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Dos projectes 
educatius volen 
pal·liar els efectes 
de la pandèmia 
en famílies 
vulnerables
Un s’adreça a l’alumnat 
gitano i l’altre, als infants 
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Montcada fl exibilitza el planejament per atraure inversors als polígons PÀG. 4

La Ferreria 
tindrà un eix
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Protocols estrictes de seguretat per a 
una jornada marcada per la Covid-19
Als centres electorals hi haurà la fi gura del responsable covid de l’administració local i controladors d’accés

ELECCIONS AUTONÒMIQUES

Garantir  que els electors puguin 
votar el dia 14 de febrer amb 
plenes garanties en un marc de 
pandèmia i sense riscos per a la 
seva salut és el principal objectiu 
que la Generalitat ha traslladat 
als ajuntaments, com a organit-
zadors directes dels comicis al 
Parlament de Catalunya. Fa set-
manes que el consistori prepara 
tot el dispositiu de la jornada 
d’acord amb els estrictes proto-
cols de les autoritats sanitàries 
per tal que no hi hagi aglomera-
cions als centres on estan citats 
un total de 25.735 montcadencs. 
“Al novembre vam crear una  
comissió tècnica per tal de 
coordinar l’operatiu tècnic i 
humà”, ha explicat el president 
de l’Àrea de Serveis Generals, 
Juan Carlos de la Torre (ECP).

Novetats. Entre les noves mesu-
res que s’adopten en aquestes 
eleccions està la introducció de 
la fi gura del responsable Co-
vid-19 de l’administració local 
i dels controladors de seguretat 
sanitària dels col·legis electorals. 
Una altra de les novetats és la 
incorporació del pavelló Miquel 
Poblet i de l’institut La Ferreria 
com a centres electorals per la 
seva amplitud, en substitució 
del Montserrat Miró i el local de 

l’AV Font Pudenta. Les persones 
que fi ns ara votaven a l’Institut 
ho faran al pavelló; els electors 
que anaven al local de l’AV vo-
taran a l’institut La Ferreria, i els 
que ho feien al centre cívic La 
Ribera s’hauran de desplaçar a 
l’institut del barri. En total, hi 
haurà 30 meses distribuïdes en 
12 col·legis electorals.
Per evitar aglomeracions, s’han 
establert tres franges horàries i 
es recomana tenir-les en conside-
ració. De 9 a 12h, els col·lectius 
de risc; de 12 a 19h, la població 
en general; i de 19 a 20h, les per-
sones en quarantena, positius, 
contactes estrets i sospitosos.

Pilar Abián | Redacció

Quatre candidats montcadencs
Entre els candidats a les elec-
cions del proper 14 de febrer hi 
ha quatre representants locals 
de diferents partits, dues dones 
i dos homes. La millor posicio-
nada és Tina Recio, número 21 
de la llista d’ECP i reconeguda 
activista LGTBI qui també va 
formar part de la candidatura 
de la formació a les municipals. 
El portaveu del grup socialista, 
Bartolo Egea, candidat del partit 
a les passades eleccions locals 
és el número 41 del PSC. En la 
mateixa posició, però a la llista 
de Vox es troba David Passarell, 

CONTROL ACURAT
Les persones que votin presencialment 
entraran d’una en una al col·legi amb 
l’objectiu d’evitar la interacció social
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també cap de llista de la formació 
al municipi. Finalment, la por-
taveu de Cs al Ple, Ana Pellicer, 

ocupa el lloc número 58 de la 
candidatura que presenta el seu 
partit al Parlament | PA

PROCEDIMENT                

Cues al carrer, circuits de sentit únic i electors, d’un en un
Els membres de les meses no tocaran el DNI
Espais ben ventilats i desinfectats diverses vegades

CANVIS DE COL·LEGIS

Se suprimeixen l’Institut Montserrat Miró i l’AV Font Pudenta 
Els votants dels centre cívic La Ribera voten a l’Institut del barri

HORARIS RECOMANATS
De 9 a 12h, els col·lectius de risc 
De 12 a 19h, la població en general
De 19 a 20h, les persones en quarantena, positius i sospitosos
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ERC

Esquerra es presenta com 
la garant del futur hospital
El diputat comarcal, Juli Fernández, també aposta per urbanitzar l’ N-150

Pilar Abián | Terra Nostra

La construcció del futur 
hospital comarcal i l’aposta 
per transformar l’N-150 en 
una avinguda metropoli-
tana i integrar-la en la tra-
ma urbana de Montcada, 
Cerdanyola i Ripollet són 
els principals compromisos 
que el candidat comarcal 
d’ERC, Juli Fernández –
número 17 de la llista per 
Barcelona– ha fet en l’inici 
de campanya al municipi, 
que ha visitat en dues oca-
sions. “Volem refermar 
que la millor garantia 
perquè l’hospital sigui 
una realitat és ERC, que 

és qui l’ha projectat i qui, 
des del Departament de 
Salut porta mesos treba-
llant-hi”, va dir Fernández 
l’1 de febrer, davant de 
l’emplaçament on es cons-
truiria el centre sanitari, al 

solar de l’antiga fàbrica Re-
dosa. El partit, d’altra ban-
da, assenyala que el projec-
te de l’hospital contribuiria 
a transformar l’N-150 que 
en aquest tram té un aspec-
te força degradat.

Cs posa en focus en l’àmbit social JxCAT aposta pels actes virtuals Tres candidats de Vox, a Montcada

E

Cs abandera en aquesta campanya que durant l’últim 
mandat ha estat “el grup que més propostes socials ha 
presentat al Parlament”. Així ho va assegurar la candida-
ta número 14 de la llista per Barcelona, Blanca Navarro, 
en un reunió telemàtica amb els regidors locals –entre els 
quals la candidata Ana Pellicer (58)– i una representant 
de l’entitat Tot per tu, del món de la discapacitat. En el 
moment de tancar aquesta edició, estava prevista la visita 
a entitats esportives del candidat Dimas Gragera (9) | PA

Junts per Catalunya (JxCat) a Montcada i Reixac va ini-
ciar la campanya la mateixa nit electoral amb la tradi-
cional enganxada de cartells de la candidatura al cen-
tre del nucli urbà i amb un acte virtual en el qual van 
participar diferents candidats de la seva llista com la 
presidenciable Laura Borràs i l’expresident català Car-
les Puigdemont. JxCat té previst fer diverses visites als 
barris de la ciutat i un acte amb diferents candidats del 
Vallès Occidental | SA

El número 2 de Vox, Antonio Gallego, Mónica Lora (5) i 
el coordinador local del partit, David Passarell (41), van 
fer campanya a Montcada el passat 3 de febrer. “Estem 
escoltant la ciutadania abandonada; cal recuperar Ca-
talunya”, van manifestar els candidats. El coordinador de 
Vox a Montcada creu que la formació obtindrà uns bons 
resultats al comicis i aconseguirà entrar per primer cop al 
Parlament. “Tenim una tendència a l’alça i, ara mateix, 
som l’única opció de la dreta”, va assegurar Passarell | LM
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Fernández, a l’esquerra, amb el portaveu d’ERC a Montcada, Jordi Sánchez

ECP

En Comú Podem vol que es 
prioritzin les polítiques socials
El número 2, Joan Carles Gallego, reclama un govern amb estratègies clares

Pilar Abián | Can Sant Joan

Un dia abans de l’inici de 
la campanya tres candidats 
d’En Comú Podem (ECP), 
el número 2 per Barcelona, 
Joan Carles Gallego; Lucas 
Ferro (5) i la montcadenca 
Tina Recio (21) es van en-
trevistar amb representants 
del comitès d’empresa de 
Nissan i TE Connectivity 
–en procés de tancament– i 
van visitar el barri de Can 
Sant Joan, afectat per talls 
indiscriminats de subminis-
trament elèctric. 
“Catalunya es mereix un 
canvi, un govern amb 
estratègies industrials cla-

res per afrontar aquests 
problemes i que perme-
tin arrelar en el territori 
activitat econòmica de 
qualitat; el govern que 
tenim ara no ha fet”, va 
dir Gallego. Una altra de 

les prioritats per a la can-
didatura dels comuns i po-
demites és fer polítiques de 
transformació als barris po-
pulars, recuperant la fi gura 
dels Plans de barri que va 
impulsar el govern tripartit.
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Gallego va atendre els mitjans amb la líder local d’ECP, Laura Campos

PSC

Recuperar el teixit industrial, 
objectiu dels socialistes
Els candidats Pol Gibert i Bartolo Egea centren el seu missatge en la crisi

Laura Grau | Montcada Nova

El número 9 de la candi-
datura socialista per Bar-
celona, el sabadellenc Pol 
Gibert, ha fet campanya a 
Montcada acompanyat del 
representant local a la llis-
ta, el regidor Bartolo Egea 
(41). Després de visitar 
diferents comerços, Gibert 
va parlar sobre la necessitat 
d’articular un pla d’ajuts 
econòmics per ajudar el 
sector a remuntar la crisi 
provocada per la pandè-
mia. El candidat també es 
va referir la marxa d’em-
preses tan importants com 
Nissan i Connectivity, en el 

cas de Montcada. “Apos-
tem per polítiques que 
recuperin el teixit indus-
trial del Vallès, que sem-
pre ha estat un puntal 
de l’economia catalana 
i dona feina a milers de 

persones”, va dir Gibert. 
Egea, per la seva banda, va 
parlar sobre la necessitat de 
la construcció de l’hospital 
i la recuperació dels Plans 
de Barris per millorar dife-
rents sectors del municipi.
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Gibert, al centre de la imatge, amb Bartolo Egea, a l’esquerra, i regidors del PSC

PP

Els populars critiquen el retard 
en el projecte de l’hospital
L’eurodiputada Dolors Montserrat defensa la solvència del seu partit

Pilar Abián | Terra Nostra

L’eurodiputada i portaveu 
del PP al Parlament euro-
peu, Dolors Montserrat, ha 
fet campanya a Montcada 
acompanyada de la presi-
denta del partit al municipi, 
Eva García. Ambdues polí-
tiques van triar l’emplaça-
ment on s’ha de fer el futur 
hospital Ernest Lluch per 
atendre els mitjans.
García va assegurar que va 
ser ella qui al 2005, quan era 
diputada, va fer la proposta 
de fer el centre sanitari i va 
responsabilitzar el triparit 
d’esquerres i els governs in-
dependentistes de no haver 

executat el projecte. Mont-
serrat considera que ERC 
i el PSC no estan legitimats 
per parlar d’un hospital que 
no han fet i demana als elec-
tors que votin amb el cap, el 
cor i la butxaca. “El PP és 

un partit solvent, que té 
la majoria a la UE i que, 
quan ha governat, ha tret 
el país de totes les crisis i 
s’ha preocupat pels inte-
ressos generals i per crear 
llocs de feina”, va dir.
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L’eurodiputada Dolors Montserrat, a la dreta, amb Eva García
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PÀG. 9

ESCALES MECÀNIQUES
L’Ajuntament anuncia una inversió de 
400.000 euros en un pla de millora 
subvencionat per la Generalitat

MODERNITZACIÓ DE POLÍGONS

El govern aprova mesures per atraure 
la inversió de magatzems tecnològics
El Ple aprova de forma unànime fl exibilitzar les alçades de les naus sense augmentar el sostre edifi cable
Pilar Abián | Redacció

El Ple de l’Ajuntament ha apro-
vat per unanimitat en la sessió de 
gener la modifi cació puntual del 
Pla General Metropolità (PGM) 
en tot el sòl industrial del munici-
pi on s’ubiquen mitjanes i grans 
empreses. Es pretén així fl exi-
bilitzar els paràmetres respecte 
a les alçades de les naus, sense 
augmentar el sostre edifi cable, 
per facilitar la implantació de 
magatzems tecnològics amb 
mecanismes d’emmagatzemat-
ge vertical. “Montcada té un 
gran potencial industrial i cal 
modernitzar els polígons per 
adaptar-los a les noves neces-
sitats i demandes d’inversió 
amb l’objectiu d’incentivar 
l’activitat econòmica i la cre-
ació de nous llocs de feina”, 
va assenyalar el president de 
l’Àrea Territorial, Jordi Sánchez 
(ERC).
L’Ajuntament proposa fi xar 
una nova alçada màxima de 30 
metres per a magatzems tecno-
lògics en parcel·les de més de 
3.000 m2, amb una separació 
mínima de 20 metres respecte 
a vials. No es permetran, però, 
les activitats considerades con-
taminants.

Pla global. El PSC creu que la 
mesura ajudarà a millorar la 

competitivitat i dinamització 
dels polígons, tot i que la regi-
dora socialista Inés Fernández 
va puntualitzar que el seu par-
tit espera que aquesta mesura 
s’emmarqui en “un pla estra-
tègic global i no respongui a 
necessitats puntuals d’em-
preses”. 
“Estem d’acord amb totes les 
propostes que vagin en suport 
de les empreses i indústries 
ubicades al municipi”, va dir 
la portaveu de Cs, Ana Pellicer.

L’alcal dessa va expressar el 
compromís del govern amb to-
tes les actuacions que serveixin 
per reactivar l’economia i aju-
din a pal·liar la pèrdua de llocs 
de feina provocada pel tanca-
ment de les plantes de Nissan, 
TE Connectivity i General Ca-
ble. “Encara que tenim molt 
sòl industrial i una bona ubi-
cació –ha dit– perdem oportu-
nitats d’acollir noves empre-
ses perquè els polígons estan 
encotillats pel PGM del 76”.

‘Montcada té potencial 
industrial i cal adaptar 
els polígons al mercat 
actual’, ha assenyalat 
el regidor d’Urbanisme Inversió d’un milió d’euros a quatre polígons

En el marc del Pla de modernit-
zació dels polígons industrials, es 
farà una inversió de més d’un mi-
lió d’euros en dos projectes sobre 
efi ciència energètica i mobilitat 
que s’executaran als sectors de la 
Ferreria, Molí d’en Bisbe, Foinva-
sa i la Granja. El pressupost total, 
1.024.992 euros, es fi nançarà 
a tres bandes amb les aporta-
cions de la Diputació (850.046 
euros), els gestors dels polí-
gons (153.749) i l’Ajuntament 

(21.197). L’1 de febrer, repre-
sentants dels empresaris i l’al-
caldessa, Laura Campos (ECP), 
van rubricar l’acord.
“Tot plegat s’emmarca en la 
voluntat de l’equip de govern 
–ECP i ERC– d’estimular l’ar-
ribada de més empreses”, va 
explicar l’edil. El president de 
l’Àrea Econòmica, Gerard Gar-
rido (ERC), va posar en valor la 
bona situació geogràfi ca i estra-
tègia del municipi i va destacar 

la col·laboració público-privada 
en ambdós projectes. “Hem de 
posar al dia els polígons en un 
moment en què ha crescut la 
demanda de naus industrials 
a la localitat”, va dir. El gerent 
de la Junta de conservació dels 
espais afectats, Salvador Asbert, 
considera que les intervencions 
previstes són molt necessàries 
i confi a que tinguin continuïtat, 
“per tal de millorar –ha dit– la 
qualitat dels polígons” | PA

ACTUACIONS NOU PASSEIG A 
LA FERRERIA                
713.355 €
Voral pavimentat d’1,6 km entre els ponts 
de Terra Nostra i la Font Pudenta

Eix des de l’estació de Santa Maria al 
polígon i fi ns a l’institut

160 columnes de llum i arbrat

ENLLUMENAT DE LA FERRERIA, 
MOLÍ D’EN BISBE, FOINVASA 
I LA GRANJA
311.637 €
Efi ciència energètica

Estalvi del consum del 30%

*“Aquest projecte està subvencionat pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya i pel Servicio Público de Empleo Estatal-Ministerio de Trabajo y Economía Social en el marc del Programa UBICAT, regulat per ORDRE TSF/143/2018, de 3 d’agost”.

En temps de Covid, Ubicat per avançar!

Col·labora amb el programa públic d’ocupació Ubicat i millora
els recursos humans de la teva empresa. Dona oportunitats!

Com hi pots col·laborar? Quins beneficis pots obtenir-ne?

REGIDORIA DE PROMOCIÓ 

ECONÒMICA I OCUPACIÓ

Telèfon: 935 648 505
Mòbil: 671 441 134
A/e: tec_ocupacio5@montcada.org

www.montcada.cat

Informació:

Programa

Ubicat
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Un grup de veïns de Can Cuiàs 
ha començat a organitzar-se per 
reclamar a Endesa que solventi 
els talls de llum que afecten amb 
freqüència alguns trams del car-
rer Camèlies, especialment els 
dies de pluja. En alguns casos, 
els problemes es remunten a 
vuit anys enrere, però no ha es-
tat fi ns ara que els afectats s’han 
adonat que podrien estar relacio-
nats amb l’estació transformado-
ra que hi ha al carrer, entre els 
números 14 i 16. Els veïns sos-
piten que els talls elèctrics tenen 
a veure amb la inundació de la 
fossa on aquesta està enterrada 
cada vegada que plou. Aquesta 
circumstància fa saltar el diferen-
cial de les llars, perjudicant les 
persones que estudien o treba-
llen telemàticament, espatllant 
aparells elèctrics i provocant la 
descongelació dels aliments en 
cas que els habitants estiguin 
fora i no puguin rearmar el sis-
tema perquè torni la llum.

Casos. Un dels veïns afectats és 
Ramon Carretero, que fa més 
d’un any i mig que sofreix con-
tinus talls de llum a casa seva. 
Cansat de la falta de reacció 
d’Endesa a les seves queixes, va 

començar a buscar altres per-
sones del barri que tinguessin 
el mateix problema, col·locant 
cartells a les porteries del carrer 
amb el seu número de telèfon. 
La resposta va ser immediata i 
ja són una setantena els veïns 
que formen part d’un grup de 
Watsap, on comparteixen les 
incidències que registren a casa 
seva i les respostes de la com-
panyia als seus requeriments. 
“Cada vegada que truquem 
a Endesa, la resposta és sem-
pre la mateixa, que tot està bé 
i que el problema està a les 
nostres cases”, explica Carre-
tero, qui destaca la importància 
d’engegar accions contra Ende-
sa de forma col·lectiva

Suports. Els veïns compten amb 
el suport de l’AV de Can Cuiàs 
i de l’Ajuntament, que redactarà 
un informe amb la informació 
facilitada pel col·lectiu d’afectats 
per reclamar responsabilitats a 
Endesa. Una de les proves que 
aporten els veïns és una foto-
grafi a del 12 de gener, en què 
van captar un tècnic de mante-
niment extraient l’aigua acumu-
lada al transformador du rant la 
pluja. Aquell dia, alguns veïns 
van haver de rearmar el dife-
rencial de casa seva més d’una 
desena de vegades. 
Tot i les contínues queixes, En-
desa s’ha limitat fi ns ara a instal-
lar un registrador al transfor-
mador per detectar les possibles 
interrupcions del fl uïd elèctric. 

Laura Grau| Can Cuiàs

Una setantena de 
veïns del carrer 
Camèlies denuncien 
freqüents talls de llum

CAN CUIÀS

Els afectats atribueixen les incidències a la ubicació d’un 
transformador d’Endesa, espai que s’inunda quan plou

L’Ajuntament reclama canvis legislatius 
al govern de l’Estat per abaratir la llum
L’Ajuntament instarà el govern 
de l’Estat a fer canvis legislatius 
per abaratir el rebut de la llum i 
realitzar una auditoria sobre l’ori-
gen del deute i el valor real de la 
producció elèctrica. Aquests són 
dos dels punts destacats de la 
moció que es va aprovar al Ple 
de gener a proposta del grup En 
Comú Podem (ECP) en relació al 
subministrament elèctric i l’incre-
ment dels preus. El document va 
tenir el suport del seu soci de go-
vern, ERC, i del PSC, a l’oposició. 
Cs, que també va presentar una 
altra moció sobre les elèctriques, 
només va votar a favor d’alguns 
punts del text dels comuns i es 
va quedar sol defensant la seva 
proposta. Mentre la moció dels 
comuns fa èmfasi a demanar 
responsabilitats a les elèctriques 
per vulnerar un dret bàsic de la 
ciutadania, la de Cs aposta per 
eliminar impostos de la factura i 
promoure ajuts per cobrir el deu-
te de les famílies.

El text aprovat també insta el go-
vern de la Generalitat a sancio-
nar les empreses subministrado-
res per possible vulneració dels 
drets bàsics de la ciutadania, a 
crear un canal específi c per a 
les queixes i reclamacions dels 
consumidors i a promoure les 
comunitats energètiques locals. 
A les companyies, els hi demana 
que modernitzin les instal·lacions 
elèctriques i permetin un accés 

regular a la xarxa de les famílies 
en situació vulnerable. “A dife-
rència de la moció de Cs, nosal-
tres exigim a les companyies que 
compleixin la llei i siguin trans-
parents pel que fa als preus i les 
taxes”, va remarcar Mar Sempere 
(ECP), qui creu que s’han de fer 
corresponsables de la situació de 
les persones que no poden pagar 
la factura de la llum i retre comp-
tes a les administracions | LG

Els veïns comparteixen en un xat grupal les incidències que registren a casa seva i les respostes de la companyia als requeriments

“És important engegar 
accions contra Endesa 
de forma col·lectiva”, 
explica un veí afectat
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CALENDARI FISCAL 2021

TAXES QUE GESTIONA L’AJUNTAMENT

IMPOSTOS I TAXES QUE GESTIONA L’ORGT

Per a més informació i si voleu domiciliar els pagaments d’aquests impostos i taxes, ho heu de comunicar

a l’ORGT, per Internet a www.orgt.diba.cat o bé als telèfons: 934 729 171; 674 961 299; 932 029 802

Més informació a www.montcada.cat

Taxa de mercats 
ambulants
Període voluntari:
fins a l’1 d’abril
Pagament domiciliat únic:
1 de març

Taxa de guals
Període voluntari:
de l’1 de març
al 3 de maig
Pagament domiciliat únic:
1 d’abril

Taxa de cementiri
Període voluntari:
del 23 d’abril
al 23 de juny
Pagament domiciliat únic:
1 de juny

IBI Urbà.  NOVETAT  
Pagament fraccionat
a 5 terminis
Període voluntari: de l’1 d’abril
a l’1 de juny
Pagament fraccionat: 1 d’abril,
1 de juny, 1 de juliol,
1 de setembre i 2 de novembre

IBI Rústic
Període voluntari: del 3 de maig 
al 5 de juliol
Pagament domiciliat únic:
1 de juliol

BICES
Període voluntari: del 3 de maig 
al 5 de juliol
Pagament fraccionat: 3 de maig, 
1 de juliol, 1 de setembre
i 2 de novembre

Impost sobre vehicles
de tracció mecànica
Període voluntari: del 5 de març 
al 5 de maig
Pagament domiciliat únic:
3 de maig

Taxa de residus domèstics
i comercials
Període voluntari:
de l’1 de setembre
al 5 de novembre
Pagament domiciliat únic:
2 de novembre

IAE
Període voluntari:
del 16 de setembre
a 16 de novembre
Pagament domiciliat únic:
2 de novembre

CANVI DE COL·LEGIS ELECTORALS 

A MONTCADA I REIXAC

Les mesures de prevenció de la pandèmia estableixen 

que es prioritzin els espais amplis. Per aquest motiu, 

s’han modificat tres col·legis electorals.

La resta de col·legis electorals es manté igual

MESURES DE SEGURETAT 
PER LA COVID-19

Si habitualment voteu a:    

Institut Montserrat Miró     

Local AV Font Pudenta-Muntanyeta        

Centre Cívic La Ribera       

En aquesta ocasió ho haureu de fer a:

Pavelló Miquel Poblet

Institut La Ferreria

Institut La Ribera

CÀPSULES 
FORMATIVES
FEBRER- MARÇ 2021

Informació i inscripcions:  
ÀREA SOCIAL

Ajuntament de Montcada i Reixac

Telèfons:  935 726 474 (ext: 4033 i 4103) i 629 047 582 

A/e: educacio@montcada.org

FORMACIÓ GRATUÏTA PER A JOVESDE 16 A 25 ANYS

FORMACIÓ
EN DISSENY WEB  
64 hores
Del 22 de febrer fins mitjans de març  

De dilluns a dijous, de 9 a 13 h  

Casal de La Mina (Av. de la Unitat, s/n) 
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Pilar Abián | Redacció

Antonio Cera, a l’esquerra, i José Luis Conejero, sobre la passera que connecta la Ribera i Can Sant Joan amb el passeig que va cap a la desembocadura del Besòs

Acord entre ajuntaments i entitats 
veïnals per transformar l’Eix Besòs
Barcelona, Badalona, Santa Coloma, Sant Adrià i Montcada crearan comissions per afrontar les problemàtiques comunes

TERRITORI
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‘Volem ser part activa del procés’
El president de la Favmir, Antonio Cera, i el de l’AV 
Can Sant Joan, José Luis Conejero, són els porta-
veus de les propostes referides a Montcada i Reixac. 
“Hem estat participant a les diferents reunions i 
els tallers fets en els dos últims anys i volem com-
partir els continguts amb la resta d’entitats veïnals 
del municipi perquè també puguin fer les seves 
aportacions”, ha explicat Cera. Moltes de les reivin-
dicacions plantejades pel moviment associatiu són 
compartides, com ara acabar amb l’infrahabitatge, 
millorar la interconnectivitat en transport públic en-
tre els municipis de l’eix Besòs, superar les barreres 
arquitectòniques o promoure polítiques socials que 
garanteixin la protecció als infants, la gent gran o les 
dones en situació de vulnerabilitat.
D’altres objectius són més localitzats. En el cas de 
Montcada i Reixac, hi ha el soterrament de l’R2 
perquè les vies deixin de dividir en nucli urbà; la 

regeneració de polígons industrials; el trasllat de la 
cimentera; la construcció de l’hospital i el CUAP; 
la protecció del Rec Comtal; millorar l’accessibilitat 
als barris on la població està més envellida; la crea-
ció d’un carril bici segregat al passeig del colesterol 
i espai per a ciclistes a la carretera de la Roca; la 
millora de la xarxa elèctrica per acabar amb els talls 
de subministrament indiscriminats; la preservació 
del Rec Comtal i dels terrenys de la Ponderosa com 
a zona agrícola, i corredors biològics entre la serra-
lada Marina i Collserola, entre d’altres. 
“Hem aconseguit incorporar al PDU demandes 
concretes, ara ve el més difícil, que els estaments 
polítics les comparteixen i les prioritzin. Com a 
entitats veïnals volem participar en aquest procés 
i no limitar-nos a ser informats perquè la gent que 
viu al territori és la que millor coneix les seves 
problemàtiques”, reclama Conejero | PA

IMPLICACIÓ VEÏNAL

Aconseguir que el tram fi nal del 
Besòs –on confl ueixen Montca-
da i Reixac, Barcelona, Badalo-
na, Santa Coloma i Sant Adrià– 
deixi de ser el pati traster de 
la metròpoli i esdevingui un 
territori de desenvolupament 
tecnològic i industrial és la fi ta 
que s’han proposat diferents 
entitats veïnals –entre les quals 
hi ha la Favmir– agrupades en 
la Coordinadora Eix Besòs. Re-
presentants del col·lectiu es van 
reunir el 26 de gener amb els 
alcaldes dels municipis afectats 
i van aconseguir un acord per a 
la creació de diferents taules tèc-
niques que tractin les problemàti-
ques a afrontar posant el focus en 
les mancances socials, ambientals 
i econòmiques causades per l’ab-
sència d’inversions públiques en 
aquest espai. Les propostes de fu-
tur consensuades per les entitats 
es divideixen en cinc grans eixos: 
sistema productiu; medi ambient 
i salut; habitatge; infraestructures 
i mobilitat, i vulnerabilitat i emer-
gència social.
En un comunicat posterior a la 
reunió, la Coordinadora ha ce-
lebrat l’acceptació general de la 
proposta feta a les alcaldies per 
crear un espai de treball tècnic 
incorporant la mirada del teixit 
veïnal. En el mateix escrit, cri-
tica, però, l’absència a la reunió 
de l’alcaldessa de Barcelona, qui 
va ser substituïda pel regidor del 
districte de Sant Martí.

Valoració local. L’alcaldessa 
montcadenca, Laura Campos 
(ECP), opina que el moment 
actual és l’idoni per potenciar 

l’eix del Besòs. D’una banda, 
perquè s’està fent la redacció 
del nou Pla Director Urbanís-
tic (PDU) metropolità, que ha 
de defi nir el futur del sector; i 
de l’altra, perquè els fons de re-
cuperació i resiliència de la UE 
per afrontar la pandèmia per-
meten que els municipis puguin 
presentar projectes en comú. 
“Agraïm la ingent feina feta 
pel teixit veïnal; és el mo-
ment de girar la mirada cap 
una zona que pateix històri-
cament de manca d’inversió 
i de servitud envers Barcelo-
na”, ha assenyalat Campos.

Les AV volen posar el 
focus en les mancances 
socials, ambientals i 
econòmiques del sector
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Treballs de neteja al torrent 
en prevenció d’inundacions

A la sessió del Ple de gener es 
va aprovar amb els vots a favor 
dels grups en el govern –ECP i 
ERC–, la moció presentada per 
Esquerra en suport als més de 
250 encausats per les manifes-
tacions a la Jonquera fetes de 
l’11 al 13 de novembre del 2019 
en protesta contra la sentència 
condemnatòria als polítics i acti-
vistes independentistes per l’or-
ganització del referèndum de 
l’1 d’octubre del 2017. Entre els 
encausats hi ha un veí de Mont-
cada i Reixac.

Arguments. ERC va centrar el 
seu discurs en el dret a la mani-
festació i va denunciar la manca 
de garanties processals en el su-
mari, així com mala praxis, abús 
de poder i vulneracions en les 
causes judicials contra l’indepen-
dentisme. “Presentem aquesta 
moció per justícia i solidaritat 
amb tots els represaliats, fi ns a 

més de 2.900 persones, i espe-
cialment amb el montcadenc 
encausat”, va dir el portaveu 
d’ERC, Jordi Sánchez.
L’alcaldessa, Laura Campos 
(ECP) va puntualitzar que, tot i 
no secundar algunes de les afi r-
macions recollides a la moció, 
el seu grup sí comparteix els 
acords i va agrair a ERC que 
acceptés incloure al text l’opció 
de l’indult.
Tant el PSC com Cs van votar 
en contra de la moció. Andreu 
Iruela va dir que els socialistes 
consideren “indiscutible” el 
dret a la manifestació i a la lli-
bertat d’expressió, “pèro tam-
bé el respecte a les resolucions 
judicials”. Mentre que Juan 
Romero (Cs) va posar el focus 
en els disturbis que va haver a 
Barcelona al novembre del 2019 
amb motiu de les protestes inde-
pendentistes. “Una cosa és el 
dret a manifestació i l’altre, el 
dret a generar el caos”, va dir. 

Pilar Abián | Redacció

Aprovada la moció d’ERC 
en suport als encausats 
pels fets de la Jonquera

PLE DE GENER

Entre els manifestants denunciats hi ha un veí del municipi
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MAS DURAN

També s’està reparant el talús de la N-150 afectat pels aiguats del 18 de desembre

Pilar Abián | Redacció

CENTRE DE FORMACIÓ D’ADULTS DE LA LLAGOSTA

Informació i matrícula:
Bloc del CFA:  cfalallagosta.cat

Telèfon: 93 574 49 81 / 634 543 693
Correu electrònic: a8059044@xtec.cat 

C/ Estació, 28, 08120, La Llagosta

(consulteu horaris d’atenció al públic al bloc de l’escola)

NO DEIXIS QUE EL CONFINAMENT
ET TANQUI LES PORTES DE L’EDUCACIÓ

Al CFA La Llagosta la Covid19 no ens atura. Gràcies a les mesures d’higiene i seguretat
que hem implementat i a l’ús de les tecnologies,  els nostres cursos segueixen endavant

en format presencial i a distància.

El CFA La Llagosta és una escola per a persones adultes,
pública i gratuïta, que emet titulacions ofi cials com

ESO i informàtica, i ofereix cursos
d’accés a universitat i FP, llengües, etc.

CFA
La Llagosta

Aquest mes de febrer comença-
ran els treballs de neteja del tor-
rent de Mas Duran que, després 
de desbordar-se a causa de les 
intenses pluges del 18 de desem-
bre, va provocar la inundació de 
diversos polígons industrials, de 
la C-17 i de part de Montcada 
Nova i el Pla d’en Coll.
L’actuació té un cost de prop de 
40.000 euros que inicialment 
assumirà l’Ajuntament, a l’es-
pera de rebre una subvenció 
sol·licitada al Consorci Bèsos 
Tordera. Els treballs consistiran 
a desbrossar el torrent, que neix 
a Barberà, i a eliminar els sedi-
ments acumulats durant l’aiguat.

N-150. A fi nal de gener es van 
iniciar les obres de reparació i 
consolidació del talús de l’N-
150 que va resultar afectat 
pels aiguats. El punt on es fa 
la intervenció –senyalitzat amb 
tanques des que es va produir 
l’esllavissada– es troba situat 

al quilòmetre 1,3 del vial, en-
tre les rotondes de Can Cuiàs i 
del polígon Coll de Montcada. 
L’actuació està pressupostada en 
43.000 euros i la previsió és que 
s’executi en el termini d’un mes. 
Les obres consistiran en la cons-
trucció d’un mur de rocalla a la 
part baixa i atalussar de nou el 
tram per dotar d’estabilitat tant 
a la carretera com el conducte 
de gas.

Crítica del PSC. L’estat del cla-
vegueram del municipi ha estat 
criticat públicament pel prin-
cipal grup de l’oposició, preo-

cupat pels bassals que es fer el 
22 de gener davant del CAP 
Les Indianes després d’un matí 
plujós. El PSC considera que 
la xarxa no té un bon manteni-
ment i no s’ha revisat ni netejat 
des de l’aiguat. El partit també 
ha sol·licitat a l’executiu un in-
forme sobre la mateixa. 
Des del govern s’ha respost que 
es facilitarà la informació i s’ha 
acusat el PSC de voler aprofi tar 
la qüestió de forma oportunista 
i de desconèixer la realitat del 
clavegueram municipal, amb 
més de 100 kms de recorregut i 
4.000 registres.

El torrent, que neix a Barberà, passa per Ripollet i Mas Duran fi ns a desembocar al Ripoll
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Els sindicats alerten que, si no 
hi ha avenços, es mobilitzaran

Tercera edició de l’Ubicat per ajudar a trobar feina

La quarta reunió de la taula de 
reindustrializació de Nissan ha 
evidenciat diferències de criteri 
entre la part sindical i el Minis-
teri d’Indústria, la Generalitat i 
la multinacional. “No hi ha ha 
hagut avenços en els darrers 
mesos i notem descoordinació 
en el procés”, ha expressat el 
president del comitè d’empresa 
de la planta de Montcada, Die-
go Belmonte (Sigen-USOC), qui 
critica que apareguin als mitjans 
de comunicació diferents infor-
macions abans d’ofi cialitzar-les 
a la taula. El Ministeri ha adju-
dicat a la consultora fi nancera 
KPMG l’avaluació dels projectes 
que podrien reactivar les plantes 

que la multinacional nipona vol 
tancar a la Zona Franca, Sant 
Andreu de la Barca i Montcada.
Els sindicats s’han marcat el 31 
de març com a data límit per a 
la presentació dels projectes in-
dustrials. 

Propostes. Les possibles inver-
sions plantejades fi ns ara són de 
plantes de bateries, ensamblatge 
de vehicles i ‘hub’ d’electromo-
bilitat. La nova consultora in-
termediària haurà d’establir el 
desenvolupament del quadern 
de venda de les plantes, fer la 
prospecció econòmica i estudiar 
la viabilitat de compra i l’anàlisi 
de cadascuna de les propostes.
“Entenem que la reindus-

trialització no és senzilla, però 
el confl icte de Nissan no està 
tancat i continuarà obert fi ns 
aconseguir una proposta via-
ble”, han alertat des de CCOO.
A 11 mesos per al tancament 
defi nitiu de les plantes catalanes 
de Nissan, el futur dels 3.000 tre-
balladors penja d’un fi l. La taula 
de negociació es va crear al mes 
de setembre passat. “Després de 
cada reunió tenim la sensació 
que és un tornar a començar”, 
lamenta Belmonte, qui demana  
agilitat i concreció sobre les em-
preses interessades en el pla de 
reindustrialització.
Si a la reunió del 22 de febrer no 
hi ha avenços, els sindicats ame-
nacen amb noves mobilitzacions. 

Lluís Maldonado | Redacció

TAULA DE REINDUSTRIALITZACIÓ DE NISSAN

Acusen de falta d’entesa el Ministeri, la Generalitat i la multinacional

El projecte constructiu, més 
a prop de la seva licitació
Laura Grau | Redacció

La futura estació de França tindrà un segon accés des del carrer Generalitat

SOTERRAMENT DE L’R2

L’Ajuntament ha posat en marxa 
la tercera edició del programa 
Ubicat, del Servei d’Ocupació 
de Catalunya (SOC), una inicia-
tiva que inclou accions d’orien-
tació sociolaboral i de coneixe-
ment de l’entorn productiu i de 
les empreses. Les persones en 
procés de recerca o de millora 
de feina són ateses de forma in-
dividualitzada rebent una aten-

ció especial els casos de preca-
rietat laboral.
Ubicat és un programa obert 
i dinàmic que impulsa la par-
ticipació en diferents accions 
d’orientació i de coneixement de 
l’entorn productiu del territori, 
tant a nivell individual com gru-
pal. Un equip professional d’ori-
entació ajuda els participants a 
dissenyar un pla de recerca de 

feina i de millora de competènci-
es. Paral·lelament, es promouen 
accions amb entitats, agents i 
empreses del territori, per tenir 
una aproximació i col·laboració 
amb el teixit productiu del muni-
cipi. Les persones interessades 
a participar-hi han d’estar inscri-
tes al SOC i es poden informar a 
Promoció Econòmica i Ocupació 
(935 648 505) | PA

Inversió de 400.000 euros
L’Ajuntament té previst engegar un pla de modernització de les 
escales mecàniques del municipi que suposarà una inversió de 
400.000 euros fi ns al 2023. El projecte compta amb una subvenció 
de la Generalitat, al 50%, en el marc del Pla Únic d’Obres i Serveis 
de Catalunya (PUOSC). Les actuacions de millora es faran a les es-
cales mecàniques de Cal Marxant, a les del pas sota l’R3 de Mas 
Rampinyo, i a les dels carrers Bosc i Diagonal de Can Sant Joan | PA

El projecte constructiu del soter-
rament de l’R2 entra en la fase 
fi nal i l’actuació es podria licitar 
aquest any. Així es desprén de la 
darrera reunió de la Comissió 
de seguiment que el supervisa. 
Segons Adif, el document fi nal 
només resta pendent d’un infor-
me intern del gestor ferroviari i 
d’un altre de l’Agència Catala-
na de l’Aigua, que preveu tenir 
aquest mes. Un cop aquests es 
presentin, el projecte es durà a 
l’aprovació del Consell de Minis-
tres per tal que aprovi la despesa 
i es pugui fer la licitació, proce-
diment que acostuma a fer-se en 
un termini de sis mesos.
Una altra novetat és que les pro-
postes municipals al projecte de 

la futura estació de la línia de 
França han estat acceptades i in-
corporades al document fi nal el 
que signifi ca donar llum verda a 
la creació d’un segon accés a l’edi-
fi ci des del carrer Generalitat. 

Plataforma pel soterrament. La 
PTJST ha expressat la seva satis-

facció per les últimes notícies so-
bre el soterrament, tot i que man-
té la cautela fi ns que el projecte 
no sigui una realitat. El col·lectiu 
també ha manifestat la voluntat 
de convocar la jornada reivindi-
cativa i l’homenatge a les víctimes 
del tren que al 2020 es van sus-
pendre a causa de la pandèmia.

LA
U

R
A 

G
R

AU

L’Ajuntament i la Plataforma, satisfets amb les últimes notícies sobre l’avenç del projecte
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La Policia Local posarà en mar-
xa aquest mes de febrer la Unitat 
de trànsit i mobilitat, que dis-
posarà d’un furgó d’ofi cina mò-
bil i d’investigació d’accidents. 
Aquesta iniciativa s’inclou en el 
projecte de reestructuració i mo-
dernització del cos que ha disse-
nyat el cap del departament, José 
Manuel Martín, i que té com a 
objectiu incrementar la segure-
tat ciutadana i la prestació d’un 
servei proper i de qualitat a la 
ciutadania. 
El projecte també inclou la pro-
pera creació de la Unitat de Po-
licia Administrativa i Medi Am-
bient. “Amb aquestes unitats 
pretenem modernitzar el cos 
i donar resposta als reptes que 
té en l’actualitat”, ha manifestat 
el regidor de Policia Local i Pro-
tecció Civil, Oriol Serratusell 
(ECP). 
La reestructuració del departa-
ment es fa possible gràcies a la 
incorporació de cinc nous efec-
tius que van superar les proves 

de selecció al desembre i que es-
taran en període de pràctiques i 
formació fi ns a fi nals de juliol, a 
l’Institut de Seguretat Pública de 
Catalunya, a Mollet.

Compromís inclòs al PAM. “L’aug-
ment de la plantilla de la Poli-
cia Local permetrà oferir una 
millor cobertura al municipi i 
començar a crear un renovat 

organigrama per millorar el 
cos, un del projectes inclosos 
al Pla d’Actuació Municipal 
d’aquest mandat”, ha manifes-
tat l’alcaldessa, Laura Campos 
(ECP), qui el passat 28 de gener 
va donar la benvinguda als nous 
agents en el marc d’una recepció 
ofi cial al dos sergents i als tres 
caporals que han promocionat 
dintre del cos policial. 

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

La Policia Local posa en marxa 
la unitat de trànsit i mobilitat
Pilar Abián | Redacció

SEGURETAT CIUTADANA

El cos afronta un nou projecte de modernització i amplia el nombre d’efectius

L’alcaldessa i els regidors de Policia Local i de Recursos Humans, amb agents del cos
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Balanç positiu sobre la campanya 
de civisme feta al municipi
La Policia Local ha cursat una 
trentena de sancions per incom-
pliment de l’ordenança d’animals 
de companyia des de mitjan de 
desembre i fi ns al fi nal de ge-
ner; en l’últim quatrimestre el 
nombre d’animals censats s’ha 
incrementat i l’abandonament de 
voluminosos al carrer s’ha reduït 
en un 25% respecte el mes d’oc-
tubre. Aquestes són algunes de 
les dades que es van presentar el 
2 de febrer al Consell de Civisme 
i Convivència i que constaten, en 
opinió del regidor de Serveis Mu-
nicipals, Juan Carlos de la Torre 
(ECP), que la campanya ‘Ens 

estimem Montcada, cuidem-la’, 
està funcionant. “Els resultats 
són positius, però hem de seguir 
implementant noves mesures”, 
va dir l’edil.
El Consell, que es va fer de forma 
telemàtica, també va acordar la 
creació de comissions de treball 
relacionades amb la convivència 
veïnal, la mobilitat i el seguiment 
de la campanya de civisme. D’al-
tra banda, l’entitat La Màquia va 
plantejar la necessitat de dispo-
sar d’una ordenança per protegir 
l’entorn natural, normativa que 
el govern vol dur a terme al llarg 
d’aquest any | PA

Les minideixalleries recullen 
més d’un tona de residus
Les vuit minideixalleries que hi 
ha repartides al municipi van re-
collir durant l’any 2020 un total 
de 1,4 tones de productes usats 
per al seu reciclatge, el que su-
posa un augment del 53,85% 
respecte al 2019, en què la xi-
fra va ser de 910 quilograms. 
Del total, el major percentatge 

correspon a les piles –53.000 
unitats– i a les bateries de mò-
bil que van pesar 1,06 tones. 
La resta es reparteix en 3.125 
petits aparells elèctrics i electrò-
nics (125 kg), 3.000 cartutxos 
d’impressora (75 kg), 4.200 cds 
i dvds (70 kg) i 1.125 bombetes 
de baix consum (75 kg) | PA

 CONVIVÈNCIA

RECICLATGE
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CONSELL D’INFANTS
La Brigada Municipal ha instal·lat els rètols 
per facilitar la localització de les escoles en el 
marc d’un projecte treballat el curs 2018-19

EDUCACIÓ

Un vincle entre 
les famílies 
i els centres 
La promotora escolar és una pro-
fessional del poble gitano que 
coneix els elements que confi -
guren la identitat del seu poble i 
altres aspectes relacionats amb la 
situació socioeconòmica i la diver-
sitat d’expectatives de les famílies 
respecte l’escola. “És un referent 
positiu per a la comunitat gitana 
perquè coneix les entitats i les 
persones de referència i manté 
bona relació amb les famílies”, 
ha indicat Aida Pérez, assessora 
LIC dels SSTT del Vallès Occi-
dental. La promotora escolar ve 
de la Fundació Pere Closa, que 
es dedica a la formació del poble 
gitano i la promoció de la seva 
imatge positiva i el seu llegat cul-
tural. La mediadora potenciarà 
la participació de les famílies en 
l’educació i intentarà crear vin-
cles entre l’escola i l’entorn | SA

Montcada aposta per evitar l’absentisme 
i el fracàs escolar de l’alumnat gitano
El projecte incorpora una mediadora, que aquest curs treballarà a l’IE El Viver, l’INS La Ferreria i l’escola El Turó

Aquest curs hi ha uns 200 alumnes del poble gitano matriculats a centres educatius de la ciutat

Montcada i Reixac disposa des 
d’aquest mes de gener d’una 
promotora escolar del poble gi-
tano. Es tracta d’una iniciativa 
del departament d’Educació, 
que enguany s’ha posat en mar-
xa al municipi gràcies a una 
dotació econòmica en el marc 
del Pla de Millora d’Oportuni-
tats Educatives impulsat per la 
Generalitat per tal de pal·liar 
els efectes de la pandèmia entre 
l’alumnat més vulnerable. 
Un dels objectius del projecte 
és aconseguir l’escolarització 
plena de l’alumnat gitano a 
les diferents etapes del sistema 
educatiu per prevenir l’absen-
tisme i el fracàs escolar, a més 
de contribuir a l’èxit escolar 
i a la promoció sociolaboral i 
de potenciar la visibilització i 
els valors de la cultura gitana 
dins del currículum escolar i la 
vida del centre educatiu. “És 
una bona notícia que feia dos 
anys que estàvem demanant 

al Departament. Creiem que 
serà molt positiva”, ha mani-
festat la regidora d’Educació, 
Jessica Segovia (ECP). El pro-
grama de promoció escolar del 
poble gitano s’havia implemen-
tat fi ns ara a Terrassa i, aquest 
curs, també es posa en marxa a 
Montcada i a Sabadell. 

Cens. A Montcada i Reixac hi 
ha al voltant d’uns 200 alum-
nes del poble gitano matriculats 
a centres educatius de la ciutat. 
Aquest curs, el projecte es tre-
ballarà a l’IE El Viver, l’INS La 
Ferreria i l’escola El Turó i, de 
cara al vinent, es podria realit-
zar en d’altres escoles i instituts 
en funció de les necessitats. 

Sílvia Alquézar | Redacció “Feia dos anys que 
estàvem demanant 
engegar la iniciativa. 
Creiem que serà molt 
positiva”, diu Segovia

TA
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MIRA EL VIDEO A ‘LAVEU.CAT

‘Aprenent amb tu’ és el nou 
projecte socioeducatiu que s’ha 
posat en marxa al municipi al 
gener per donar suport als in-
fants i les famílies que no han 
tingut les mateixes possibilitats 
d’accés a l’aprenentatge, espe-
cialment durant els mesos de 
confi nament. Es tracta d’una 
iniciativa de la cooperativa Tata 
Inti, que també ha treballat an-
teriorment en la dinamització 
del projecte ‘El Rec es mou’. 
La iniciativa es realitza a l’es-
cola El Turó i l’IE El Viver i 
s’adreça a l’alumnat entre P5 i 
3r de Primària, en detectar-se 
que alguns alumnes no han 
pogut donar continuïtat al pro-
cés d’aprenentatge de la lecto-

escriptura per la supressió de 
les classes presencials el curs 
passat a mitjans de març a cau-
sa de la Covid-19. “Els efectes 
d’aquesta pandèmia sobre 
el desenvolupament dels in-
fants ha estat important, per 
tant, ara més que mai neces-
siten acompanyament”, ha 
dit Mercè Aranda, educadora 
social de Tata Inti. Les sessions 
es fan en el marc dels grups 
bombolles de classe, en horari 
extraescolar. 

Motivació. “L’objectiu és crear 
un espai d’aprenentatge on 
la ca   nalla pugui entrar en 
contacte amb la motivació 
per aprendre a través de les 
seves vivències”, ha expressat 

Aranda, qui afegeix  que la 
seva metodologia es basa en 
pedagogies innovadores que 
veuen l’infant com el principal 
protagonista del seu procés 
d’assoliment de coneixements, 
en el qual la curiositat i la mo-
tivació són els impulsors de la 
seva formació real. 
Estava previst complementar 
les sessions a l’aula, de 90 mi-
nuts cada setmana, amb tres 
diumenges d’activitats i jocs al 
barri de La Ribera, tot i que les 
dades negatives de la pandè-
mia han obligat a postposar-les. 
“Quan les restriccions ho per-
metin, farem una primavera 
joganera basada en la fi loso-
fi a de les matinals”, ha avan-
çat Aranda. 

Adreçat a l’alumnat que va tenir difi cultats per accedir a les classes en línia

‘Aprenent amb tu’, nou projecte 
de suport per a infants i famílies

Sílvia Alquézar | Redacció

Infants de 1r de Primària de l’IE El Viver miren un conte en una de les sessions del projecte 
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Les obres de la segona fase 
d’ampliació de l’IE El Viver 
estan en la recta fi nal. Els tre-
balls han consistit a aixecar un 
pis sobre la teulada de la sego-
na planta per crear tres aules 
que acolliran les especialitats 
d’informàtica i laboratoris de 
ciències i tecnologia. També 
s’ha creat una aula gran que, 
mitjançant un panell mòbil, es 
pot desdoblar en dos espais.  
“Ens satisfà que les obres 

vagin endavant i que els 
espais del centre es dignifi -
quin i puguin acollir el nou 
alumnat en bones condici-
ons”, ha explicat la regidora 
d’Educació, Jessica Segovia 
(ECP), qui va visitar el centre 
el passat 20 de gener. 
El primer any es van habilitar 
aules ja existents, però cara als 
cursos posteriors cal fer obres 
per generar nous espais. A l’estiu 
està previst que comenci la terce-
ra fase de l’ampliació.

Aixecada una planta per crear tres aules per a les especialitats de secundària

Les obres d’ampliació de l’IE 
El Viver arriben a la recta fi nal

Sílvia Alquézar | Redacció

Montcada disposa des de fi nals 
de gener d’uns rètols per facili-
tar la localització de les escoles 
de Primària i les seus dels Cas-
tellers de Montcada, a l’edifi ci 
annexe al pavelló Miquel Po-
blet, i de l’AE El Turó, a l’Es-
pai Jove Can Tauler. Aquesta 
iniciativa va ser una proposta 
del Consell d’Infants del curs 
2018-19, que va considerar 
que els equipaments no estaven 
ben senyalitzats.  
Els consellers i conselleres van 
convocar un concurs entre 
l’alumnat del cicle superior i 
la proposta guanyadora va ser 
la d’Anna Rebollar, que aquell 
curs era consellera de l’escola 
Elvira Cuyàs. “Em va fer mol-
ta il·lusió que el Consell triés 
el meu dibuix”, explica Rebo-
llar, que ara cursa 1r d’ESO a 
l’INS Montserrat Miró: “Crec 
que va ser una bona idea que 
pot ser de gran utilitat, sobre-
tot per a les persones que no 
coneixen la ciutat”.

EDUCACIÓ

L’alumnat va acordar instal·lar rètols per facilitar-ne la seva localització

Les escoles de primària estrenen 
la senyalització del Consell d’Infants

Sílvia Alquézar | Redacció

Anna Rebollar va guanyar el concurs de rètols per millorar la localització de les escoles
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Malgrat la pandèmia, el Consell 
d’Infants no ha aturat la seva activi-
tat, tot i que les reunions han passat 
a ser virtuals, per adaptar-se a les 
restriccions anti-covid. Els represen-
tants d’aquest curs han decidit con-
tinuar treballant els diferents tipus 
de violències a través de la creació 
d’un conte realitzat pels consellers 
i conselleres. “Agreixo la tasca del 

Consell d’Infants, sobretot el curs 
passat i l’actual perquè, malgrat 
la situació excepcional que estem 
vivint, continua endavant des de 
casa, fet que demostra l’interès 
dels infants per participar en la 
vida de la ciutat”, ha dit el regidor 
de Joventut, Gerard Garrido (ERC), 
qui també ha posat en valor la tasca 
de les escoles en el projecte | SA

Un conte sobre violències

L’edil, a la dreta, amb la directora d’El Viver
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Organitzen: Amb el suport de:

Més informació                 @igualtatmir

SEGONA FASE

UN CAFÈ
AMB EL SERVEI
LOCAL DE CATALÀ

Teniu dubtes amb el català? 
Participeu en aquest nou espai mensual 
per parlar sobre dubtes lingüístics 
d’expressions quotidianes.

BIBLIOTEQUES
de Montcada i Reixac

A partir del 5 de febrer, a les 11 h

En directe a l’Instagram de les biblioteques 
de Montcada i Reixac (@bibsmir).

Capsa o caixa de bombons? Composar o comprondre un poema?
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El montcadenc, Víctor Pérez, 
de 23 anys i alumne de l’últim 
curs del Grau d’Enginyeria In-
formàtica a la UAB, ha guanyat 
el primer premi de la competi-
ció de desenvolupament d’apli-
cacions per a telèfon mòbil en 
el marc del programa de forma-
ció Huawei Student Developers 
(HSD), promogut per la multi-
nacional de les TIC.
Fins al juliol de 2020, Víctor 
Pérez mai no havia programat 
apps, però en només dues set-
manes va aconseguir treure a la 
llum aquest projecte innovador 
anomenat Clover, adreçat espe-
cialment a persones que han de 
seguir tractaments mèdics de 
llarga durada. Es tracta d’un as-
sistent que recorda a l’usuari els 
tractaments mèdics que està pre-
nent (dosi o freqüència). Tam-
bé l’avisa si se li està acabant el 
fàrmac i on està la farmàcia més 
propera per poder comprar-lo. 
“Ha estat una cursa a contra-

rellotge de la qual estic molt 
orgullós d’haver superat amb 
èxit”, ha dit Pérez, qui des de 
bon principi tenia clar que la pri-
oritat de l’aplicació seria donar 
una servei a la societat i, especi-
alment, “a les persones que ho 
necessiten més”, ha afegit. 
El premi de Huawei suposa un 
gran impuls per a la carrera de 
Víctor Pérez. La proposta, que 

ara està acabant de perfeccionar, 
estarà disponible en els propers 
mesos a l’AppGallery, la botiga 
ofi cial d’aplicacions de la com-
panyia. De la notícia se n’han 
fet ressò diversos mitjans nacio-
nals i internacionals. Dues asso-
ciacions de familiars de malalts 
d’Alzhèimer i de malalties rares 
ja s’han posat en contacte amb 
el jove, interessades per l’app.

Huawei premia Víctor Pérez 
per una app que pauta dosis
Laura Grau | Redacció

DISTINCIÓ

Víctor Pérez, de 23 anys, viu a Montcada i estudia l’últim curs d’Enginyeria Informàtica

‘Clover’ s’adreça a persones en tractament mèdic de llarga durada

‘Invisibles’ recapta 800 euros
L’espectacle ‘Invisibles’, repre-
sentat el 29 de gener al Teatre 
Municipal, va recaptar més de 
800 euros, en el marc del ci-
cle impulsat per l’Ajuntament 
sobre drets humans, migració i 

refugi. La recaptació es lliurarà 
íntegramemnt a l’ong Montca-
da Solidària, que la destinarà a 
accions de suport als campa-
ments de refugiats a l’illa grega 
de Lesbos | LG

 SOLIDARITAT

Xerrada de Maese Pérez sobre el 
pintor montcadenc Joan Capella

L’Aula d’Extensió Universitària 
proposa el 19 de febrer una 
xerrada sobre el pintor mont-
cadenc Joan Capella a càrrec 
de l’artista local Maese Pérez 
–a la foto. La conferència tin-
drà lloc a l’Auditori (17.30h). 
Les persones interessades s’hi 
han d’inscriure al correu au-
lamontcada@gmail.com.Tin-
dran prioritat els socis | SA
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Taller de ràdio 
a El Turó
Montcada Comunicació va 
visitar el 22 de gener l’es-
cola El Turó per fer un taller 
de ràdio elaborat per alum-
nes de cinquè i sisè. La 
iniciativa s’inclou en l’ofer-
ta d’activitats que l’Ajunta-
ment ofereix anualment als 
centres educatius del mu-
nicipi | LR

El portal de notícies multimè-
dia laveu.cat va batre al 2020 
el rècord d’audiència des de 
la seva estrena, al 2006, amb 
més de 134.500 usuaris únics, 
el que representa un increment 
del 42,6% respecte l’exercici an-
terior. El mitjà de comunicació 
públic va registrar el pic més 
gran de visitants al mes maig, 
amb 24.689 únics, un 30% més 
que el mateix període del 2019, 
que va ser de 10.397. 
Pel que fa als continguts, el por-
tal ha registrat 663.000 pàgines 
vistes envers als 527.000 de 
l’any anterior, el que suposa un 
increment del 25,8%. 
D’altra banda, l’informatiu en 
poadcast emès a través de les 
xarxes i del portal montcadara-
dio.com és ara per ara el contin-
gut de capçalera de l’emissora.

Valoracions. El fet que aquest 
augment de visitants a laveu.cat
hagi coincidit amb la pandèmia 

ha estat posat en valor per la 
gerent de Montcada Comuni-
cació, Pilar Abián: “Tot i haver 
hagut de treballar des de casa 
durant el confi nament, amb 
les limitacions que això supo-
sa, vam ser capaços d’oferir 
un gran volum de continguts 
informatius”.
Amb la vista posada en el fu-
tur, Abián ha anunciat que el 
departament ja està treballant 
nous reptes. “Volem millorar el 
disseny del portal de notícies 
i també de La Veu en paper, 
apostant per un mitjà més 
refl exiu, ja que la immediate-
sa està coberta amb laveu.cat”. 
Montcada Comunicació també 
vol potenciar la informació en 
format audiovisual.    

Laveu.cat supera al 2020 el rècord  
d’usuaris únics, arribant a 134.500

Lluís Maldonado| Redacció

El nombre de pàgines vistes al portal informatiu s’ha situat en 663.000, prop d’un 26% més que al 2019

MONTCADA COMUNICACIÓ

LAVEU.CAT || ESTADÍSTICA COMPARATIVA  || VISITANTS FONT: GOOGLE ANALYTICS

“La bona resposta ens 
obre noves línies de 
treball apostant per 
formats audiovisuals”
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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

Derecho al descanso
Soy vecino de la calle Carre-
rada. Cada dia, a partir de las 
5.45h y hasta las 6.30h pasan 
a recoger las basuras tres ca-
miones, con el consiguiente 
ruido de picar los contenedores 
soterrados contra el propio ca-
mión para vaciarlos. Es eviden-
te que te despiertas cada día a 
esta hora por el ruido y ya se 
ha terminado el descanso. La 
noche anterior, sobre las 23h, 
pasó el camión de recogida de 
muebles, molestando a los ve-
cinos. 
Se trata de una calle que practi-
camente durante todo el día tie-
ne el mismo tráfi co, con lo cual 
la excusa del Ayuntamiento de 
que los camio nes deben pasar 
a esta hora para evitar embote-
llamientos no nos sirve a los ve-
cinos. Gracias por procurar por 
nues tro bienestar.
 Pere Oliva

Montcada Nova

La propera edició de ‘La Veu’, el 19 de febrer
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5 l divendres
Visita. ‘Un cafè amb el Servei Local de 
Català’, espai mensual sobre dubtes 
lingüístics. Hora: 11h. Lloc: En direc-
te a l’Instagram de les Biblioteques (@
bibsmir).

9 l dimarts
Literatura. Club de lectura de novel·la 
virtual ‘El llibre dels Baltimore’, de Jöel 
Dicker. Activitat virtual a càrrec d’Alícia 
Gili (inscripció al blog de les bibliote-
ques de Montcada).

12 l divendres
Hora del conte. ‘Les princeses també 
es tiren pets’, a càrrec de Clara Gaval-
dà (a partir de 4 anys). Hora: 18h. Lloc: 
En directe a l’IG de les Biblioteques (@
bibsmir).

13 l dissabte
Literatura. Club de lectura infantil: ‘Les 
enigmàtiques fotos del senyor Claris-
sa’, de Pep Molist. Hora: 12h. Activitat 
virtual  (inscripció prèvia al blog de les 
biblioteques de Montcada).

L’hora del Negroni. Entrevista a Fran 

Delgado, del grup L’Home Invent, a càr-

rec d’Anabel Torres. Hora: 12h. Lloc: En 

directe a l’Instagram de les Biblioteques 

(@bibsmir).

17 l dimecres
Xerrada. ‘Energia fotovoltaica: pas-

sat, present i futur’, a càrrec de Jordi 

Pellicer, director general d’Alternativa 

Energètica 3000. Hora: 18h. En direc-

te a l’Instagram de les Biblioteques (@
bibsmir).

19 l divendres
Xerrada. Maese Pérez parla sobre l’obra 

de Joan Capella. Hora: 18h. Lloc: Au-

ditori Municipal. Organitza: Aula d’Ex-

tensió Universitària i Ajuntament. Cal 

inscripció al correu electrònic aula-
montcada@gmail.com.

20 l dissabte
Música. Concert de gòspel, a càrrec del 

Cor de Gràcia. Hora: 18h. Lloc: Espai 

Cultural Kursaal. Preu: 10 euros.

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

Duran

Talls de llum
Em solidaritzo amb els veïns 
de Can Sant Joan i Can Cuiàs 
que estan patint talls de llum a 
casa seva perquè aquesta reali-
tat també afecta una quinzena 
de pisos i comerços de la zona 
del passeig Rocamora. Jo visc 
al carrer Bonavista i, des del 
2016, salta el diferencial amb 
freqüència, especialment quan 
plou. Aquests talls bruscos cau-
sen desperfectes en els aparells 
elèctrics. 
Tot i que alguns veïns vam ini-
ciar accions per demanar res-
ponsabilitats a Endesa, a hores 
d’ara no ens ha donat una so-
lució defi nitiva. El problema de 
fons és que la infraestructura 
elèctrica és obsoleta i no pot 
absorbir la demanda actual. 
Reclamem que Endesa moder-
nitzi les seves instal·lacions per 
donar un bon servei.

Goretti Martín
Montcada centre

Organitza: 
El Banc de Sang i Teixits
Ajuntament de Montcada

9 i 10 DE FEBRER
CASA DE LA VILA

Horari: 
De 10 a 14h i de 17-21h

CAMPANYA DE 
DONACIONS DE SANG

CITA PRÈVIA
donarsang.gencat.cat

Votar en temps de pandèmia
El 14 de febrer tenim una nova cita amb les urnes per escollir 
els nostres representants al govern i al Parlament de Catalu-
nya. Seran els primers comicis de la història que es fan enmig 
d’una pandèmia, factor que podria fer minvar la participació 
per la por de moltes persones al contagi. Aquest neguit ja s’ha 
fet palès entre aquelles que han estat designades per a formar 
part de les meses electorals. Més d’un 20% dels escollits han 
presentat al·legacions a la Junta Electoral per no anar-hi. 
Certament la conjuntura no és ni molt més la idònia per a cele-
brar unes eleccions i és lògic que hi hagi dubtes i reticències  
al respecte, però no és menys cert que per part de les ad-
ministracions s’estan prenent estrictes mesures per garantir 
que els electors puguin exercir el seu dret a vot sense riscos 
per a la seva salut. A cada centre hi haurà un delegat covid, 
personal de seguretat organitzant les cues i les entrades in-
dividuals als col·legis i horaris recomanats per als col·lectius 
vulnerables. Tot plegat, per tal d’aconseguir que la por al con-
tagi no ens paralitzi.



171a quinzena | Febrer 2021 17Publicitat

• Monogràfic: Cuina de Carnaval 
(coca de llardons i botifarra d’ou)
A càrrec d’Àngels Puntas
Dimecres 10 de febrer, a les 17 h

Directe a facebook 
 @equipamentsmir.cat

• Taller de maquillatge per adults
Aprèn diferents trucs per fer-te un maquillatge 
de carnaval
A partir de dijous 11 de febrer, a les 17 h

  @equipamentsmir.cat i
  Ajuntament Montcada i Reixac

• Taller infantil de màscares de carnaval
A partir de divendres 12 de febrer, a les 17 h 

  @equipamentsmir.cat i 
  Ajuntament Montcada i Reixac

• Concurs de carnaval
Envia’ns la teva foto disfressat a l’adreça 
xarxaequipamentsmir@gmail.com
o etiqueta la teva foto a Instagram 
#carnavalxarxamir i entra al sorteig 
de dos lots de productes carnavaleros
(un infantil i un per a persones adultes)

Segueix-nos:

Youtube

Ajuntament de Montcada i Reixac

Facebook

@equipamentsmir.cat

Sortim!

MESURES DE PREVENCIÓ 
DAVANT LA COVID 

Informació i venda d’entrades: www.teatremontcada.cat

Divendres 12 de febrer, a les 20 h, 
al Teatre Municipal

TALISMÁN
MÚSICA
Marco Mezquida

Preu: 18 euros; anticipada 15 euros

Dissabte 13 de febrer, a les 18 h, 
al Teatre Municipal

BALLANT DAMUNT 
LA LLUNA 
MÚSICA FAMILIAR
The Penguins/Reggae per xics

Preu: 9 euros; anticipada 6 euros

Dissabte 20 de febrer, a les 18 h, 
al Espai Cultural Kursaal

CONCERT SOLIDARI 
DE GÒSPEL
MÚSICA
Cor Gòspel Gràcia

Preu: 10 euros
El total de la recaptació es destinarà a l’entitat 
solidària ACAPS

• La realització dels espectacles està condicionada a les mesures de prevenció de la Covid-19 vigents. En el cas que les funcions 
superin l’horari del toc de queda, les 22 h, a l’hora de tornar a casa s’haurà de justificar el desplaçament amb el certificat 
d’autoresponsabilitat i l’entrada a l’acte.

@TeatreMontcada @teatremontcadaTeatre Municipal de Montcada i Reixac                   
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‘TALISMÁN’
El pianista Marco Mezquida presenta 
el seu darrer treball al Teatre Municipal

Laura Grau | Redacció

La possibilitat que el Museu 
Municipal es traslladi a la Casa 
Larratea –actuació que està va-
lorant l’Ajuntament per optar a 
una subvenció de l’Àrea Metro-
politana que permetria rehabi-
litar l’edifi ci modernista–, s’ha 
trobat amb l’oposició frontal de 
l’associació Amics del Museu. 
L’entitat ha publicat un manifest 
en què mostra la seva preocupa-
ció en considerar que l’empla-
çament proposat no reu neix les 
condicions per acollir els serveis 
que presta el Museu, actualment 
a la planta baixa de la Casa de 
la Vila. La Casa Larratea, al 
carrer Montiu, data del 1899 i  
forma part del catàleg de patri-
moni. 

Inconvenients. Segons el ma-
nifest, el trasllat suposaria la 
pèrdua d’espai per albergar la 
col·lecció local, les exposicions  
temporals i serveis com la biblio-
teca, els despatxos i el magatzem 
on es guarden les col·leccions. 
L’entitat afegeix que, l’abun-
dància de portes i fi nestres de 
la Casa Larratea faria difícil 
articular un discurs continuat 
i la nova ubicació li treuria vi-
sibilitat al Museu, situat ara en 
ple carrer Major. Aquests argu-
ments van ser defensats per la 
directora honorífi ca del Museu 
i presidenta dels Amics del Mu-

seu, Mercedes Duran, durant la 
reunió de la junta de govern del 
9 de novembre. “Haig d’agra-
ir que l’alcaldessa em deixés 
intervenir en la sessió per 
aportar les dades que demos-
tren que el trasllat del Museu 
seria un error”, ha dit Duran, 
qui com a alternativa a aquest 
projecte, proposa que la Casa 
Larratea s’adapti com a seu se-
cundària del Museu i es dedi-
qui a recordar el Modernisme i 
l’estiueig  de la burgesia.

Millora. En canvi, la Regidoria 
de Cultura i Patrimoni conside-
ra que el trasllat suposaria una 
oportunitat de millora per al 
Museu, que ocuparia un edifi ci 
emblemàtic i podria utilitzar el 
parc de la Cerveseria com a es-
pai d’activitats per a les escoles. 
Segons la responsable del depar-
tament, M.Rosa Borràs (ERC), 
“les recances que exposen els 
Amics del Museu, com l’acces-
sibilitat o les característiques 
de l’espai, no són arguments 
tècnics de pes, ja que poden 
ser abordats en el projecte 
constructiu”. Tot i així, abans 
de tirar endavant la proposta, 
l’Ajuntament ha demanat l’as-
sessorament de l’Ofi cina de 
Patrimoni de la Diputació de 
Barcelona, que farà un informe 
de valoració a partir de la visita 
prevista el 9 de febrer.

Amics del Museu, en contra del possible 
trasllat del servei a la Casa Larratea
El consistori està a l’espera dels informes de l’Ofi cina de Patrimoni de la Diputació per prendre una decisió defi nitiva

PATRIMONI
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12 DE FEBRER, A LES 20H

Mercedes Duran, al centre, fl anquejada per Rafel Corsellas, Sergi Hurtado, Maria Montoro i Sergio Resurrección, membres d’Amics del Museu

NOU SERVEI GRATUÏT 
DE PRÉSTEC 

per a persones amb mobilitat 
reduïda o que tenen cura
de persones amb dependència

Llibres
a domicili

A QUI VA ADREÇAT?
A persones
amb mobilitat reduïda 
temporal o permanent 
i persones que tenen 
cura de familiars
amb dependència.

QUÈ HEU DE FER SI VOLEU GAUDIR DEL SERVEI
• Tenir carnet de les biblioteques.
• Viure a Montcada i Reixac.
• Sol·licitar els llibres per telèfon, per correu-e 

o mitjançant el formulari que trobareu a la 
web.

• Comprometre-us a ser a casa el dia que us 
portem els documents.

Més informació http://biblioteques.montcada.cat/prestec-a-domicili

L’Associació Amics del Museu es va constituir el 
1996 per gestionar el Museu Municipal, que va co-
mençar a funcionar el 1982 en un edifi ci del carrer 
Julio García cedit per l’Ajuntament. Era un local 
modest i de petites dimensions, que es va estre-
nar amb l’exposició de les troballes arqueològiques 
fetes durant la primera campanya d’excavacions al 
jaciment ibèric Les Maleses, el 1981, impulsada 
per Mercedes Duran, professora de l’IB Montcada 
–actual INS M.Miró– i un grup d’alumnes interes-
sats en la història del municipi. L’entitat rebia una 
subvenció anual del consistori per gestionar aquest 
modest Museu i eren persones voluntàries les que 
s’encarregaven de fer torns els caps de setmana 

per vigilar l’espai i atendres els visitants. Quan la 
gestió va passar directament a mans de l’Ajunta-
ment, l’associació va continuar funcionant per man-
tenir viu l’esperit de recerca i divulgació que la va 
fer néixer.  Al 2003, el Museu va fer un salt qualita-
tiu amb el seu trasllat a la planta baixa de Casa de 
la Vila, un espai més gran i amb millors condicions 
per albergar tot el material trobat i articular un dis-
curs museogràfi c més modern. Actualment, Amics 
del Museu té una cinquantena de socis i és l’entitat 
que rep les subvencions del Consorci del Parc de 
la Serralada de Marina, de l’Ajuntament i d’altres 
institucions per poder dur a terme les campanyes 
arqueològiques, que ja superen la vintena | LG

Vint-i-cinc anys vetllant per la divulgació del patrimoni
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La pandèmia farà impossible gau-
dir de la Rua de Carnaval. Per tal 
de mantenir viu l’esperit de festa, 
l’Ajuntament proposa diferents 
activitats en línia que es podran 
seguir els dies 10, 11 i 12, a les 17h 
pel seu canal de Youtube i pel Fa-
cebook de la xarxa d’equipaments 
(@equipamentsmir.cat). El dia 10, 
s’ha programat un monogràfi c de 
cuina a càrrec d’Àngels Puntas, 
amb receptes típiques d’aquesta 
festa com la coca de llardons i la 
botifarra d’ou; el dia 11, s’oferirà 
un taller de maquillatge de fan-
tasia per a adults, i el dia 12, un 
taller infantil de màscares. El dia 
13, el rei Carnestoltes visitarà el 
Teatre Municipal, coincidint amb 
el concert ‘Ballant damunt la llu-
na’, del grup The Penguins (18h).

Certamen. També s’organitza un 
concurs de disfresses virtual. Les 
fotografi es s’han d’enviar al cor-
reu xarxaequipamentsmir@gmail.com 

o bé pujar-les a l’Instagram amb 
l’etiqueta #carnavalxarxamir. En-
tre els participants se sortejaran 
dos lots de productes carnavalers 
(un infantil i un per a adults). 
Montcada Comunicació també 
s’afegeix a la celebració amb la 
difusió de vídeos en què el Rei 
Carnestoltes donarà consells 
per gaudir del Carnaval en 
temps de Covid.

Laura Grau | Redacció
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CARNAVAL 2021

La Xarxa d’Equipaments promourà activitats en línia

Propostes per mantenir 
viu l’esperit carnavaler 
en temps de pandèmia

‘Trajecte’ és el títol de la mostra 
que l’artista de Sant Cugat, Neus 
Colet, exposa a l’Auditori Muni-
cipal fi ns al 28 de febrer. L’autora  
revisa la seva producció plàstica 
dels darrers trenta anys, fent un 
recorregut per alguns materials, 
tècniques i temes que l’han apas-
sionat en cada moment. “Passar 
de l’escultura al gravat, incor-
porar la fotografi a i tornar a 
la matèria amb paper ha estat 
un camí d’anada i tornada 
continu”, explica Colet, qui con-
sidera que el procés de gestació 
d’una obra té tanta importància 
com el resultat fi nal. L’autora 
ja va exposar a l’Auditori Mu-
nicipal en dues ocasions com 
a membre del col·lectiu artístic 
Empremtes de dones.

Evolució. Com a escultora, a Co-
let sempre li ha interessat donar 
tridimensionalitat als elements 
que fabrica o manipula, en el 
gravat o en el paper que ella ma-

teixa elabora. “Necessito el con-
tacte amb la matèria: sentir la 
textura, el pes, la densitat i la 
temperatura és essencial per 
dotar-la de sentit”, diu l’autora, 
que parteix d’una exigent plani-
fi cació en tots els seus treballs. 
Entenent una exposició com la 
construcció d’un discurs on les 

paraules són els objectes, l’artis-
ta descobreix que el fi l conduc-
tor de ‘Trajecte’ gira al voltant 
de conceptes com la història, el 
moviment, la tècnica, el volum 
o la matèria. “La curiositat i la 
necessitat, l’estancament i la 
descoberta han escrit el meu 
camí plàstic”, conclou Colet.

Laura Grau | Montcada

Neus Colet, davant d’una de les obres de l’exposició, la primera individual que fa a Montcada

Neus Colet fa un recorregut 
per la seva obra a ‘Trajecte’
L’artista estableix un diàleg entre l’escultura en acer, el gravat i la fotografi a

LA
U

R
A 

G
R

AU

AUDITORI MUNICIPAL

El Carnestoltes, a Montcada Comunicació

Modalitat infantil i juvenil

i modalitat adulta

Presentació de treballs:
del 15 de març a l’1 d’abril

Concursos artístics de Festa Major 2021

Tota la informació a www.montcada.cat

Premi a les millors fotografies 

de la Festa Major

Inscripcions fins a les 23.59 h 
del 25 de maig

Participació oberta a totes les 

persones, sense límit d’edat

Presentació de treballs:
del 12 al 25 d’abril

CONCURS
DE FESTA MAJOR 

20212222222200021

CONCURS CARTELLS

DE FESTA MAJOR 2021

XXXII
Festa Major 2021

Participoalconcursd'Instagram #concursfmmir21

V CONCURS
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El fotògraf Sergi Canet, de Bar-
berà del Vallès, va descobrir l’Es-
pai Natural de Gallecs fa 20 anys 
en els trajectes amb cotxe des de 
casa seva fi ns a la seva feina, a 
Caldes de Montbuí. Poc a poc 
es va anar enamorant d’aquest 
espai rural de més de 700 hectà-
rees –que comparteixen les po-
blaciones de Mollet, Santa Per-
pètua de Mogoda, Palau-solità i 
Plegamans, Parets, Lliçà de Vall 
i Montcada i Reixac– i va decidir 
fer un treball de camp per divul-
gar els seus valors mediambien-
tals mitjançant la fotografi a. El 
resultat és ‘Instants de natura a 
Gallecs’, una mostra que roman-
drà a la Casa de la Vila fi ns al 28 
de febrer.

Pulmó verd. L’exposició va néi-
xer el 2006 i ha anat creixent i 
enriquint-se amb la incorporació 
de noves imatges i  les explica-
cions del naturalista Xesco Ma-
cià, gran coneixedor de Gallecs, 
que ens descobreix aspectes in-

sòlits del parc, referent de lleure 
de les poblacions veïnes i pulmó 
verd al servei de la Regió Me-
tropolitana de Barcelona i d’un 
entorn urbanitzat, amb més 
de 150.000 habitants. “Aques-
ta pressió fa imprescindible 
protegir i conservar Gallecs i, 
precisament, aquesta exposició 
pretén que els visitants siguin 
conscients de la gran diversitat 

paisatgística i de fl ora i fauna 
que acull”, ha explicat Canet. 
Actualment, l’agricultura ocupa 
el 75% del territori i la resta la 
formen boscos, horts recreatius, 
masies i més de trenta quilòme-
tres lineals de camins. “Sempre 
he pensat que Gallecs és un 
vestigi de com devia ser el Va-
llès fa un segle abans que s’ur-
banitzés”, afegeix Canet.

Laura Grau | Redacció

Canet, davant d’una de les fotografi es de la mostra sobre Gallecs que acull la Casa de la Vila

FOTOGRAFIA

Sergi Canet mostra la diversitat 
ecològica del parc de Gallecs
La mostra ‘Instants de natura’ es pot visitar a la Casa de la Vila fi ns al 28 de febrer
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L’espectacle ‘La Casa de Bernarda Alba’, del grup Teatroia’t, ha 
estat seleccionat per participar a la 23a edició del Festival Nacio-
nal de Teatre Martín Arjona, que convoquen l’Associació Cultural 
Municipal de Teatre Scanpolo i l’Ajuntament d’ Herrera, a la Serra 
Sud de Sevilla. “És un honor haver estat seleccionats entre una 
seixantena de companyies per representar una obra de Federico 
García Lorca a la seva terra, Andalusia”, ha dit el director del 
muntatge, David Velasco. El festival s’havia de celebrar entre gener 
i març d’aquest any, però s’ha ajornat fi ns a la propera tardor a 
causa de la pandèmia | LR

Teatroia’t, escollit a la mostra d’Herrera

Nou servei de les Biblioteques als joves
Les biblioteques oferiran un servei de suport a l’alumnat que ha 
de fer el seu treball de recerca (TdR), amb sessions virtuals d’una 
hora de durada, a les 17h, per mitjà de la plataforma Google Meet. 
L’assistència al 80% de les trobades, cinc en total, pot suposar 0,5 
punts més a la nota fi nal del treball. La primera sessió serà el 10 de 
febrer, amb una explicació sobre què és el TdR i per on començar 
a organitzar el treball. El 10 de març, es dedicarà a la recerca bibli-
ogràfi ca. El 7 d’abril, a les condicions s’han de complir quan es fa 
servir el text d’algú altre. El 19 de maig, es tractarà la maquetació del 
treball i el 13 d’octubre, la sessió fi nal, es dedicarà a com fer una 
bona presentació oral. Per a més informació, cal contactar amb la 
Biblioteca Elisenda | LR
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El montcadenc Sergio Gonzá-
lez, del Valdepeñas, ha debutat 
amb bona nota en un matx ofi -
cial de la selecció espanyola de 
futbol sala, que va superar Eslo-
vènia per 3-1 a la tercera jorna-
da de classifi cació per al Cam-
pionat d’Europa, el 2 de febrer a 
Las Rozas (Madrid). González 
va tenir un paper rellevant en el 
triomf d’Espanya.
 
Victòria merescuda?
Sí, perquè ens hem hagut de 
sobreposar als entrebancs que 
han aparegut durant la convo-
catòria a causa de la Covid-19. 
El triomf ha estat la recompensa 
al bon treball i les ganes de tirar 
endavant. Aquests tres punts 
els assaborim molt més que en 
circumstàncies normals. Estic 
molt content perquè hem donat 
una gran imatge davant d’una 
selecció dura i de qualitat.
Com s’ha trobat a la pista?
Molt bé. Sortir en el cinc d’inici 
en el primer partit ofi cial amb 
la selecció ha estat molt bonic i 
una gran responsabilitat. M’he 
trobat molt còmode, tot i no te-
nir gaire sort de cara a porteria. 
Haig de fer autocrítica, perquè 
les dues ocasions més clares que 
vaig tenir haurien d’haver aca-

bat a dins. En línies generals, 
crec que vaig aportar molt i que 
el meu nivell va estar en con-
sonància amb el de la resta de 
l’equip, que va ser molt alt.
Satisfet amb el joc de l’equip?
I tant! Era un matx per fer les 
coses senzilles i pràctiques. No 
ens hem complicat perquè sa-
bíem que Eslovènia és un rival 
molt fort que ens ho posaria di-
fícil. Havíem de madurar el par-
tit i esperar el nostre moment. 
La primera part ha estat molt 
igualada, però a la segona hem 
tingut més ocasions. Hem patit, 
però amb el 3-1 ja hem respirat 
tranquils. Una de les claus de la 
victòria ha estat la capacitat de 
mantenir la intensitat durant els 
40 minuts del partit.
Satisfet també amb la seva 
aportació?
Estic molt content. He jugat 
sobretot de tancament i, a es-
tones, d’ala. Mai hauria ima-
ginat fa uns anys que podria 
jugar en aquesta posició. Tots 
els jugadors estem seleccionats 

perquè ens ho mereixem i ho 
fem bé als nostres clubs. A Val-
depeñas crec que estic fent un 
bon treball i estic molt orgullós 
i content d’haver portat el meu 
debut amb la selecció de la mi-
llor manera possible.
Ha estat una convocatòria atí-

pica a causa del virus.
Ha estat una bogeria. Primer hi 
va haver casos positius al nos-
tre equip que ens van obligar a 
canviar 8 jugadors un dia abans 
de marxar a Suïssa i, el mateix 
dia del partit, el 29 de gener, es 
haver de suspendre per positius 

entre la plantilla helvètica. El vi-
rus ens afecta a tots, però som 
professionals i hem de ser capa-
ços d’adaptar-nos a la situació. 
El més important és que hem 
donat la cara i s’ha mantingut la 
identitat de la selecció.
Creu que tindrà continuïtat 
en futures convocatòries? 
Està clar que hi ha moltíssima 
competència. Ara hem debutat 
diversos jugadors i el nivell s’ha 
mantingut perquè hem compe-
tit molt bé. Tinc clar que he de 
seguir treballant dia a dia al meu 
club per entrar en els plans del 
seleccionador. Ningú té la plaça 
assegurada. Tenim un mes de 
febrer d’infart, amb 8 partits en 
22 dies, i haig d’intentar fer-ho 
el millor possible perquè el tècnic 
pensi en mi i poder estar de nou 
a la convocatòria.
Ha sentit l’escalf de la gent de 
Montcada?
Per suposat. Abans del partit vaig 
rebre moltes trucades i missatges 
de suport. M’omple l’ànima sen-
tir la meva gent a prop. També 
em van seguir els meus amics 
d’Austràlia. És increïble que el 
futbol sala pugui arribar tan 
lluny, una mostra de la força de 
l’esport. En aquesta situació tan 
complicada, compartir moments 
d’alegria és molt important.

Esports
laveu.cat/esports

MIRA EL VÍDEO A ‘LAVEU.CAT

ENTRENAMENTS
Els clubs locals recuperen l’activitat, 
després que la Generalitat hagi aixecat 
la limitació dels grups reduïts 

FUTBOL SALA. PREEUROPEU 2022
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‘En aquesta situació tan 
complicada, compartir 
moments d’alegria és 
molt important’

‘M’omple l’ànima sentir l’escalf de 
la gent de Montcada tan a prop’

El montcadenc Sergio González celebra un dels gols de la selecció espanyola contra Eslovènia

Sergio González va debutar amb bona nota en un matx ofi cial de la selecció espanyola, el 2 de febrer contra Eslovènia (3-1)

Sílvia Alquézar | Redacció
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El juvenil A del FS Montcada ha 
encadenat dos empats, a 5 a la 
pista del Montesión i a 3 davant 
l’Industrias Santa Coloma, que 
arribava al pavelló Miquel Po-
blet com a líder del subgrup 3B 
de la Divisió d’Honor Estatal. A 
tots dos partits, els montcadencs 
van saber reaccionar després 
d’encaixar un 4-0 a Palma i un 
0-3, a casa. “Estem contents 
perquè ens vam saber sobre-
posar, però a la classifi cació no 

hem pogut millorar. Ens que-
da un gust agredolç”, ha indicat 
el tècnic, Álex Navalón. El FS 
Montcada es manté tercer, amb 
22 punts. Al pròxim partit, el 
juvenil visitarà el CN Sabadell, 
un partit important perquè els 
sabadellencs són quarts, amb 17 
punts i un partit menys. “Hem 
d’aprendre de les nostres erra-
des per no repetir-les”, ha dit 
Navalón, qui coneix bé el rival 
perquè l’ha entrenat les últimes 
sis temporades.
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El juvenil A encadena 
dos empats ‘agredolços’ 

FUTBOL SALA. DIVISIÓ D’HONOR ESTATAL

Sílvia Alquézar | Redacció

Alejandro Bonilla intenta fer un llançament al matx contra el Sant Quirze, al pavelló Miquel Poblet

L’equip continua tercer, amb 22 punts, al subgrup 3B

HANDBOL. PRIMERA ESTATAL

El sènior A del CH La Salle 
Montcada no va poder supe-
rar el 31 de gener l’Handbol 
Sant Quirze, el líder del grup 
D de la Primera Estatal. Els 
locals van aguantar els pri-
mers vint minuts, però al fi nal 
el rival es va acabar imposant 
per 10 gols de diferència, 28 a 
38. “L’equip ho va donar tot, 
però el líder té una plantilla 
de moltíssima qualitat”, ha 
comentat el tècnic Pau Lleixà. 

La Salle ocupa la dotzena po-
sició, amb 11 punts, empatat 
amb el Mataró, l’OAR Gràcia 
i el Terrassa. A la pròxima 
jornada, el 7 de febrer, La 
Salle tornarà a jugar a casa, 
en aquesta ocasió rebrà la vi-
sita del Sant Esteve Sesrovi-
res (12.30h), un rival directe 
en la lluita per mantenir la 
categoria, ja que es troba al 
tretzè lloc, amb 10 punts. “El 
triomf seria important per 
seguir respirant a la zona 

tranquil·la. A l’anada vam 
guanyar d’un gol als últims 
segons i a la nostra pista ho 
haurem de donar tot si vo-
lem endur-nos el matx”, ha 
expressat Lleixà.

Nova data. El matx ajornat a la 
pista de l’Handbol Palautor-
dera el passat 23 de gener per 
un cas positiu de la Covid-19 
entre la plantilla del Vallès 
Oriental es disputarà el prò-
xim 24 de febrer (20.15h).

Sílvia Alquézar | Redacció

El matx ajornat contra l’H. Palautordera es disputarà el 24 de febrer

El CH La Salle rebrà el Sant 
Esteve, un rival directe

Entrenaments al complet
i en espais a l’aire lliure
Els equips federats ja poden en-
trenar al complet, després que la 
Generalitat hagi aixecat la limita-
ció de grups reduïts, tot i que les 
sessions han de continuar sent a 
l’aire lliure. Els clubs valoren posi-
tivament el canvi, malgrat que en-
cara hi ha altres restriccions, com 
el confi nament municipal i el toc 
de queda, que els impossibilita 
reprendre els entrenaments amb 
normalitat amb tots els jugadors. 
En el planter, aquest fet no és tan 
problemàtic, ja que la majoria 
dels integrants són del municipi 
i la seva disponibilitat els permet 
entrenar sense problemes abans 
de les 21h. “Estem contents per-
què podem estar tots junts de 
nou, però desmotiva el fet de 
no poder competir”, assegura el 
capità del juvenil A del FB Mont-
cada, Jan Mendoza. 

La desmotivació per falta de com-
petició és un dels problemes que 
han d’afrontar els entrenadors 
aquesta temporada. “Sobre-
tot  volen jugar, però intentem 
fer uns entrenaments divertits 
perquè s’ho passin bé”, expli-
ca Ricard Planella, entrenador 
de l’Infantil C –a la foto– del FB 
Montcada i jugador del juvenil 
A. En aquest sentit també s’ha 
manifestat el coordinador de fut-
bol sala de l’AE Can Cuiàs, Toni 
Moreno, qui comenta que el seu 
club ha mantingut els entrena-
ments “perquè l’esport és salut 
i la canalla el necessita pel seu 
benestar físic i emocional”. Per 
al capità del juvenil de Can Cuiàs, 
Adrià Barceló, els entrenaments 
són “una vàlvula d’escapament, 
sobretot la setmana que em to-
quen les classes en línia” | SA 

CLUBS

El tancament esquerra Adrià Sánchez, del CFS Montcada, supera la intensitat defensiva de l’Industrias Santa Coloma, que es va avançar amb un 0-3
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Aquest any tampoc hi hau-
rà Montescatano, la cursa de 
muntanya que la Joventut 
Atlètica Montcada ( JAM) or-
ganitza a fi nals d’abril a la ser-
ralada de Marina. L’entitat ha 
decidit ajornar l’edició del 2021 
davant la incertesa sanitària 
del moment. En un comunicat, 
la JAM ha informat que rea-
litzarà la devolució del 100% de 
l’import d’inscripció de l’edició 
del 2020, també anul·lada, als 
corredors que van decidir man-
tenir-la per a aquest any. La JAM 
va fer el passat mes d’abril una 
Montescatano confi nada, que va 
tenir força èxit. L’última Mon-
tescatano disputada va ser al 
2019, amb 466 corredors entre 
les tres curses | SA

La JAM suspèn 
la cursa de la 
Montescatano
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El projecte inclusiu del FB 
Montcada continua creixent. 
El club ha arribat a un acord 
amb la Fundació Adimir per 
ampliar el nombre d’equips de 
diversitat funcional. El con-
veni preveu la creació de dos 
nous conjunts formats per in-
fants de l’associació de disca-
pacitats. També hi haurà tres 
joves que s’incorporaran al sè-
nior adaptat de futbol 7, que es 
va posar en marxa a principi 
d’aquesta temporada, i al con-
junt B femení. El FB Montcada 
té un altre equip de futbol sala 
format per persones amb defi -
ciència auditiva.
“Ens fa molta il·lusió ampliar 
el projecte iniciat a principi de 
temporada. Som el primer 
club d’arreu de l’Estat que 

tindrà cinc equips inclusius”, 
ha expressat el director espor-
tiu del FB Montcada, Daniel 
Busquets, qui ha afegit que 
l’objectiu és “promoure l’es-
port entre la població amb 
necessitats especials perquè 
el pugui gaudir en les matei-
xes condicions que la resta de 
la ciutadania”.

Benefi cis terapèutics. Els nous 
equips començaran a entrenar 
el 10 de febrer. Per a la presi-
denta de la Fundació Adimir, 
Carolina Ibáñez, és una gran 
notícia. “Estem molt agraïts 
al FB Montcada perquè nor-
malment som nosaltres els 
que ens adrecem a les enti-
tats per iniciar nous projec-
tes, però en aquesta ocasió ha 
estat a l’inrevés. És la prime-

ra vegada que ens ha passat”, 
ha explicat Ibáñez, qui s’ha 
mostrat “molt il·lusionada”
amb la proposta.
El projecte no serà només es-
portiu, ja que també incorpo-
rarà la vessant social i terapèu-
tica. La majoria dels infants 
que hi participaran són de 
l’espectre autista, amb difi cul-
tats de comunicació. Per faci-
litar la relació i garantir que 
es treballa amb la mateixa me-
todologia, com el sistema de 
pictogrames, Ibáñez ha avan-
çat que l’equip terapèutic de la 
Fundació Adimir participarà 
en els entrenaments. “Aquesta 
activitat els aportarà valors 
molt importants en la seva 
socialització i formació per-
sonal”, ha dit la presidenta de 
la Fundació Adimir.

L’equip adaptat de futbol 7 és el primer creat aquesta temporada en el marc del projecte del FB Montcada per a persones amb diversitat funcional
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La iniciativa permetrà treballar la socialització i el creixement personal 

El FB Montcada i la Fundació 
Adimir acorden la creació 
de dos conjunts adaptats

Sílvia Alquézar | Redacció

ESPORT INCLUSIU

Marta Bacardit Sáez
24è aniversari

El record del teu somriure roman per sempre
Impossible oblidar-te 



Sergi Escudero
Especialitzat en periodisme polític, que va estudiar a la Universitat de Vic, i col·laborador de revistes 
de cultura i societat, Sergi Escudero no podia sospitar que acabaria dedicant-se a la informació 
esportiva i, molt menys, que una investigació feta sobre el club blaugrana destaparia l’escàndol 
‘Barçagate’. Aquesta exclusiva, que es va emetre al programa ‘Que t’hi jugues’ de La Ser –on fa el 
podcast ‘La Llotja’, a més de treballar per a l’agència Efe–, va treure a la llum la contractació per 
part del club d’una empresa de comunicació per crear estats d’opinió favorables a la junta directiva 
i desprestigiar opositors. Un any després, Escudero i els seus companys d’aventura, Adrià Soldevila 
i Sique Rodríguez, han rebut els premis Josep M. Planes i Ramon Barnils de Periodisme d’Inves-
tigació. A més de donar impuls a la seva carrera, Escudero considera que premis com aquests 
promouen el valor del periodisme i la seva capacitat de canviar aspectes de la societat.

‘En periodisme, cal anar 
més enllà de la notícia’

Com va començar la investigació?
A fi nal del 2018, l’Adrià i jo vam 
detectar a les xarxes socials, 
sobretot a Twitter, la proliferació de 
perfi ls anònims que elogiaven la 
junta directiva del club i atacaven 
qualsevol persona del seu entorn, 
ja fossin jugadors, exjugadors 
o periodistes que publiquessin 
opinions negatives sobre la gestió 
de l’entitat. Vam intentar parlar 
amb el club, però se’ns treia de 
sobre. Fins que a principi del 
2020, algú ens va fer arribar un 
correu encriptat amb informes 
de l’empresa I3 Ventures, on es 
donava compte de la feina feta. 
Aquests documents van ser claus 
per estirar del fi l.
Quin va ser el següent pas?
Havíem de comprovar la validesa 
dels informes amb algú del club. 
I va ser la mà dreta del president, 

Josep M. Bartomeu, el qui va 
admetre que els documents eren 
verídics. En un principi, li va 
treure importància al tema, però 
ens va demanar temps, suposo 
que per preparar la reacció del 
club. No podíem esperar gaire 
perquè temíem que li passés 
la informació a un mitjà afí per 
suavitzar-la.
Quina repercussió va tenir?
Se’n van fer ressò mitjans de tot 
el món i va desencadenar un 
terratrèmol al Barça. Després 
d’un primer desmentit del club, 
la difusió d’algunes proves va 
provocar l’extinció del contracte 
amb la consultora i la dimissió 
de sis directius. Al mateix temps, 
el col·lectiu de socis Dignitat 
Blaugrana va posar el cas en 
mans de la Justícia, que investiga 
la cúpula directiva per un possible 

delicte d’administració deslleial 
dels diners dels socis. Cal tenir en 
compte que la despesa superava 
el milió d’euros, molt per sobre del 
preu de mercat. 

Què han signifi cat els premis 
rebuts per la investigació?
Són un reconeixement del 
periodisme esportiu i demostren 
que pot anar més enllà dels 
resultats dels partits o les lesions 
dels jugadors. També posa en 
evidència que les institucions 
esportives tenen interessos ocults, 
igual que el món de la política. 

M’agrada pensar que aquests 
premis poden servir perquè els 
mitjans destinin més recursos 
al periodisme d’investigació, 
que permet anar més enllà de la 
notícia estricta i provocar canvis 
en la societat. Després d’aquest 
escàndol, les pròximes directives 
s’ho pensaran molt abans de 
malbaratar els diners dels socis. 
És una qüestió d’ètica i respecte.
Com a soci del Barça, ja té clar a 
qui votarà en les eleccions?
Encara no ho sé. De moment, les 
enquestes apunten Joan Laporta, 
però caldrà veure què passa el 7 
de març.
Amb més de mil milions d’euros 
de deute, la nova junta no ho 
tindrà gens fàcil.
Sí, serà complicat remuntar la 
situació, però cal tenir en compte 
que el Barça té molts actius i que, 

malgrat el context de pandèmia, 
va ser el club d’Europa que va 
tenir més ingressos durant l’any 
passat. Jo crec que la situació és 
reversible si la nova junta és capaç 
de regular les despeses.
A més del periodisme esportiu, 
també l’interessa el de viatges i 
la literatura.
L’afi ció a l’esport em ve de petit. He 
jugat a tots els clubs de futbol de 
Montcada, excepte el Santa Maria. 
També m’ha agradat escriure i tinc 
una novel·la publicada, ‘Abbie’, 
sobre un periodista que intenta fer 
públic un escàndol de corrupció 
política. Ara estic treballant en 
una biografi a sobre l’estilista Lluís 
Llongueras –interrompuda per 
la pandèmia–, i tinc en ment fer 
un llibre de viatges per descobrir 
Europa des de les seves places i 
cafeteries més emblemàtiques. 

‘La futura direcció s’ho 
pensarà molt abans de 
malbaratar els diners 
dels socis blaugranes’

Periodista

A títol personal
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