria de fl ora 
i fauna amb la fotografi a ‘Osten-
tació de poder’. A la de paisatge, 
Daniel Góngoza i Rubén Sanz 
s’han endut el primer i segon 
premi amb ‘Dominant el Vallès’ 
i ‘Capvespre a Reixac’, respecti-
vament. Els altres dos guardo-

nats locals han estat Joan Mimó 
i Jesús Crespo, que han obtingut 
el segon i tercer premi de la ca-
tegoria de patrimoni, amb les 
obres ‘Ca l’Alemany’ i ‘Camí a 
la masia’, respectivament. L’ex-
posició amb les obres guanyado-
res es pot veure a la Biblio teca 
Elisenda fi ns al 7 de gener. A 
causa de la pandèmia de la Co-
vid-19, no s’organitzaran ni l’acte 
d’inauguració de la mostra ni el 
lliurament de premis. A la pàgi-
na de Facebook del Parc de la 
Serralada de Marina es poden 
veure totes les fotografi es que 
s’han presentat al certamen.

Laura Grau | Montcada

Cinc autors de l’Afotmir resulten 
premiats al concurs sobre el parc
Antonio Garballo i Daniel Góngora han aconseguit els guardons més destacats

Laura Grau | Montcada

El Museu Municipal ha reobert 
les portes amb una novetat des-
tacada, la reforma integral de la 
sala dedicada a la història del 
municipi des dels inicis del segle 
XX, quan era un poble bàsica-
ment agrícola que atreia estiue-
jants de la burgesia barcelonina, 
fi ns a la restauració de la demo-
cràcia, passant per la Guerra 
Civil i el franquisme. Aquesta 
secció incorpora com a principal 
novetat tres pantalles virtuals on 
s’expliquen els canvis viscuts al 
llarg de les últimes dècades.

Renovació. La reforma ha estat 
possible gràcies a una subvenció 
de la Diputació de Barcelona, 
que també ha permès millorar la 
il·luminació del recinte. “Aques-

ta actuació ens ha permès re-
novar una museografi a que 
havia quedat desfasada i fer 
un replantejament sobre què 
és el que volíem explicar”, ha 
indicat la regidora de Cultura 
del consistori, M. Rosa Borràs 
(ERC). La renovació també ha 
incorporat una quantitat impor-
tant de material d’arxiu, entre 
el qual destaquen les fotografi es 
cedides per l’Associació Cultural 
Montcada (ACM).
En compliment de la normativa 
vigent, el Museu Municipal té 
un aforament limitat al 50% i el 
seu accés és lliure i gratuït tots 
els dies –de dilluns a divendres, 
de 17 a 20h, i dissabtes i diumen-
ges, de 10 a 14h.  La programació 
d’activitats amb públic ha quedat 
ajornada a causa de la pandèmia.

La sala dedicada a la història contemporània de Montcada i Reixac s’ha reformat totalment
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SERVEIS PÚBLICS MUNICIPALS 
AFECTATS PER LES MESURES
DE PREVENCIÓ DE LA COVID-19

La informació actualitzada dels serveis i equipaments 

municipals tancats al públics, oberts amb restriccions, 

amb atenció presencial i cita prèvia la podeu consultar a 

www.montcada.cat i a les xarxes socials de l’Ajuntament.

Montcada Il·lusió Responsabilitat

#MiRemcapalfutur
www.montcada.cat

MESURES DE SEGURETAT 
PER LA COVID-19:
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Aleix Cirera farà de Billy Elliot 
al musical previst a Barcelona
És el fi ll dels directors de l’Escola Eva Nieto i membre del Club Esportiu Endansa

Aleix Cirera, de 12 anys d’edat, 
ha estat un dels nens seleccio-
nats per interpretar el paper 
protagonista del musical ‘Billy 
Elliot’ que s’estrenarà a Barcelo-
na l’octubre de 2021 –si la situa-
ció sanitària ho permet. Cirera 
ha viscut la dansa des de petit 
com a fi ll de la parella de ba-
llarins formada per Eva Nieto 
i Carles Cirera, que dirigeixen 
l’escola i el Club de Ball Espor-
tiu Endansa, i que competeix a 
nivell estatal. Aleix Cirera, que 
estudia primer d’ESO al col·legi 
La Salle Montcada, és membre 
de l’entitat esportiva en l’espe-
cialitat de balls de saló i s’ha 
format en ballet, hip hop i jazz, 
entre d’altres modalitats. 

Assajos. El ballarí montcadenc 
haurà de preparar-se durant un 
any per interpretar el paper de 
Billy Elliot, fent classes de di-

lluns a divendres amb professo-
rat de la productora del musi-
cal. El jove, que va veure l’obra 
a Madrid, està molt il·lusionat 
amb el projecte. “Suposa una 
gran oportunitat per al meu 
futur”, ha dit. Per participar al 
càsting, es va haver de prepa-
rar un diàleg còmic, una cançó 

i una coreografi a. Tres alum-
nes de la mateixa escola, Ma-
rina Miró, Emma Macià i Alba 
Márquez, van ser seleccionades 
l’any passat per participar al 
cor de ball per al muntatge de 
Barcelona, que encara no s’ha 
pogut estrenar a causa de les 
restriccions. 

TEATRE

Aleix Cirera, de 12 anys, és alumne de primer d’ESO al col·legi La Salle Montcada
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Laura Grau | Montcada

El montcadenc Hugo Pérez, de 8 anys d’edat 
i veí de Pla d’en Coll, és un dels protagonistes 
del primer videoclip de l’actor Jaime Lorente, 
conegut per sèries com ‘Élite’ i ‘La Casa de Pa-
pel’, que ha debutat al món de la música amb 
el tema ‘Corazón’. La majoria de les imatges es 
van gravar en un sol dia a la platja de Sant Adrià 
del Besòs el passat setembre. “Jaime és molt 
simpàtic i m’ho vaig passar molt bé durant la 
fi lmació”, explica Hugo, qui apareix en diverses 
escenes interpretant Lorente en la seva etapa 
infantil. Tot i que el món del cinema li atrau, de 
moment el montcadenc no es planteja seriosa-
ment ser actor, sinó viure per dins com és un 
rodatge i divertir-se. Hugo, que estudia tercer 
de primària a l’escola Fedac, ja ha participat en 
algunes campanyes publicitàries | LG

És un dels protagonistes del primer videoclip de l’intèrpret Jaime Lorente
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Hugo Pérez debuta com a actor

L’Associació Cultural Montcada 
ultima els preparatius del nú-
mero 41 de la seva revista ‘Qua-
derns’, que dedicarà les primeres 
pàgines a recordar la fi gura de 
Ricard Ramos, membre actiu 
de l’entitat mort el passat 16 de 
setembre. La publicació també 
recull un article sobre les telefo-
nistes de Montcada; una anàlisi 
de les conseqüències de l’arriba-
da del tren a Montcada al 1854 i 
una investigació sobre l’origen de 
les vivendes de La Rasa, a Mas 
Rampinyo | LG

A punt de sortir 
la nova edició 
de Quaderns
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Sergio González, de 23 anys, 
juga al Viña Albali Valde-
peñas, a la Lliga Nacional de 
Futbol Sala (LNFS). Aquesta 
és la seva primera campanya 
al club manxec, provinent del 
Ribera Navarra. Anterior-
ment, havia estat al conjunt B 
del FC Barcelona i al Catgas 
Santa Coloma, amb el que va 
debutar a la màxima catego-
ria estatal quan encara era ju-
venil. El montcadenc ha estat 
interna cional amb la selecció 
espanyola absoluta, sots-21 i 
sots-18. En la seva etapa for-
mativa, González també va ju-
gar al Barça, Les Corts i el FS 
Montcada, el seu primer club. 
“Conservo moltes amistats 
d’aquella etapa i és una ale-
gria veure com alguns dels 
meus excompanys són ara al 
primer equip”, ha dit. 

La pandèmia. L’inici de tempo-
rada ha estat condicionat per 
la Covid-19, ja que en poc més 
de dos mesos el jugador ha ha-
gut de fer dues quarantenes: la 
primera vegada perquè hi va 
haver un cas al cos tècnic i, a la 

segona –a mitjans de novem-
bre–, perquè va donar positiu 
a un control prepartit: “Per 
sort, després de tres setma-
nes, ja he passat el virus i he 
tornat a entrenar”, explica. 
A causa de la Covid-19, Gon-
zález s’ha perdut dos partits, 
però el seu balanç és satisfacto-
ri perquè s’ha adaptat molt bé 
a la ciutat i al nou equip: “Les 
sensacions són bones. Tenia 
una mica de por perquè ve-
nia d’un any complicat per 
les lesions, però estic bé i em 
trobo molt còmode amb els 
nous companys”. El Valde-
peñas es manté viu a les dues 
competicions en què participa, 
ha passat a vuitens de la Copa 
del Rey i és novè a la LNFS.

Constància. González va signar 
el seu primer contracte com a 
professional fa quatre anys i 

reconeix que el camí per arri-
bar a l’elit del futbol sala esta-
tal no ha estat fàcil. “El secret 
és la constància i dedicar-hi 
moltes hores. L’entorn i la 

Esports
laveu.cat/esports

LLEGEIX LA CRÒNICA A ‘LAVEU.CAT

HANDBOL
El sènior A del CH La Salle Montcada 
s’ha retrobat amb la victòria després de 
superar l’Handbol Sabadell per 25-23 

JUGADORS PROFESSIONALS DE MONTCADA

Aquesta és la primera temporada al club manxec del jugador local, que va debutar a la màxima categoria estatal quan encara era juvenil

Sergio González, amb 23 anys, és un dels 
referents actuals del Valdepeñas a la LNFS

El jugador montcadenc Sergio González ha fi txat aquesta temporada pel Viña Albali Valdepeñas, a la màxima categoria del futbol sala estatal
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La pandèmia de la Covid-19 ha obligat a cancel·lar les competi-
cions, a excepció de les categories nacionals.  Al municipi, només 
hi ha dos equips –el sènior A del CH La Salle i el juvenil A del FS 
Montcada– que competeixen en lligues d’àmbit estatal però, a ni-

vell individual, Montcada ha estat i continua sent bressol de nom-
brosos esportistes que juguen a campionats estatals. ‘La Veu’ ha 
parlat amb sis montcadencs que van començar a practicar el seu 
esport favorit a equips locals i que ara són professionals. Sílvia Alquézar

“Les sensacions són 
bones perquè venia 
d’un any complicat per 
culpa de les lesions”

família també són molt im-
portants”, explica González, 
qui compagina la vessant es-
portiva amb els estudis del do-
ble grau de Dret i Administra-

ció d’Empreses: “La carrera 
d’un esportista és curta i vull 
preparar-me amb una bona 
formació per encarar el meu 
futur laboral”.
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L’AE Prat, a la Segona Divisió B 
de futbol, compta a la seva plan-
tilla amb dos jugadors montca-
dencs: el migcampista Carlos 
Guzmán, de 30 anys, i el davan-
ter Gerard Artigas, de 25. Amb-
dós tenen una dilatada carrera 
futbolística que van començar 
a clubs del municipi. Guzmán 
és de Can Sant Joan i va donar 
les primeres passes amb la pilo-
ta a l’escola de futbol del barri, 
mentre que Artigas pertanyia 
al CD Montcada. “Guardo 
molts bons records d’aquella 
època”, explica Guzmán. “Ju-
gàvem per divertir-nos, fer es-
port i passar una bona estona 
amb els amics”, recorda Arti-
gas, qui reconeix que la pressió 
i la competitivitat augmenten a 

mesura que es puja de nivell. 
Tots dos han passat pel planter 
del Barça, a més d’altres clubs 
referents a Catalunya a nivell 
formatiu fi ns donar el salt a la 
categoria amateur. Guzmán ha 
estat a l’Europa, el Vilafranca i 
el Terrassa, entre d’altres, men-
tre que Artigas ha jugat a l’Al-
bacete, el Lorca i el Chorobry 
Glogow, de la 2a Divisió de Po-
lònia, d’on va haver de tornar 
aquest any perquè es va sus-
pendre la competició a causa 
de la Covid-19. Per a Guzmán, 

aquesta és la seva segona tem-
porada a l’AE Prat, mentre que 
Artigas ha arribat enguany. 
“El nostre objectiu és lluitar 
per la permanència, però no 
serà fàcil”, ha dit Guzmán. En 
aquest sentit també s’ha mani-
festat Artigas, qui ha destacat 
que l’equip “té jugadors joves 
i  amb moltes ganes de fer un 
bon  paper”. 

Jugadors professionals. La 2a Di-
visió B és la tercera categoria 
més important a nivell estatal 
i bona part dels seus jugadors 
ja són professionals. No obs-
tant això, com que la carrera 
de futbolista és molt breu, la 
majoria es prepara per a quan 
hagin de penjar les botes. En 
el cas de Guzmán, ja fa uns sis 

SEGONA B

Els dos jugadors, de 30 i 25 anys, tenen una dilatada trajectòria fubolística

Carlos Guzmán i Gerard 
Artigas, junts a l’AE Prat

Sílvia Alquézar | Redacció

Guzmán i Artigas saluden per aquest especial d’esportistes d’elit montcadencs a ‘La Veu’
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Arnau Riera, porter al Sant Andreu, 
i Sergi Benítez, lateral al Girona B
Al subgrup 5B de la Tercera Divisió Nacional juguen 
dos futbolistes de Montcada i Reixac. Es tracta d’Ar-
nau Riera, porter de la UE Sant Andreu, i Sergio Be-
nítez, lateral dret del FC Girona B. Ambdós equips 
es van enfrontar el passat 27 de novembre al camp 
municipal Narcís Sala, en un matx molt igualat que 
va acabar en taules (2-2). Riera, de 22 anys –a la 
dreta de la foto–, ha consolidat la seva titularitat sota 
els pals en la segona temporada al club barceloní. 
“Estic content, perquè estem jugant bé i som co-
líders”, ha manifestat el porter, qui va començar a 
jugar a futbol al CD Montcada. Durant la seva etapa 
formativa, va passar pel Mollet, el Rubí, el Cornellà i 
el CE Sabadell i, ja com a amateur, ha jugat a l’Euro-
pa, el CE Sabadell B i la Pobla de Mafumet –fi lial del 

Nàstic de Tarragona. Per la seva banda, Benítez, de 
19 anys, no va poder jugar a l’última jornada a causa 
d’una lesió. Aquesta és la seva primera temporada 
com a amateur. Es va iniciar en el món del futbol sala 
a l’AE Can Cuiàs, d’on va marxar al Marfi l Santa Co-
loma per fi txar dos anys després pel RCE Espanyol, 
on ha estat fi ns acabar l’etapa de juvenil. Els seus 
objectius a nivell personal passen per “adquirir ex-
periència i intentar pujar al primer equip del Giro-
na, a Segona A”, ha indicat el defensa montcadenc.
Tots dos jugadors es consideren uns afortunats per-
què poden viure de la seva gran passió, el futbol, 
i coincideixen a destacar que el seu desig per a 
aquesta temporada és l’ascens a Segona B amb els 
seus respectius clubs | SA
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anys que compagina la compe-
tició amb la seva feina d’ana-
lista futbolístic a la Fundació 
Marcet, un centre d’alta tec-
nifi cació acadèmico-esportiva 
amb seu a Barcelona. “Em 
dedico a analitzar el joc de 
joves promeses del futbol 

amb l’objectiu que millorin 
i perfeccionin la tècnica”, ha 
indicat el futbolista de Can 
Sant Joan. Per la seva banda, 
Artigas espera que la pandè-
mia s’acabi per marxar de nou 
a l’estranger: “M’agrada viat-
jar i conèixer altres països”.

Guzmán va començar 
al Sant Joan, mentre 
que Artigas pertanyia  
al CD Montcada



Candi Cervera
Amb 94 anys i una memòria prodigiosa, Candi Cervera és un testimoni de primerà mà de l’evolució 
de Montcada en el darrer segle. Nascut al 1926, recorda com si fos avui el dia que es va proclamar 
la Segona República al municipi o el del nefast cop d’estat militar que submergiria el país en l’horror 
d’una Guerra Civil. Va viure els anys en què hi havia “molta gana i poca teca” –en paraules seves–i 
en què treballar amb 12 anys era normal. Va heretar de l’avi i del pare el seu caràcter emprenedor 
i, als anys cinquanta, va fundar un taller de confecció al carrer Carrerada, que va arribar a exportar 
roba a Alemanya i d’altres països d’Europa. És l’únic supervivent del grup Tertúlia, creat a mitjan 
dels quaranta per una colla d’amics amb inquietuds intel·lectuals i artístiques quan Montcada era 
un erm cultural. I presumeix de tenir el carnet de soci número 11 del Centre Excursionista de Cata-
lunya, amb el que va donar sortida a una de les seves passions, el muntanyisme.

‘Tertúlia va ser una llum 
en la grisor del règim’

Vostè tenia 5 anys quan es va 
proclamar la Segona República. 
Quin record en té d’aquell dia?
Recordo com si fos avui com el 
secretari del Jutjat va llençar des 
del balcó de la Casa de la Vila un 
retrat del rei Alfons XIII, animant la 
gent a trepitjar-lo. A Cal Marxant, 
repartien banderetes republicanes 
que la gent s’enganxava a la roba. 
Hi havia un ambient d’eufòria.
I el dia de l’aixecament militar 
contra la República?
La meva mare ens va dir que no 
sortíssim al carrer, que era perillós 
perquè hi havia gent amb fusells. Jo 
no li vaig fer cas. Eren els de la CNT-
FAI, que després d’anar amunt 
i avall del carrer Major, cridant 
consignes a favor de la revolució, 
van llençar una bomba incendiària 
contra l’església. El meu pare creia 
que la situació tornaria a la calma 

en pocs dies. Però s’equivocava. 
Tampoc podia imaginar-se que 
l’empresonarien quan s’acabés la 
guerra.
Per què el van detenir?
Ell va ser Jutge de Pau a Montcada 
entre el 1931 i el 1934, però no va 
tenir mai cap responsabilitat política. 
Era simpatitzant republicà, però 
totalment contrari a les barbaritats 
comeses pels milicians de la 
FAI a Montcada. Es va signifi car 
políticament quan va impulsar un 
litigi contra les autoritats municipals 
–afi ns a la Dictadura de Primo de 
Rivera–, que als anys vint volien 
apropiar-se de l’edifi ci del Cafè 
Colon, que l’estiuejant Domingo 
Fins havia donat al poble. 
On va estar empresonat? 
Al Convent de Sant Elies, a 
Barcelona, on va presenciar tortures 
i va estar a punt de morir d’una 

infecció al braç. Un bon amic seu, 
amb carnet de la Falange, va donar 
la cara per ell i un any després, el 
van deixar anar.

Com es guanyava la vida?
Feia de barber i d’espardanyer, 
ofi cis que va aprendre del seu 
pare. A principi del segle XX, va 
obrir una botiga d’espardenyes 
al carrer Major. Hi havia molts 
estiuejants de Barcelona entre els 
seus clients. Al 1924, va muntar 
un taller de gorres que distribuïa 
arreu de Catalunya. Amb només 
15 anys, vaig començar a fer de 

viatjant de comerç, primer amb 
bici, després amb moto i, fi nalment 
amb cotxe. Ell m’alliçonava sobre el 
que suposava tenir un negoci propi 
i sempre em deia: ‘Val més ser un 
petit amo que un gran mosso’.
Com va anar el negoci?
Força bé i vam passar de fer 
gorres a confeccionar caçadores i, 
després, peces de pell. La nostra 
fàbrica va arribar a tenir una 
trentena d’empleats i exportava 
roba a Europa, però als noranta van 
arribar els productes marroquins 
i vaig haver de tancar. Va ser una 
gran decepció, però ho vaig superar 
i, amb 65 anys, vaig comprar una 
tintoreria a Barcelona fi ns que em 
vaig jubilar, als 74.
També va tenir temps per par-
ticipar en el grup Tertúlia.
Va ser una llum en la grisor del 
règim. Va sorgir d’una colla d’amics, 

entre els quals hi havia Jaume 
Trias, el pintor Joan Capella i el seu 
germà Josep, i els germans Carles 
i Moisès Vilalta, entre d’altres. Tots 
teníem inquietuds culturals en 
una Montcada on no hi havia res. 
Només hi havia dues normes: a les 
reunions no es podia parlar ni de 
política ni de religió.
Quin tipus d’activitats feien?
Vam organitzar exposicions i un 
concurs de pintura amb l’ajut de 
l’erudit Juan Ramon Masoliver 
i el crític Josep M.Cadena, que 
tenien contacte amb artistes de 
nivell.  També vam editar una 
revista,  que cada mes havíem de 
portar a Barcelona perquè passés 
la censura. Jo faltava sovint a 
les reunions perquè m’agradava 
molt  la muntanya. Vam mantenir 
l’amistat durant quaranta anys. 
Només quedo jo i els enyoro molt.

‘El meu pare no podia 
imaginar-se que 
l’empresonarien quan 
s’acabés la guerra’

Memòria històrica
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