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Les últimes dades sobre l’atur 
constaten que les xifres van a 
l’alça i situen Montcada i Rei-
xac com el quart municipi amb 
la taxa més alta de la comarca 
(15,8%), per darrera de Badia 
del Vallès, Rellinars i Ripollet. 
Segons fonts del Servei d’Ocupa-
ció de Catalunya (SOC), el mes 
de maig s’ha tancat amb 2.728 
persones desocupades –1.226 
homes i 1.502 dones– i una va-
riació mensual del 6%. Pel que 
fa a la comparativa interanual, 
la xifra de desocupació ha aug-
mentat en 154 persones, el que 
suposa un 30% més que al maig 
del 2019. 
Aquestes dades no inclouen 
les persones afectades per un 
ERTO, en no ser considerades 
dins la classifi cació d’atur regis-
trat. Això vol dir que l’impacte de 
la pandèmia sobre el mercat labo-
ral encara no es pot quantifi car.

Horitzó preocupant. El regidor 
de Promoció Econòmica i Ocu-
pació, Jaume Teixidó (ERC), au-
gura una tardor complicada. “El 
més fort encara està per arri-
bar”, preveu l’edil, especialment 
preocupat per la possible pèrdua 
de xarxa industrial. “Als llocs de 
feina afectats directament per 
la pandèmia s’afegeix la vo-
luntat de tancament d’empre-
ses com ara Nissan”, lamenta 
l’edil. Per a Teixidó, el perill de tot 
plegat és que l’ocupació sigui cada 
vegada més tecnifi cada –perjudi-
cant els perfi ls pocs qualifi cats i, 
per tant, més vulnerables–, i que 
es potenciï el sector terciari, amb 
sous més baixos. 

Comarca. Al Vallès Occidental, 
l’atur registrat al mes de maig 
s’ha incrementat un 4% fi ns 
arribar a les 61.536 persones 

desocupades. Interanualment, 
ha crescut un 26%. “Abans de 
la pandèmia, l’economia es-
panyola i catalana s’estaven 
alentint i els ERO comença-
ven a agafar embranzida”, ha 
assenyalat Enrique Ortega, tèc-
nic responsable de l’Observato-
ri Comarcal, que té com a mis-
sió analitzar, facilitar i difondre 
informació social, econòmica i 
territorial a la ciutadania. 

Accions d’emergència. Per fer front 
a l’actual conjuntura, el Consell 
d’Alcaldies del Vallès Occidental 
ha donat llum verda al futur Pla 
de Reconstrucció de la comarca 
davant la crisi generada per la Co-
vid-19 que pivota sobre 4 eixos: 
mesures transversals i territorials; 
de protecció social; de reactivació 
econòmica, i de sostenibilitat i res-
ponsabilitat social. Els documents, 
aprovats per unanimitat, seran el 
full de ruta a seguir pel conjunt del 
Vallès Occidental per tal de poder 
reconstruir una comarca on una 
de cada tres persones assalariades 
es troben a l’atur o afectades per 
un ERTO.

Actualitat
laveu.cat

Montcada és el quart municipi de la 
comarca amb la taxa d’atur més alta
Durant l’estat d’alarma per la pandèmia, 508 empreses locals han presentat un ERTO, afectant 4.722 persones
Pilar Abián | Redacció

VARIACIÓ INTERANUAL
Les estadístiques del Servei d’Ocupació de 
Catalunya indiquen un augment de l’atur del 
30% en comparació amb el maig del 2019 

El Consell Comarcal 
aprova un Pla de 
Reconstrucció davant 
la crisi de la Covid-19

MERCAT LABORAL
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Segons l’Observatori del Treball 
i Model Productiu del Departa-
ment de Treball, Afers Socials 
i Famílies de la Generalitat, a 
Montcada i Reixac, s’han pre-
sentat fi ns al mes de juny un total 
de 508 Expedients de Regulació 
Temporal d’Ocupació (ERTO), 
que afecten 4.722 persones. 
La majoria dels casos correspo-
nen a expedients de força major 
(88%). Respecte al passat mes 
d’abril, s’han registrat 15 nous 
expedients, que han afectat 209 
persones més.

Per sectors. La indústria manu-
facturera (1.369) i el comerç 
(1.261) són les activitats amb 
més persones afectades, junta-
ment amb l’hostaleria (765). A 
continuació, se situen la cons-
trucció (399), activitats sanitàries 
i serveis socials (169), transport 
i emmagatzematge (155) i acti-
vitats professionals i tècniques 
(142). Al Vallès Occidental, s’han 
registrat 10.536 ERTO, que afec-
ten 93.123 persones. “No tenim 
dades de quantes persones han 

tornat a la feina perquè els ER-
TOs estan vigents fi ns al 30 de 
juny i el govern està estudiant 
fer una pròrroga”, ha explicat 
Enrique Ortega, de l’Observatori 
del Consell Comarcal. 
Óscar Amposta i Elisabeth Mar-
tos són dos veïns del municipi 
afectats per un ERTO en l’inici 
de la pandèmia. “Des de fa unes 
setmanes, l’empresa ha decidit 
modifi car l’ERTO per un ERO 
productiu perquè treballem al 

sector de l’automoció, amb la 
producció paralitzada”, comen-
ta Amposta. Per la seva banda, 
Martos es reincorporarà a la fei-
na en la fase 3, ja que treballa a 
un centre de dia de gent gran, 
tancat des del 13 de març, quan 
es va declarar l’estat d’alarma. 
“Espero que el pitjor hagi pas-
sat, perquè jo no he cobrat res 
fi ns al 10 de juny. No es pot 
viure sense cap ingrés”, indica 
Martos | SA

Óscar Amposta i Elisabeth Marcos són dos veïns del municipi afectats per un ERTO durant la crisi
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Actualitat

INDICADORS

*EN GENERAL
L’atur ha crescut fi ns al 15,8% 
a Montcada  amb un total de 
2.728 persones desocupades

*PER SEXE
La desocupació continua 
sent superior entre les dones 
(55,3%) que entre els homes

*PER EDAT
Creix amb força el nombre de 
persones aturades entre els 
joves menors de 30 anys i el 
grup de 30 a 44 anys

INDICADORS

La majoria dels ERTO són per força major
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NISSAN
La plantilla de la multinacional i la de les 
empreses externes segueixen amb les 
mobilitzacions en contra del tancament

MERCAT DE MARXANTS

L’Ajuntament i els paradistes consensuen 
el trasllat provisional al Pla d’en Coll
El nou emplaçament permetrà la instal·lació de totes les parades complint amb les mesures de seguretat exigides per la pandèmia

Des de l’inici de l’estat d’alarma per la Covid-19 les úniques parades que s’han instal·lat al mercat són les d’alimentació, poc més d’una desena
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A partir del 24 de juny, el mer-
cat ambulant del centre s’ubica-
rà temporalment al camí de la 
Font Freda, entre la rambla dels 
Països Catalans i el CAP Les 
Indianes, al barri del Pla d’en 
Coll. L’Ajuntament i els para-
distes han consensuat traslladar 
l’activitat del centre del nucli 
urbà a un espai més gran, on 
es podran garantir totes les me-
sures de seguretat i fer coincidir 
la totalitat de les parades en un 
únic emplaçament.

Tenacitat dels marxants. Inicial-
ment el consistori va decidir 
mantenir només les parades 
d’alimentació fi ns a després de 
l’estiu, davant les restriccions 
fi xades pel govern central. Els 
paradistes, però, van insistir a 
seguir negociant, ja que la deci-
sió afectava una seixantena de 
comerços i el 15 de juny es va 
arribar a una solució acordada. 
El canvi es començarà a aplicar 
el 24 de juny, un cop estigui en 
marxa la fase 3 de la desesca-
lada, menys restrictiva per a la 

Pilar Abián | Redacció

El canvi es farà efectiu 
el 24 de juny, dia en 
què hi haurà mercat, 
tot i ser jornada festiva

venda no sedentària i que permet 
l’ocupació de fi ns a un 50% de 
les parades en el mateix espai.
Per controlar els accessos i que 
es respectin les distàncies de se-
guretat i l’aforament, el consis-
tori contractarà agents cívics. A 
més, el nou espai disposarà de 
les antigues pistes d’atletisme 
com a zona d’aparcament per 
als vehicles dels venedors i de la 
clientela. 

Valoracions. “Des d’un inici el 
consistori ha estat sensible 
amb aquest sector econòmic, 
però el decret de l’Estat no 
ens permetia ubicar totes les 
parades al mateix espai; quan 
s’han fl exibilitzat les normes, 
hem pogut trobar una solució 
conjunta amb els paradistes”, 
ha explicat l’alcaldessa, Laura 
Campos (ECP). Segons l’edil, 
ampliar el mercat a la seva ubi-
cació actual no era viable perquè 
signifi cava tallar i afectar més 
carrers, provocant problemes de 
mobilitat al centre. 
El regidor de Comerç, Salva Ser-
ratosa (ERC), també ha destacat 
que es pugui reactivar el comerç 
ambulant, “molt afectat per la 
crisi sanitària del Covid-19”, 
ha dit, tot afegint que “el nou 
espai permetrà que puguin es-
tar el 100% de les parades, que 
era el nostre objectiu”. 

Per la seva banda, el portaveu 
del col·lectiu de paradistes, En-
ric Lüttich, ha expressat el seu 
agraïment a l’Ajuntament per 
la decisió i, especialment, a l’al-
caldessa. “Hem solucionat un 
tema greu de forma coherent 
perquè s’ha prioritzat la part 
humana, és a dir, la necessitat 
que tenim de poder treballar 
després de tres mesos d’atura-
da”, ha dit.
El mercat ambulant de Can 
Sant Joan també ha tornat a re-
cuperar totes les parades al car-
rer Reixagó.

L’associació Montcada Centre Co-
merç (MCC) veu amb reticències 
el trasllat del mercat al Camí de la 
Font Freda, encara que sigui de 
forma temporal. Segons la dina-
mitzadora de l’MCC, Núria Jané, 
“el govern municipal no ha tingut 
en compte les alternatives propo-
sades per l’associació per mante-
nir el mercat al centre, com el ca-
rrer Guadiana, el passeig Jaume I 
o el mateix carrer Major”.
L’entitat està pendent d’una reunió 
amb l’alcaldessa i el regidor de Co-

merç en què els hi demanarà un 
compromís per escrit de retornar 
el mercat al centre quan acabi el 
període d’excepcionalitat provocat 
per la pandèmia. “Molts socis te-
men que s’apliqui una política de 
fets consumats i que, fi nalment, 
s’hi quedi a Pla d’en Coll, barri 
on s’han desplaçat altres serveis 
com la Biblioteca”, ha dit Jané. 
L’MCC ha iniciat una enganxada 
de cartells al carrer i a les botigues 
associades per fer visible la seva 
reclamació | LG

L’MCC vol el compromís per escrit del 
retorn de les parades a l’actual ubicació
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TAULA PER LA SALUT

El col·lectiu reclama que l’atenció 
presencial torni a la normalitat
El proper 16 de juliol es farà una nova concentració al municipi en defensa de la sanitat pública

El Sindicat de Llogateres ha 
publicitat per diferents barris 
del municipi la concentració 
que es farà el proper 20 de 
juny, a les 19h, davant de la 
Borsa de Barcelona. Aquesta 
acció reivindicativa té com a 
objectiu reclamar una regula-
ció dels preus del lloguer i que 
s’aturin els processos de desno-
nament que es van tornar a re-
activar el 4 de juny, després de 
la paralització puntual decreta-
da pel govern de l’Estat a causa 
de la pandèmia pel Covid-19.

Vaga en marxa. Amb l’eslògan 
“Si no cobrem, no paguem”, 
el sindicat anima les persones 
que han perdut la feina o ha 
vist retallats els seus ingressos 
a causa de la crisi a no pagar el 
lloguer i a sumar-se a la vaga 
iniciada l’1 d’abril a proposta 
del col·lectiu. També reclama 
a les administracions un pla de 
xoc social i que la banca n’as-
sumeixi el cost.

El Sindicat de 
Llogateres crida 
a la mobilització 
davant la Borsa 
de Barcelona
Pilar Abián | Redacció

La Taula per la Salut considera 
que ha arribat el moment que els  
dos CAP i el dispensari de Can 
Sant Joan recuperin l’atenció pre-
sencial i els seus serveis habituals 
en aquesta fase avançada de la 
desescalada, tal com està passant 
en altres sectors com el comerç i 
la restauració. Ho va reclamar el 
16 de juny durant la concentra-
ció que va convocar davant del 
CAP Montcada, per defensar un 
cop més un sistema nacional pú-
blic de salut universal i reclamar 
la restitució de les retallades que 
aquest ha sofert des del 2010. 
L’acte, que va començar amb un 
minut de silenci per les víctimes 
de la Covid-19, va comptar amb 
la presència de representants 
d’ECP, al govern municipal, i de 
l’oposició –PSC i Cs.

Demandes. “És necessari que es 
reprenguin les activitats pro-
gramades i les visites presen-

cials als CAP perquè ni les vi-
deoconferències ni les trucades 
podran mai substituir la rela-
ció personal metge-pacient”, 
va dir Pepita Anes, qui va llegir 
un manifest de la Coordinadora 
d’Entitats SAP Muntanya, de la 
qual forma part la Taula per la 
Salut. El col·lectiu considera un 
error limitar més temps el siste-

ma sanitari de proximitat i reduir 
l’atenció presencial durant l’estiu 
perquè entén que confón la po-
blació i desvia la demanda al 061 
i a urgències. 
José M. Guerra, membre de la Tau-
la, va criticar que l’actual model sa-
nitari prioritzi “l’externalització, la 
privatització i la concertació de 
serveis”, mentre el president de la 

Favmir, Antonio Cera, va tornar a 
reclamar la reobertura de les urgèn-
cies nocturnes. 
La regidora de Salut Pública, 
Mar Sempere (ECP), va tancar 
l’acte elogiant la lluita de la Taula 
i fent una crida perquè els suport 
al personal sanitari es tradueixin 
en vots a favor dels partits que 
defensen la sanitat pública. 

Laura Grau | Montcada
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Les persones que van participar a l’acte convocat el 16 de juny per la Taula per la Salut van fer un minut de silenci per les víctimes de la Covid-19
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Com està afectant la vaga inde-
fi nida, amb més de 40 jornades 
acumulades, els ànims de la 
plantilla de la fàbrica local?
Són ja molts dies, però l’única ma-
nera de continuar desplegant la 
nostra força és estar actius i mobi-
litzar-nos. El desgast és normal, se’t 
passen pel cap mil coses, però no 
defallim i res ens atura en el nostre 
objectiu fi nal.
La caixa de resistència permet 
cobrir la falta del sous?
Tenim la solidaritat de tots els com-
panys de la resta de plantes que es-
tan sota un ERTO però, sobretot, el 
suport de les nostres famílies. Estem 
units en aquesta lluita i això s’ha tra-
duït en accions amb més d’un miler 
de persones. Volem agrair la contri-
bució a la caixa de resistència que, ara 
mateix, és una aportació estratègica.

Que pensa sobre l’opció de tro-
bar un inversor que assumeixi 
els actius de l’actual empresa 
com a possible solució de futur?
No només lluitem pels nostres llocs 
de treball. Defensem tot un teixit 
industrial i 
treballem per 
assegurar el 
seu futur. Nis-
san té 3.000 
llocs de treball 
directes i més 
de 25.000 indi-
rectes. Si per-
metem la seva marxa, enfonsem el 
futur del país.
Quina és l’estratègia?
Hem repetit en nombroses ocasi-
ons que no podem caure en el pa-
rany que ha estès l’empresa. No és 
qüestió d’oferir opcions. Nosaltres 
només treballem amb l’escenari 

que Nissan no marxi de Catalu-
nya. La solució global no passa per 
prendre mesures precipitades ni 
parcials. Ho hem repetit a totes les 
administracions implicades, inclòs 
el govern central.

Espanya té 
vigent una le-
gislació labo-
ral que data 
del 2012 que 
no està aju-
dant.
No només no 
ajuda, sinó que 

ho complica tot. Per això és tan 
important canviar els marcs le-
gislatius vigents. Instem al pre-
sident Pedro Sánchez a derogar 
la reforma laboral del 2012 i a 
promoure una iniciativa legis-
lativa amb caràcter d’urgència 
que ajudi a revertir el panora-

ma i  a pressionar la multina-
cional.
La presa de decisions és vital. 
Hem de guanyar temps i nego-
ciar  que Nissan es quedi sí o 
sí, subjecta a unes condicions 
molt diferents a les actuals que 
el que fan és penalitzar els tre-
balladors.
També estan fent pressió a través 

de la Comissió Europea. 
Hem activat totes les vies per im-
plicar la UE en la pressió sobre 
França i Japó per evitar el tan-
cament de les plantes catalanes. 
Volem una taula de diàleg lidera-
da per Brussel·les, amb solucions 
alternatives i estem treballant 
colze a colze amb els sindicats 
automobilístics a nivell europeu.

JAVIER ADALID, PORTAVEU DE CCOO AL COMITÈ D’EMPRESA

‘No volem mesures 
precipitades ni parcials. 
La solució al confl icte és
complexa i cal unir esforços 
en una estratègia comuna’

Lluís Maldonado | Pla d’en Coll

Els sindicats volen que la multinacional no tanqui les plantes catalanes

‘És urgent derogar la reforma 
laboral per revertir la situació’
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Adalid, fi ll de treballador de Motor Ibérica, ha estat sempre vinculat a la indústria automobilística

La Coordinadora dels 20.000 externs 
‘invisibles’ se suma a la lluita
Les empreses indirectes afectades pel tancament de Nissan prenen la Zona Franca
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La Coordinadora que representa les empreses indirectes va organitzar la primera mobilització el 12 juny, davant de la planta de la multinacional

Els treballadors d’empreses ex-
ternes de la multinacional ni-
pona van protagonitzar el 12 
de juny una cadena humana al 
voltant de la planta de la Zona 
Franca. És la primera mobilitza-
ció de la Coordinadora que les 
agrupa des que la direcció de 
Nissan va anunciar el tancament 
de les plantes de Catalunya. 
Al crit de ‘Volem ser visibles’, més 
de mig miler de persones van rei-
vindicar la lluita com a única for-
ma de capgirar la situació.
Acciona és la principal empresa 
externa de Nissan, amb 550 tre-
balladors a Zona Franca. Li se-
gueixen Lear, Magna i Marelli.

Lluís Maldonado | Barcelona

Christian Cordero,
Delegat CCOO Acciona

Sonia Sánchez,
Portaveu sindical Magna

Misael Cruceiro,
Delegat UGT Acciona

“L’afectació és molt 
gran. Necessitem l’ajuda 
de les administracions i 
del comitè d’empresa de 
Nissan. Volem tenir veu 
directa amb les adminis-
tracions. No donem res per 
perdut. Estem units i en 
lluita amb els treballadors 
directes”

‘La Veu’ entrevista tres afectats de Montcada

“La plantilla viu amb 
nervis i inquietud el dia 
a dia des de l’anunci del 
tancament. Nissan no 
ha entregat cap infor-
mació ofi cial a Acciona 
i, per tant, ens sentim 
descol·locats a nivell 
legal”

“Iniciem la primera de 
moltes mobilitzacions. 
Volem veure la força que 
tenim i articular més les 
accions des de la Coor-
dinadora. Si el futur del 
teixit industrial està en 
perill, nosaltres el volem 
defensar”
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Última concentració feta en el moment de tancar aquesta edició davant la delegació a Catalunya

El comitè d’empresa de Nissan a 
Barcelona ha rebut per part de la 
ministra d’Indústria, Reyes Ma-
roto, i la consellera d’Empresa, 
Àngels Chacón, el compromís 
d’unir esforços perquè Nissan 
continuï a Catalunya. Maroto, a 
més, traslladarà a l’executiu cen-
tral la proposta de modifi cació de 
l’article 51 de l’estatut dels treba-
lladors per recuperar el poder de 
decisió de l’Autoritat Laboral en 
els acomiadaments col·lectius.
En aquesta línia secretari gene-
ral de CCOO, Javier Pacheco, 
també ha denunciat que Nissan 
anunciés el tancament sense ha-
ver seguit el procediment admi-
nistratiu que marca la llei.  
Els sindicats celebren que les ad-

ministracions hagin estat contun-
dents a l’hora de mantenir la uni-
tat d’acció en contra de la decisió 
de la multinacional i el compro-
mís de seguir treballant tècnica-
ment i diplomàticament per tro-
bar solucions. El govern central 
i la Generalitat convocaran les 
empreses que formen l’aliança 
a Europa per obrir una línia de 
treball “per construir alterna-
tives i revertir la decisió de la 
direcció de l’empresa”, han ex-
plicat fonts del comitè. Mentres-
tant, els treballadors continuen 
fent mobilitzacions cada setmana 
a Barcelona. La de l’11 de juny 
va comptar amb la participació 
de les alcaldesses de Barcelona i 
Montcada i de l’alcalde de Sant 
Andreu de la Barca.

Lluís Maldonado | Redacció

Els governs de Madrid 
i Catalunya intentaran 
que Nissan no marxi
Els treballadors segueixen fent protestes setmanals
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OBRIM
HORARI:
de dilluns a diumenge 
en dues franges horàries*:
• Matí de 11.30 a 15 h
• Tarda de 16.30 a 20 h
*(Amb un descans enmig d'hora i mitja, necessari per 

a la desinfecció dels vestidors i de les zones d'estada 
i de trànsit dels banyistes)

MESURES DE SEGURETAT:
• Limitació d'aforament de 200 persones 

per garantir la distància de seguretat 
de 2 metres entre persones. Aquest aforament 
podrà variar en funció de l’evolució de pandèmia 
de la Covid-19 i de les directrius de les autoritats 
sanitàries.

• Dispensador de desinfecció de mans i de calçat 
a l'entrada de la piscina.

• No estarà habilitat l'ús d'hamaques i l’ús 
de taules i cadires fora de les habilitades 
en la zona interior i/o terrassa del bar.

• Es podran usar els vestidors, però no les dutxes.

LA PISCINA D’ESTIU 
DE LA ZONA CENTRE!
DEL 22 DE JUNY AL 13 DE SETEMBRE

PREU DE L'ENTRADA:
• 4,08€ (majors de 6 anys) per a cadascuna 

de les franges horàries de matí o tarda. 
• El pagament dels tiquets només es podrà

realitzar mitjançant targeta (no s’accepta 
el pagament en efectiu).

• Amb l'abonament de temporada, mensual o de 
10 banys, els usuaris podran accedir lliurement 
en les dues franges horàries d'obertura, tenint 
sempre en compte l’aforament de la instal·lació.

Tota la informació dels serveis 

públics recuperats a

www.montcada.cat
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L’AV, farta dels incidents 
que registra la cimentera
L’entitat estudia presentar noves denúncies pels recents episodis

CAN SANT JOAN

L’AV Can Sant Joan estudia em-
prendre accions legals contra 
Lafarge-Holcim arran dels úl-
tims episodis d’emissions de pols 
que s’han registrat en els darrers 
mesos a la cimentera. El més re-
cent es va produir el 8 de juny, a 
primera hora de la tarda, quan la 
caiguda d’una massa important 
de ciment que estava enganxada 
a la paret d’una sitja es va des-
prendre provocant un allau que 
va activar les vàlvules de segure-
tat, fent sortir l’emissió de pols a 
l’atmosfera. Arran de l’incident, el 
dipòsit es va haver de tancar provi-
sionalment i es va reobrir dies més 
tard, un cop va ser inspeccionat.
El núvol, de grans dimensions, 
va afectar, segons l’AV, el trànsit 
de la C-17 –vial proper a la fàbri-
ca– i va ser gravat en directe per 
un testimoni que el va donar a 
conèixer a les xarxes, provocant 
la indignació del veïnat.

Informe de l’incident. D’acord 
amb l’explicació que la direcció 
de la planta va trametre a l’Ajun-
tament, l’emissió de partícules va 
ser curta, de menys de tres mi-
nuts, i no hi va haver afectació a 
la població, només al perímetre 
de la fàbrica. “Els valors de la 
qualitat de l’aire s’han man-
tingut dins de la normalitat se-

gons les dades recollides per la 
Xarxa de Vigilància i Previsió 
de la Contaminació Atmosfè-
rica de la Generalitat”, recollia 
en l’informe. L’estació de medi-
ció de partícules més propera a 
la cimentera es troba justament 
al barri de Can Sant Joan. 

Retard judicial. Les explicacions 
públiques i les disculpes de la 
direcció no serveixen, però, d’ex-
cusa ni per a l’AV ni per a la Pla-
taforma Antiincineració, que no 
paren d’acumular queixes contra 
la planta. A fi nals de febrer hi va 
haver un altre incident causat, 
segons Lafarge-Holcim, per la 
inestabilitat en el procés de coc-
ció d’una barreja de minerals que 
va provocar una important fume-
ra i que també va ser denunciat 
pels veïns.
“És indignant que una empre-
sa a la qual el Tribunal Superi-
or de Justícia de Catalunya i el 
Suprem, a l’espera de sentència 
ferma, li han suspès la llicència 
mediambiental, continuï ober-
ta i segueixi contaminant com 
ho està fent”, opina el president 
de l’entitat, José Luis Conejero, 
tot demanant un cop més el tan-
cament de la instal·lació.
El representant veïnal també la-
menta que la sentència del TS 
s’estigui endarrerint a causa de la 

Pilar Abián | Redacció

Vista de la cimentera Lafarge-Holcim des del carrer Masia de Can Sant Joan
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Josep Lluís Moner, tècnic am-
biental i membre de la Plataforma 
Ciutadana Residu 0, coneix des 
de fa anys la lluita que manté l’AV 
Can Sant Joan contra la cimentera 
i considera que les seves queixes 
haurien de tenir resposta per part 
de l’administració competent en 
matèria de qualitat ambiental, que 
és la Generalitat. 
“La ciutadania hauria de ser con-
siderada, ja que és la que rep les 
conseqüències directes de les 
emissions de la cimentera”, opi-
na, tot lamentant que cada vegada 
que hi ha un incident a l’empresa, 
l’administració “es conformi amb 
l’explicació de la direcció sense 
fer la corresponent  inspecció”.
Moner també es mostra crític amb 
el que considera sotmetiment de la 
Generalitat a la indústria cimente-
ra: “Sobta veure que el document 

que ha fet l’administració sobre 
les millors tècniques disponibles 
en aquest tipus d’instal·lacions 
hagi estat redactat per tècnics de 
cimenteres i que a plantes com 
les de Lafarge, on presumeixen 
de tenir-les, els incidents siguin 
habituals”. 
Per a l’activista mediambiental, la 
Generalitat no està complint amb 
el deure de vetllar per l’aplicació 
de les directives europees. “Mentre 
els darrers canvis legislatius apos-
ten per l’aprofi tament dels residus 
des d’un punt de vista material i 
situen la valorització energètica al 
fi nal del procés, aquí s’està fent 
tot el contrari, transformant les 
cimenteres en incineradores enco-
bertes”, denuncia Moner. 
El tècnic ambiental opina que el 
principal problema rau en què 
aquest tipus d’instal·lacions no es-

tan dissenyades 
per a això. “Si 
en el forn intro-
dueixen residus 
com a combus-
tible i com a 
matèries prime-
res, el que surt 
per la xemeneia 
no és només 
vapor d’aigua, 
sinó compos-
tos alguns dels 
quals cancerígens i també, el que 
és més greu, actuen com a disrup-
tors hormonals, afectant l’equilibri 
del sistema endocrí”, alerta, tot 
preveient que, a la llarga, les con-
seqüències seran funestes: “Això 
s’ha d’aturar, estem al principi 
d’unes pràctiques que, d’aquí a 
un temps, formaran part d’un pas-
sat no desitjat” | PA

pandèmia de la Covid-19 i que 
els incidents a la cimentera siguin 
repetitius: “Aquesta fàbrica, que 
diu reunir les millors tècniques 
disponibles, no para d’obrir les 
comportes periòdicament per 
llençar contaminants i sempre 
diu el mateix, que no passa res, 
que tot està controlat i que no hi 
ha perill per a la població; la ve-
ritat és que només pensa en els 
seus benefi cis, encara que sigui 
a costa de la nostra salut”. 

‘La Generalitat hauria d’atendre les queixes de la ciutadania’
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La Generalitat aprova el projecte 
del Centre d’Acollida d’Animals
La instal·lació s’ubicarà a l’entorn del cementiri i serà gestionada per Barcelona

COLLSEROLA

La Generalitat ha aprovat el Pla 
especial del Centre d’Acollida 
d’Animals de Companyia de 
Barcelona (CAACB). L’equipa-
ment es construirà al terme mu-
nicipal de Montcada, a l’entorn 
del cementiri de Collserola, i 
serà gestionat per l’Ajuntament 
de Barcelona, segons el conve-
ni signat al 2014.  Com accions 
compensatòries, Montcada s’ha 

benefi ciat de l’eliminació del bar-
raquisme al Turó, la dignifi cació 
del Rec Comtal i la millora de la 
connexió entre Can Cuiàs i Ciu-
tat Meridiana, actuació a punt de 
fi nalitzar. 
Segons el president de l’Àrea 
Territorial, Jordi Sánchez (ERC), 
“queden pendents fer més mi-
llores de connexió al barri de 
Can Cuiàs i concretar la gestió 
dels animals abandonats al 

nostre municipi”.  El projecte, 
redactat per Barcelona Regido-
nal, preveu un edifi ci sense alça-
da, que es construirà aprofi tant 
el desnivell del terreny per tal de 
minimitzar l’impacte ambiental. 
Sánchez també ha indicat que 
l’equipament no només acollirà 
animals abandonats mentre espe-
ren ser adoptats, sinó que també 
oferirà programes formatius i de 
lleure adreçats a la població.

Imatge virtual del futur Centre d’Atenció d’Animals de Companyia, a Collserola, que acollirà animals abandonats i promourà la seva adopció

Laura Grau | Redacció

L’elevat grau d’humitat al bosc 
derivat d’una primavera força 
plujosa fa pensar que aquest es-
tiu el risc de grans incendis serà 
baix. Així ho creuen els respon-
sables de la campanya de pre-
venció d’incendis forestals 2020, 
que va arrencar el 15 de juny. 
Montcada té una important mas-
sa forestal repartida entre els dos 
parcs forestals –Collserola i Ser-
ralada de Marina– i també exten-
ses zones agràries, com el Pla de 
Reixac. Per això, hi treballaran 
de forma coordinada la Policia 
Local, els Mossos d’Esquadra, 
el cos d’agents rurals de la Ge-
neralitat, l’Agrupació de Defensa 
Forestal (ADF), Protecció Civil, 
el Consorci del Parc de la Serra-
lada de Marina i la Diputació de 
Barcelona. 

Previsió. El regidor de Medi Am-
bient i cap de l’ADF, Oriol Serra-
tusell (ECP), creu que serà una 
campanya tranquil·la “sempre 
i quan el gruix del sotabosc, 
molt exuberant per les pluges, 
estigui verd i humit, perquè si 
arriba a assecar-se per les altes 

temperatures, podria donar 
lloc a focs ràpids de superfície”. 
Actual ment, l’ADF Serralada de 
Marina disposa de cinc vehicles, 
quatre dels quals compten amb 
cuba d’aigua i mànegues, mentre 
que Protecció Civil en té dos, un 
dels quals també està dotat de 
mitjans hídrics. La Diputació de 
Barcelona reforça l’equip amb 
una unitat de vigilància de les zo-
nes forestals de Montcada i Santa 
Coloma de Gramenet. 

Segons la normativa, fi ns al 15 
d’octubre, als terrenys forestals i 
a la franja de 500 metres que els 
envolta no es pot encendre cap 
tipus de foc, sigui quina sigui la 
seva fi nalitat, ni llençar objectes 
encesos, ni abocar escombraries 
ni restes vegetals ni industrials, 
ni coets, globus o focs d’artifi ci. 
Durant la revetlla de Sant Joan, 
s’intensifi carà la vigilància.

Les abundants pluges 
fan que aquest estiu el 
risc d’incendis sigui baix
En marxa, la campanya anual de prevenció de focs forestals

PREVENCIÓ

Laura Grau | Redacció

Actuació de l’ADF en un conat d’incendi prop del Ripoll, a l’alçada de l’àrea de servei de la C-33
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Llum verda al nou Pla de Protecció de Collserola
El Consell Metropolità de l’AMB ha 
aprovat el nou pla especial de pro-
tecció del Parc Natural de la Serra 
de Collserola. El document, que 
substitueix el del 1987, incrementa 
els espais lliures en una superfície 
de més de 700 hectàrees, redueix 
el sòl destinat a infraestructures 
viàries i equipaments en més 
de 400 i defi neix un nou model 
d’ús públic i social per potenciar 
un lleure responsable. El regidor 
d’Urbanisme de l’Ajuntament de 
Montcada i vicepresident de l’Àrea 

de Desenvolupament de Polítiques 
Urbanístiques de l’AMB, Jordi Sán-
chez (ERC), ha destacat que el nou 
pla aposta per la creació d’un mo-
saic agroforestal . “S’ha comprovat 
que la convivència dels dos siste-
mes fomenta una major diversitat 
de fauna i contribueix a la preven-
ció d’incendis”, ha explicat l’edil. 
En aquest sentit, el PEPNat fa partí-
cips els propietaris particulars en la 
gestió del parc, ja que actualment 
el 60% dels terrenys està a les se-
ves mans. El document incorpora 

una de les al·legacions que va pre-
sentar l’Ajuntament de Montcada 
amb l’objectiu que a partir d’ara 
no es pugui concedir cap llicència 
d’extracció de minerals ni pedre-
res. Aquesta nova disposició no im-
pedirà que LafargeHolcim continuï 
explotant la muntanya del Turó, ja 
que la llicència actual –concedida 
el 1992– preveu dues pròrrogues 
automàtiques de 30 anys cadas-
cuna. És a dir, que la cimentera té 
permís per fer-hi extraccions fi ns al 
2052 | LG

Fins al 15 d’octubre 
no es pot encendre 
cap tipus de foc als 
espais naturals
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Recuperem a La Veu l’espai de 
presentació dels regidors del go-
vern municipal parlant amb José 
Domínguez (ECP), responsable 
de Llicències, Activitats i Quali-
tat Ambiental i de Transparència 
i Bon Govern, càrrec que com-
parteix amb la seva companya 
de grup Eva Manzano. Domín-
guez és regidor del consistori 
montcadenc des del desembre 
del 2017.

Quina és la funció genèrica de 
Llicències, Activitats i Qualitat 
Ambiental?
Garantir que les activitats instal-
lades al municipi s’exerceixin 
amb les màximes garanties de 
seguretat, tranquil·litat i respecte 
al medi ambient.
Qualsevol negoci que s’esta-
bleixi al municipi ha de comp-
tar, doncs, amb llicència d’acti-
vitats. Com es tramita?
A través de l’Ajuntament. Actual-
ment, però, la majoria d’activitats 
no estan subjectes a la llicència. 
Per començar, n’hi ha prou amb 
presentar una declaració respon-
sable o una comunicació prèvia. 
Aquesta mesura es va començar 
a aplicar al 2015 a través d’un 
canvi legislatiu per simplifi car 
l’activitat administrativa de la 
Generalitat i dels ajuntaments ca-
talans i amb l’objectiu d’impulsar 
l’activitat econòmica.
Però la llicència igualment aca-
ba sent obligatòria.
Cal tenir-la, encara que no si-
gui exigible d’inici. Si passat un 
temps l’Ajuntament la requereix 
i no la rep, pot ordenar el cessa-
ment de l’activitat.

Hi ha una normativa genèrica 
per atorgar les llicències d’ac-
tivitats o cada municipi té les 
seves?
N’hi ha una de general i comuna, 
tot i que, d’acord amb el princi-
pi d’autonomia municipal, cada 
ajuntament té un marge a través 
de les ordenances per regular as-
pectes de la seva competència, 
com ara els sistemes acústics o 
d’accessibilitat, per exemple.
Fins a quin punt l’Ajuntament 
pot limitar l’obertura de noves 
activitats?
Aquest àmbit està regulat de for-
ma general i l’Ajuntament ha de 
vetllar pel compliment de la lega-
litat. Els límits els pot fi xar a tra-
vés de la normativa urbanística, 
fent plans d’usos.
Quina funció tenen aquests 
plans?
Regulen la implantació de les ac-
tivitats, amb l’objectiu de compa-
tibilitzar la vida quotidiana dels 
ciutadans amb les activitats em-
presarials, que 
generen llocs 
de treball i ri-
quesa. Servei-
xen, per exem-
ple, per limitar 
les distàncies 
entre determi-
nants negocis i espais com ara 
escoles o zones residencials, etc.
Aquesta és l’eina que farà ser-
vir l’Ajuntament per impedir 
la proliferació de cases d’apos-
tes, tal com es va aprovar al 
Ple de març?
Així és. Vam aprovar una mo-
ratòria d’un any en la conces-
sió d’aquest tipus de llicències 

per defi nir un pla d’usos que 
determini la possible ubicació 
d’aquests negocis.

Pel que fa a la 
Qualitat Am-
biental, què és 
el que regula 
l’Ajuntament? 
Les competèn-
cies munici-
pals en aquest 

àmbit són exclusivament en ma-
tèria de pudors i de sorolls. Les 
empreses que necessiten llicència 
ambiental per fer la seva activitat, 
com ara la cimentera, l’han de 
sol·licitar a la Generalitat. El litigi 
que tenim amb Lafarge-Holcim, 
pendent de sentència ferma del 
Tribunal Suprem, està precisa-
ment vinculat amb l’atorgament 

d’aquesta llicència, que es va fer 
en base a un estudi ambiental 
previ a la sol·licitud de l’autorit-
zació.
Respecte a la contaminació 
acústica que, segons denuncien 
els veïns, provoca la cimentera, 
hi ha prevista alguna actuació?
Tenim constància de les queixes 
que hi ha pel soroll de la instal·lació, 
especialment en horari nocturn. Per 
això, hem parlat amb la Diputació 
per instal·lar uns sensors a Can 
Sant Joan i fer noves medicions.
L’Ajuntament disposa de prou 
mitjans per controlar que les 
activitats en marxa compleixen 
amb el que marca la llicència 
sol·licitada?
A Montcada tenim 10 polígons 
industrials que sumen més d’un 

milió de m2 de sòl industrial, als 
quals s’han de sumar les activi-
tats dins del nucli urbà com co-
merços, bars, petits magatzems... 
Ens aniria molt bé disposar de 
més personal per reforçar les 
inspeccions i tramitar expedients 
amb més agilitat.
Pel que fa a l’àmbit de Trans-
parència i Bon Govern, quin 
són els objectius per a aquest 
mandat? 
Un dels principals és la crea-
ció de la comissió que vetlli pel 
compliment del codi ètic i la fi s-
calització dels càrrecs públics. 
També estem treballant per crear 
i mantenir la carta de serveis en 
un únic espai de la web munici-
pal, facilitant així la consulta de 
la ciutadania.

ENTREVISTA A JOSÉ DOMÍNGUEZ
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José Domínguez es va incorporar al Ple al desembre del 2017, a mitjan de l’anterior mandat, en substitució del seu company de grup Sergi Martín

‘Ens aniria molt bé 
disposar de més 
personal per reforçar 
les inspeccions’

Pilar Abián | Redacció

‘En matèria de qualitat ambiental, només 
tenim competències sobre sorolls i pudors’
El regidor, del grup d’ECP, és el responsable de Llicències, Activitats i Qualitat Ambiental i de Transparència i Bon Govern

MARÍA DOLORES BLANC ROSTEY
Vecina de de la Font Pudenta,
falleció el 18 de abril de 2020

a los 66 años de edad,
víctima del coronavirus

Tu esposo y tus hijos no te olvidan
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L’exercici es tanca amb una 
reducció del 5% del deute
El govern atribueix la millora als canvis introduïts en matèria d’ingressos i despeses

PRESSUPOST DEL 2019

La liquidació del pressupost del 
2019, de la qual es va donar 
compte al Ple de maig, constata 
que les mesures econòmiques 
que el govern municipal està 
aplicant estan donant resultats 
positius i estan permetent sanejar 
i redreçar la delicada situació de 
les arques municipals. Aquesta és 
la valoració que va fer el presi-
dent de l’Àrea Econòmica, Ge-
rard Garrido (ERC), davant del 
plenari.
Les dades aportades sobre l’en-
deutament de la corporació el 
fi xen actualment en el 65%, un 
5% menys respecte al 2018. Du-
rant l’any passat, el consistori va 
introduir canvis en els procedi-
ments d’ingressos i el control de 
la despesa, així com en l’estudi i 
l’actualització de les ordenances 
fi scals. 
Respecte als ingressos, va ins-
tar les administracions superiors 
a pagar les subvencions i altres 
compromisos econòmics contrets 

amb l’Ajuntament, factor que ha 
benefi ciat l’estalvi net. 
El Pla Econòmic i Financer ela-
borat pel consistori, amb l’asses-
sorament d’organismes tècnics 
de la Diputació de Barcelona i  de 
la Tutela Financera de la Genera-
litat, està facilitant el compliment 
de la llei d’estabilitat pressupostà-
ria que obliga a equilibrar ingres-
sos i despeses. 

Romanent de tresoreria. Tot i la 
millora de la gestió econòmica, 
la liquidació del pressupost del 
2019 encara marca un romanent 
de tresoreria negatiu, un fet que 
prové de l’operació efectuada al 
2015 per l’anterior govern –PSC 
i CiU– per assumir les expropia-
cions forçoses de zones verdes re-
clamades judicialment per quatre 
empreses. 
Els 5,5 milions que es van abonar 
aleshores –dels 15 milions que 
van dictar els tribunals en total– 
es van extreure del romanent, el 
que va implicar un buidatge de 

Pilar Abián | Redacció

‘La liquidació ens mostra que anem per bon camí’
El president de l’Àrea Econòmica, 
Gerard Garrido (ERC), es mostra 
molt satisfet de l’esforç que està fent 
l’equip polític i tècnic per reconduir 
la direcció econòmica, tant a nivell 
comptable com en la gestió de re-
cursos. “La liquidació ens mostra 
que anem pel bon camí; l’objectiu 
del govern de sanejar els comp-
tes municipals s’està plasmant 
en els indicadors”, ha assenyalat 
l’edil tot afegint “Montcada mereix 
una economia transparent i sol-
vent”. Un dels principals proble-
mes que encara arrossega la tre-

soreria municipal és la manca de 
liquiditat per fer front a les despe-
ses del dia a dia. “Tot ve de quan 
al 2015 l’anterior govern va pagar 
5,5 milions de les expropiacions  
forçoses amb diners de la caixa, 
deixant-la buida”, recorda l’edil. 
Per aquest motiu, la liquidació del 
pressupost del 2019 ha marcat un 
romanent de tresoreria negatiu. Per 
tal de redreçar la situació i obtenir 
liquiditat, l’Ajuntament demanarà 
un crèdit a llarg termini, que anirà 
acompanyat d’un pla de saneja-
ment que està previst que passi a 

aprovació al Ple 
de juny. “Aques-
ta operació no 
s’havia efectuat 
abans, perquè 
una quantitat que 
un ajuntament 
es compromet 
a assumir en un 
exercici no es pot reconvertir en 
un crèdit a llarg termini a menys 
que es doni la circumstància de 
tenir un romanent de tresoreria 
negatiu, com succeeix avui dia”, 
ha explicat Garrido | PA

la caixa, provocant una tensió de 
tresoreria que s’arrossega fi ns a 
l’actualitat i que es refl ecteix en 
els problemes per fer front a les 
despeses del dia a dia. Per tal 
d’obtenir liquiditat, l’Ajuntament 
demanarà un crèdit a llarg termi-
ni que vindrà acompanyat d’un 
pla de sanejament que està pre-
vist que passi a aprovació al Ple 
de juny.
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DEIXALLERIA MUNICIPAL 
MONTCADA I REIXAC

HORARI:

  De dimarts a divendres, de 16 a 19 h

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

MESURES DE SEGURETAT OBLIGATÒRIES:

  Portar guants i mascareta

  Mantenir la distància de protecció
de 2 metres

  Realitzar la descàrrega en un màxim
de 30 minuts

Els usuaris hauran de dipositar els seus 
residus als contenidors corresponents

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

2 m

x4

x2

Cita prèvia obligatòria - Tel. 935 644 157

Montcada Il·lusió Responsabilitat

#MiRemcapalfutur
www.montcada.cat

MESURES DE PROTECCIÓ
• Aforament limitat al 50%.
• Cal portar mascareta de casa.

AULES
D’ESTUDI
A LA BIBLIOTECA ELISENDA 
DE MONTCADA
ACCÉS PEL PASSATGE MENORCA

Del 22 de juny al 6 de juliol 
( ancat els dies 23, a la nit, 
i 24, tot el dia)
De dilluns a divendres, 
de 9 a 14 h i de 20.30 
a 00.30 h.

Telèfon: 934 925 959
A/E: b.montcada.em@diba.cat
Web: biblioteques.montcada.cat

* Reserveu la vostra plaça per telèfon, 
correu-e o a través del formulari (https://
biblioteques.montcada.cat/cita-previa/)

* Es reservaran 2 hores per usuari i reserva, 
modificables segons l’aforament

*Dades facilitades per l’Àrea Econòmica de l’Ajuntament
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La major part de voluminosos 
recollits al carrer són abandonats
Només el 26% de la ciutadania utilitza el servei gratuït que ofereix l’Ajuntament

VIA PÚBLICA
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Un informe elaborat per FCC, 
empresa adjudicatària del servei 
de neteja del municipi, posa de 
manifest que tres de cada qua-
tre voluminosos recollits al car-
rer són abandonats i només un 
de cada quatre correspon a una 
recollida programada pel servei 
gratuït de recollida de volumino-
sos que ofereix l’Ajuntament. Les 
dades arrenquen des del mes de 
juny de 2016 i constaten que la 
recollida de voluminosos s’ha in-
crementat en un 30% en aquests 
quatre darrers anys. 
Pel que fa al primer trimestre del 
2020 (abans de la pandèmia), un 
26,62% de la població va fer ús 
del servei de recollida, mentre el 
73,38% va abandonar els mobles 
al carrer. Les xifres han millorat 
respecte al 2016, quan es va po-
sar en marxa el servei i només el 
feia servir el 19’48% de la ciuta-
dania. Tot i així, la tendència s’ha 
estancat i l’objectiu municipal 
quant al seu l’ús està encara molt 

lluny. Actualment, es recullen 
prop de 2.150 punts cada trimes-
tre, això signifi ca que cada dia de 
la setmana es fa una mitjana de 
24 serveis, dels quals només sis 
són programats telefònicament. 

“Aquesta dada és molt preo-
cupant”, assenyala el  regidor 
de Serveis Municipals i Via Pú-
blica, Juan Carlos de la Torre 
(ECP). L’edil considera que no 
es tracta d’un problema de des-
coneixement de l’existència del 
servei sinó d’incivisme: “Hi ha 
persones a les quals no el im-
porta embrutar la seva ciutat 
i aquesta conducta té un gran 
impacte i provoca una sensació 
de deixadesa que deteriora la 
imatge del municipi, a més de 

deslluir l’esforç i el treball dels 
nostres serveis municipals”.
El consistori destina un total de 
195.000 euros a la recollida de 
voluminosos cada any i el servei 
no dona a l’abast. “Estem veient 
que només amb fer pedago-
gia no n’hi ha prou; s’ha de 
sancionar econòmicament els 
infractors”, opina de la Torre. 
En aquest sentit, el consistori ha 
modifi cat aquest any l’Ordenan-
ça municipal per la convivència 
i ha augmentat les multes per 
abandonar aquests elements a la 
via pública sense fer ús del servei 
de recollida de voluminosos fi ns 
a 600 euros.

Implicació general. Tot i que 
l’Ajuntament ha reforçat la vigi-
lància amb els agents de la Poli-
cia Local, el regidor ha demanat 
la col·laboració ciutadana per tal 
que quan algú detecti algun com-
portament incívic com aquest, ho 
comuniqui al cos policial i pugui 
ser sancionat en aquell moment. 

Deixalles abandonades, una imatge amb la qual el consistori vol acabar defi nitivament

Pilar Abián | Redacció

El consistori va presentar el pas-
sat 4 de juny el contingut d’una 
campanya de conscienciació so-
bre l’abandonament de volumi-
nosos a la via pública. Sota l’es-
lògan ‘Ens estimem Montcada. 
Cuidem-la!’, la iniciativa informa 
sobre el servei de recollida dels 
voluminosos existent a la ciutat i 
sobre les sancions per l’incompli-
ment de l’ordenança municipal. 

Gratuïtat. El servei de recollida 
de voluminosos és gratuït. No-
més cal trucar al telèfon 900 150 
140 de dilluns a divendres, de 9 

a 14h, o enviar un mail a mobles.
montcada@fcc.es. Quan els usuaris 
es posen en contacte amb el ser-
vei, els operaris estableixen una 
data, una hora i un punt determi-
nat on deixar el material que serà 
recollit. Setmanalment es realitza 
la retirada de voluminosos tres 
cops a cada barri.
La ciutadania també pot fer ús 
dels serveis de la Deixalleria, ubi-
cada al carrer Progrés, al polígon 
industrial La Ferreria (tel. 935 644 
157) i de la Deixalleria mòbil, que 
es desplaça als diferents barris del 
municipi cada dia de la setmana.

‘El consistori destina 
anualment 195.000 
euros a la recollida 
de mobles vells’
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MIREU EL REPORTATGE A ‘LAVEU.CAT’

REOBERTURA DELS CENTRES EDUCATIUS
Les escoles i instituts van obrir portes el 8 de 
juny, coincidint amb l’inici de la fase 2, amb poca 
afl uència d’infants i seguint les indicacions sanitàries

Sílvia Alquézar | Montcada
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GENT GRAN

Després del confi nament, els retrobaments són molt emotius, tot i que es troben a faltar les abraçades i els petons

Les residències reben les visites de 
les famílies, però sense contacte físic

La situació a les residències de 
gent gran, un dels col·lectius més 
vulnerables davant la Covid-19, 
ha estat un dels focus d’atenció i 
preocupació durant la crisi sanità-
ria per la situació que s’ha viscut 
en alguns centres, amb molts con-
tagis i un elevat índex de mortali-
tat. Per sort, a les dues residències 
de Montcada i Reixac –Santa Ma-
ria i Vila-Nova– no s’ha registrat 
cap defunció a causa de la malal-
tia i només es va detectar un cas 
positiu abans de l’estat d’alarma. 
“Hem estat bé perquè no hi 
ha hagut cap persona afecta-
da, però no hem disposat dels 
mitjans necessaris per afrontar 
aquesta situació”, lamenta la 
directora del centre geriàtric del 
carrer Vilanova, Marga Moreno, 
qui ha destacat la solidaritat de les 

famílies i de diferents col·lectius, 
que els van portar mascaretes, 
pantalles, guants i gel: “Des de 
l’administració, els epis no ens 
van arribar fi ns un mes i mig 
després de l’inici del confi na-
ment; una pena”, afi rma.

Retrobaments. Després de tres 
mesos de confi nament, les famí-
lies poden visitar des del 15 de 
juny els seus parents, un moment 
molt esperat que s’ha de fer seguint 
els estrictes protocols d’higiene i 
seguretat. Ascen Pajares va visitar 
el 16 de juny el seu pare Manuel, 
de 95 anys, a la residència Vila-
Nova. “Tenia moltes ganes de 
veure‘l, però es fa molt estrany 
no poder abraçar-lo ni fer-li pe-
tons”, va comentar Ascen, molt 
emocionada. Per a Manuel, el re-
trobament amb la seva fi lla va ser 
una gran alegria. “Estic bé, ens 
tracten molt bé, tinc uns com-
panys molt macos, però trobo 
a faltar la família i els passejos 
pel carrer”, va dir Manuel, a qui 
li agradaria recuperar aviat la 
normalitat. 
Per la seva banda, a la Residència 
Santa Maria, amb 37 usuaris i 22 
professionals, els residents també 
reben els seus familiars en una 
sala destinada ara només per a 
aquesta funció, que es desinfecta 
després de cada visita. “Tothom 
ha de portar mascareta i no hi 
pot haver contacte com abra-
çades i petons. L’altra mesura 
important és guardar la distàn-
cia de seguretat i netejar-se les 
mans abans d’entrar”, explica 
Julia Rajo, propietària del centre 
per a gent gran ubicat al barri de 
Terra Nostra.

Manuel Pajares, de 95 anys, va rebre el 16 de juny la visita de la seva fi lla Ascen a la residència Vila-Nova, mantenint la distància de seguretat

Els centres lamenten 
l’abandó per part 
de la Generalitat 
en l’inici de la crisi

Els centres de dia, a punt per reobrir portes
L’arribada de la fase 3 de la 
desescalada permet recuperar 
l’activitat als centres de dia per 
a gent gran. Al municipi, hi ha 
l’equipament de titularitat pri-
vada Sira, que obrirà el 22 de 
juny, i el del Casal Cívic Mont-
cada, que pertany a la Generali-
tat i encara està tancat. “Volem 
donar un missatge de tranquil-
litat a les famílies perquè hem 
adaptat la instal·lació a totes 
les indicacions de les autori-
tats sanitàries”, ha manifestat 
Núria Martos, una de les propietà-
ries del centre de dia ubicat al Pla 

d’en Coll. “Ara obrirem amb 18 
usuaris, la meitat de la nostra 
capacitat”, ha indicat Rosa M. 
Soriano, l’altra sòcia del negoci, 
qui reconeix que ho han pas-
sat molt malament a causa del 
confi nament: “El sector de les 
residències sense nocturnitat 
ha quedat en el limbe de l’àm-
bit sanitari i, fi ns a mitjan de 
mes, no hem sabut quan i com 
podíem reobrir”.

Usuaris. Les famílies i els usua-
ris també esperen amb cande-
letes la reobertura dels centres 

de dia, un servei necessari per 
conciliar la vida laboral i familiar. 
L’aïllament social ha estat molt 
negatiu per als usuaris, d’edats 
molt avançades, que han vist 
com, d’un dia per a l’altre, s’ha 
trencat la seva rutina diària. “La 
meva mare ha perdut molt du-
rant aquests mesos que no ha 
pogut relacionar-se amb altres 
persones. No entenia per què 
no podia sortir al carrer i fer un 
passeig o veure les seves ami-
gues”, explica Carles Galbany, 
fi ll d’una usuària del Centre de 
Dia Sira | SA
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La pandèmia de la Covid-19 ha 
confi nat tota la població a casa 
gairebé durant dos mesos i, du-
rant aquest període, la ciutadania 
ha comprovat el que suposa no 
poder trepitjar el carrer i no re-
lacionar-se amb altres persones 
fora de l’entorn familiar. Aquesta 
situació és el dia a dia dels usua-
ris del programa ‘Avui Sortim’ de 
Creu Roja, per a qui l’aïllament 
social no és una anècdota, sinó 
una realitat.
El 10 de juny va ser un dia es-
pecial, perquè els benefi ciaris 
del projecte van tornar a sortir 
al carrer després de l’entrada en 
vigor de l’estat 
d’alarma, el pas-
sat 13 de març. 
La iniciativa es va 
posar en marxa 
al mes d’octubre 
i té per objectiu 
facilitar la sor-
tida al carrer a persones grans 
que viuen soles, tenen problemes 
de mobilitat o es troben en una 
situació d’aïllament social. El 

programa compta amb el fi nan-
çament de la Fundació ‘la Caixa’ 
i la col·laboració de l’Ajuntament. 
“El programa millora la salut 
física i mental de les persones 
més grans que són dependents 
i que troben barreres arquitec-
tòniques com ara esglaons o es-
cales que impossibiliten la seva 
sortida”, explica Mari Carmen 
Macías, tècnica de l’Ofi cia Local 
de Creu Roja.

Emoció. La Creu Roja atén un 
dia a la setmana quatre perso-
nes de la ciutat –tres dones i un 
home– amb aquest perfi l. Encar-
nación Moreno, de 74 anys, viu 

en un pis de la 
Ribera sense 
ascensor i feia 
més de dos 
anys que no 
podia sortir de 
casa perquè té 
problemes de 

mobilitat. Fins i tot, quan el seu 
marit, Urbano Manzano, de 79 
anys, anava a passejar es trobava 
amics i coneguts que li pregunta-

ven si la seva dona encara vivia. 
Gràcies al programa, Encarna-
ción pot trobar-se un cop per set-
mana amb les seves amigues. “El 
primer dia que vaig trepitjar el 

carrer em vaig emocionar mol-
tíssim”, recorda Encarnación.
En cada sortida del programa 
‘Avui Sortim’ es mobilitzen un 
tècnic acreditat i un voluntari de 

Creu Roja, a més d’un familiar 
directe, si té disponibilitat. Una 
vegada al carrer, acompanyen 
l’usuari a fer un tomb pel barri o 
bé a fer algun encàrrec.

CREU ROJA

Les persones usuàries del programa ‘Avui Sortim’ recuperen les passejades al carrer després del confi nament per la Covid-19

Quan sortir de casa no depèn d’un virus

Encarnación Moreno, de 74 anys, amb el seu marit i el personal de Creu Roja en el primer dia de passeig després del confi nament per la Covid-19

Sílvia Alquézar | Montcada
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és millorar la salut 
física i mental de les 
persones dependents
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ATENCIÓ PRESENCIAL 
AMB CITA PRÈVIA

 Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC)
(de 9 a 14 h)
Tel. 935 726 474
oac@montcada.org

 Serveis Socials
(de 9 a 14 h)
Casa de la Vila, 935 753 430
Espai Cultural Kursaal, 934 451 889
serveissocials@montcada.org

 Oficina Local d’Habitatge
(de 9 a 14 h)
Tel. 935 726 496
habitatge@montcada.org

 Servei de Promoció Econòmica
i Ocupació (de 9 a 14 h)
Tel. 935 648 505
promocioeconomica@montcada.org

 OAD- Oficina d’Atenció a les Dones - 
SIAD (de 8 a 14 h)
Tel. 670 020 577/ 935 651 122
oficinadona@montcada.org

 Regidoria d’Esports (de 9 a 14 h i 
dilluns, dimarts i dijous, també de 16 a 19 h)
Tel. 935 650 999
esports@montcada.org

 OMIC- Oficina Municipal d’Atenció
a les Persones Consumidores
(de 9 a 14 h)
Tel. 678 031 766

 Biblioteca Elisenda de Montcada
(dilluns, dimecres i divendres, de 16 a 20 
h, i dimarts i dijous, de 9 a 13 h)
Tel. 934 925 959
b.montcada.em@diba.cat

 Biblioteca Can Sant Joan
(de dilluns a dijous, de 16.30 a 20 h,
i divendres, de 8.30 a 12 h)
Tel. 935 751 901
b.montcada.csj@diba.cat

 Museu Municipal Montcada
(de 8 a 14 h)
Tel. 610 144 499
museumunicipal@montcada.org

• És obligatori l’ús de mascaretes.

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

• Respecteu la senyalització.

• Mantingueu la distància de seguretat.

• Ajusteu-vos a l’horari de la cita.

• Atenció individualitzada, acompanyants 
només en casos imprescindibles.

MESURES DE SEGURETAT QUE CAL SEGUIR PER ACCEDIR

Demaneu cita prèvia
als telèfons de cada servei.

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

Montcada Il·lusió Responsabilitat

#MiRemcapalfutur
www.montcada.cat
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El 19 de juny és l’últim dia lectiu 
del curs 2019-2020, que passarà 
a la història com un any atípic 
marcat per la pandèmia de la Co-
vid-19. No hi ha hagut les abraça-
des del darrer dia de classe ni les 
tradicionals festes de comiat per a 
aquells alumnes que acaben eta-
pa, com els de 6è de Primària, els 
de 4t d’ESO o els de 2n de Batxi-
llerat. El confi nament va obligar a 
clausurar les aules el passat 13 de 
març, quan es va decretar l’estat 
d’alarma, i d’aleshores ençà, les 
classes s’han fet per via telemàtica. 
La decisió va agafar per sorpresa 
el professorat i les famílies, que 
van haver d’adaptar-se a la nova 
situació d’un dia per a l’altre. 
“Els mestres ens hem hagut 
de reinventar i ajustar-nos a 
la nova normalitat. Ha estat 
un gran esforç per part de tot-
hom”, ha destacat la directora de 

l’escola Mitja Costa, Belén Bon, 
qui considera que “la conjuntu-
ra també ha permès descobrir 
l’escola virtual i tot un món 
d’oportunitats que, fi ns ara, no 
existien”.
La crisi sanitària de la Covid-19 
ha deixat al descobert la desigual-
tat entre les persones que poden 
tenir accés a les noves tecnologies 
i les que no, a més d’altres pro-
blemes de precarietat molt més 
greus.  La situació més complica-
da s’ha viscut a les escoles amb 
un percentatge bastant elevat 
d’alumnat sense recursos digi-
tals. Des dels centres educatius 
i l’Ajuntament s’han distribuït 
dispositius, connexió i material 
perquè tothom pogués continuar 
el curs. “Proporcionar ordina-
dors o connexió a internet als 
alumnes vulnerables no ha 
fet que el trimestre acabi amb 
igualtat de condicions, ja que 

l’aprenentatge no es garanteix 
rebaixant la bretxa digital”, ha 
indicat la directora de l’INS La 
Ribera, Àngels Longán, qui ha 
denunciat que “el sistema edu-
catiu no hagi afavorit l’equitat 
des de fa temps en permetre 
l’existència de centres segregats 
a l’escola pública”. Longán ha 
posat l’accent en el fet que una 
part important de l’alumnat viu 
en situacions de precarietat molt 
poc favorables per a l’aprenen-
tatge i que les desigualtats encara 
s’agreujaran més.

Desconfi nament. La fase 2 de la 
desescalada va permetre el 8 de 

juny reobrir els centres educatius. 
La tornada va ser especial, amb 
molt poc alumnat i complint les 
estrictes mesures d’higiene i segu-
retat decretades per les autoritats 
sanitàries. “Hem marcat al terra 
i a les taules la distància de se-
guretat i també hem instal·lat 
pantalles de protecció per fer el 
retorn dels llibres socialitzats i 
els tràmits a secretaria per a les 
persones que ho sol·licitin, tot i 
que la preinscripció s’ha fet ín-
tegrament per via telemàtica”, 
ha dit Gemma Hidalgo, cap d’es-
tudis de l’INS Montserrat Miró.
A Primària, la realitat ha estat una 
altra. A l’IE El Viver, només s’hi 

han reincorporat quatre nens en 
la recta fi nal del curs. “Al princi-
pi, estaven una mica atemorits, 
però s’han acostumat ràpid a 
la nova situació. Els hem expli-
cat què podien fer i hem insistit 
molt en la distància de segure-
tat i en la neteja de les mans, 
però venien molt conscienciats 
de casa. Tot ha anat molt bé”, 
ha explicat Míriam Salazar, mes-
tre d’Infantil.
De cara al curs vinent, el profes-
sorat ha mostrat la seva preo-
cupació, perquè encara no sap 
quins protocols haurà de seguir 
per adaptar-se a la nova norma-
litat.

Sílvia Alquézar | Montcada

BALANÇ 2019-2020

El coronavirus va obligar a clausurar les aules al març i 
a continuar les classes per via telemàtica fi ns al juny  

L’adéu a un curs atípic 
que serà recordat per la 
pandèmia de la Covid-19

Una alumna d’Infantil de l’IES El Viver amb la seva mestra, fent classe després de la reobertura dels centres educatius, el passat 8 de juny

Una alumna de La Salle Montcada 
guanya el premi Ernest Lluch  
L’alumna Iris Yun Mañes, de La 
Salle, ha guanyat el 15è Premi 
Ernest Lluch en Ciències Socials 
i Polítiques amb un treball de re-
cerca sobre les campanyes electo-
rals. El certamen, convocat per la 
Fundació E. Lluch i la Facultat de 
Ciències Polítiques i Socials de la 
UPF, ha comptat amb la partici-
pació de 65 estudiants. L’acte de 
lliurament dels guardons va tenir 
lloc el 29 de maig a través de vi-
deoconferència. El premi està do-
tat amb 700 euros | SA

Montcada Il·lusió Responsabilitat

#MiRemcapalfutur
www.montcada.cat

CUINA D’ESTIU 
Del 6 al 10 de juliol

Horari: de 10 a 12.30 h. 
Lloc: Centre Cívic La Ribera

ROBÒTICA 
I REALITAT 
AUGMENTADA 
Del 13 al 17 de juliol
Horari: de 9.30 a 13 h 
Lloc: Centre Cívic La Ribera

Aprofita l’estiu 
amb aquests 

tastets formatius! 
FORMACIÓ GRATUÏTA 

PER A JOVES
DE 16 A 23 ANYS

PE
DE 1

Inscripcions

del 22 de juny

al 3 de juliol! 

Iris Yun Mañez ha acabat 2n de batxillerat 
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Durant l’etapa més dura del con-
fi nament, quan només es podia 
sortir al carrer per comprar ali-
ments o medicines, la Xarxa So-
lidària de Montcada, impulsada 
per un grup de joves del municipi, 
va complir una funció essencial 
per a la població de risc, especi-
alment la gent gran i persones 
amb malalties cròniques. El grup 
va arribar a tenir una vuitantena 
de voluntaris desplegats pels dife-
rents barris i va col·laborar amb 
el Punt de Voluntariat de l’Ajun-
tament en les tasques de reparti-
ment de les targetes moneder i els 

equips informàtics entre les llars 
de les famílies més vulnerables. 

Evolució. Amb l’avanç de la de-
sescalada, la Xarxa ha deixat 
de rebre peticions d’ajut i ara 
es planteja la possibilitat de col-
laborar amb entitats com Càritas 
i Creu Roja. “De moment, el 
que tenim clar és que continuem 
per si hi hagués un rebrot de la 
pandèmia”, explica un dels im-
pulsors, Andreu Boullosa. Judit 
Fernández va protagonitzar la pri-
mera actuació de la Xarxa, una 
entrega d’aliments a una persona 
gran. “Ha estat una experiència 

molt enriquidora poder aju-
dar als altres”, explica la jove, 
veïna de Mas Rampinyo. Smail 
Boumahraz, portaveu de la Co-
munitat Musulmana i membre 
de la Taula Cívica de la Ribera, 
també es va implicar en la Xarxa: 
“En una situació tan excepcio-
nal com una pandèmia hem 
de treballar plegats, sigui quin 
sigui el nostre origen o religió”. 
Annabel Sans, de Terra Nostra, 
creu que aquesta experiència “ha 
servit per fer poble i unir més 
la gent”. El mail de contacte amb 
la Xarxa és montcadasolidaria20@
gmail.com.

VOLUNTARIAT

El col·lectiu es va constituir poc després de declarar-se l’estat d’alarma per la Covid-19

La Xarxa Solidària continuarà activa 
per actuar en cas d’un nou rebrot

D’esquerra a dreta, Judit Fernández, Andreu Boullosa, Annabel Sans i Smail Boumahraz, membres de la Xarxa Solidària de Montcada i Reixac

Laura Grau | Montcada
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CURSOS TORNS /HORARIS

Formació Inicial
(Instrumentals)

Nivell 1
Nivells 2 i 3 

Tarda /
Vespre

Graduat en Educació 

Secundària
(ESO per a adults)

GES 1
GES 2 Vespre

Preparació

Proves d’Accés
(Matèries comunes, i específi ques:

física, química, biologia)

Cicles Formatius Grau Superior  
Universitat 

(majors de 25 i 45 anys)
Tarda-vespre

Informàtica Competic inicial, 1, 2 i 3 Matí, tarda i vespre

Llengües

Català 
Castellà 
Anglès
Francès

Matí, tarda i vespre

TITULACIÓ QUE ES POT ACONSEGUIR:

  GES (ESO per a persones adultes)

Català, Anglès, Francès (Certifi cats que permeten accés a 3r de l’EOI)

  Competic (certifi cats equivalenta a ACTIC bàsic, mitjà i avançat) 

  Certifi cats accés Grau Superior FP de fi ns a 2 punts extres

CENTRE DE FORMACIÓ 
D’ADULTS DE LA LLAGOSTA
LA FORMACIÓ OBRE PORTES

Informació i preinscripció:
Del 8 al 29 de juny

Dilluns, dimarts i dijous de 17 a 20h

Dimecres i divendres de 10 a 13h

Bloc del CFA:  https://blocs.xtec.cat/llagosta/ 

Telèfon: 935744981 / 634543693

Correu electrònic: a8059044@xtec.cat 

Presencialment: C/ Estació, 28, 08120, La Llagosta

     (amb cita prèvia concertada per telèfon o al bloc de l’escola)

C. de l’Estació, 28  ·  La Llagosta ·  T. 93 574 49 81
https://blocs.xtec.cat/llagosta · mail: a8059044@xtec.cat

Oferta formativa curs 2020-2021
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Les modificacions introduïdes en l’ordenança 
pretenen millorar la higiene de l’espai públic, 
la convivència i el comportament de les persones 
propietàries o conductores d’animals de companyia 
en la via pública així com, cobrir alguna mancança 
que s’ha detectat en l’actual redactat i incorporar 
els nous imports de les sancions establerts 
en la Llei 5/2020, de 29 d’abril.

En aquest sentit, cal destacar les novetats
següents:

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

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

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

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

• S’han actualizat les sancions.

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

El termini de presentació d’alegacions finalitza el 21 de juliol.

APROVACIÓ INICIAL DE LES MODIFICACIONS 
DE L’ORDENANÇA REGULADORA 
DE LA PROTECCIÓ I TINENÇA D’ANIMALS

El 23 de juny, a les 19h
No et perdis l’estrena
del VIDEOCLIP
L’AIRE ÉS PLE D’AMOR
a
i               .com/montcadacomunicacio

Ho veuràs. Ho viuràs!

La Taula Comunitària de Can Sant Joan –formada per diverses entitats 
i col·lectius– no ha deixat de treballar durant l’estat d’alarma per tenir 
enllestida una proposta d’educació comunitària per a aquest estiu que 
doni resposta a les necessitats emocionals de la canalla i el jovent 
després del confi nament. La primera iniciativa confi rmada és el taller 
gratuït de circ i teatre que es farà al pati de l’IE El Viver al mes de juliol, 
de 18.30 a 20h. Hi haurà dos grups: per a infants de 6 a 10 anys, que 
tindrà lloc els dilluns i els dimecres, i un altre per a adolescents d’11 a 
15 anys, que es farà els dimarts i els dijous. Les inscripcions s’han de 
realitzar al correu electrònic escoletateatreicirc@gmail.com | SA

CAN SANT JOAN
Obertes les inscripcions a les sessions de circ i 
teatre que organitza la Taula Comunitària del barri

L’Ajuntament ofereix dues càpsules formatives gratuïtes al mes de ju-
liol, per a joves entre 16 i 23 anys, en el marc del Dispositiu Local 
de Transició Escola Treball (DiLTET). La formació sobre cuina d’estiu 
tindrà lloc del 6 al 10 de juliol, de 10 a 12.30 h, al Centre Cívic La Ri-
bera; i la de robòtica i realitat augmentada serà del 13 al 17 de juliol, 
al mateix equipament, de 9.30 a 13h. Les inscripcions s’hauran de fer 
del 22 de juny al 3 de juliol, a través del correu electrònic educacio@
montcada.org | LR

FORMACIÓ
Càpsules formatives sobre cuina d’estiu i robòtica 
adreçades a joves, durant el mes de juliol 

Amb el lema ‘Buscant un lloc 
segur per ser, sentir i estimar’, 
l’Ajuntament, en col·laboració 
amb col·lectius i entitats, ha pro-
gramat diverses iniciatives virtu-
als per commemorar el Dia de les 
persones refugiades, que se cele-
bra el 20 de juny, i el Dia de l’alli-
berament LGBTIQ+, que tindrà 
lloc el 28 de juny. “Volem donar 
a conèixer la situació de les per-
sones LGBTIQ+ que fugen dels 
seus països per motius d’iden-
titat, afectivitat i expressió de 
gènere però que, quan arriben 
a la nova destinació, se senten 
doblement discriminades per 
ser membres d’aquest col·lectiu 
i refugiades’, ha indicat la regido-
ra d’Igualtat, Feminismes i LGB-
TIQ+, Jessica Segovia (ECP).
Coincidint amb les dues efemè-
rides, es difondran a les xarxes 
socials dues entrevistes fetes per 
Montcada Ràdio en col·laboració 
amb Montcada Solidària sobre el 
dret migratori, a càrrec de l’asses-
sora jurídica Laia Costa, i l’assis-

tència mèdica a dones als camps 
de refugiats, amb Carolina Rivas, 
de l’ong Rowing Together. També 
es farà difusió de documentals re-
lacionats amb les temàtiques pro-
posades i es donaran a conèixer 
materials de les biblioteques. 

Altres propostes. El dia 22 es 
proposa un debat amb Rodrigo 
Araneda sobre les persones refu-
giades LGBTIQ+ i, el 25 de juny, 

una conversa amb Bernat Aragó, 
de Crida LGBTI, sobre el sexili, 
un fenòmen que consisteix a emi-
grar del lloc d’origen perquè no es 
pot viure amb naturalitat la sexu-
alitat. El dia 28 es farà difusió del 
manifest en defensa dels drets de 
les persones LGBTIQ+. 
L’endemà, les xarxes de bibliote-
ques proposen un club de lectura 
virtual sobre l’obra ‘Memòries 
d’Adrià’. 

EFEMÈRIDES

Hi haurà xerrades, entrevistes i recursos en línia sobre les dues temàtiques

Actes virtuals per celebrar els dies 
de les persones refugiades i LGBTIQ

Sílvia Alquézar | Redacció

L’Ajuntament i els Amics dels Clàssics han anul·lat l’edició d’aquest 
any de la Fira d’automòbil i trobada de vehicles clàssics, prevista al 
mes d’octubre, davant la incertesa de la conjuntura actual provocada 
per la Covid-19. L’esdeveniment acull cada any nombrosos expositors 
de vehicles nous de concessionaris i de segona mà, a més de punts 
de venda de recanvis, accessoris, col·leccionisme, joguines i marxan-
datge vinculat al món del motor. En la darrera edició, més de 3.500 
persones van visitar la fi ra i hi van participar 300 vehicles clàssics i 40 
paradistes | SA

MOTOR
Cancel·lada la Fira de l’Automòbil del 2020

Montcada i Reixac va celebrar per primer cop el Dia de l’Alliberament LGBTIQ+ l’any 2016
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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

Abans de res, donar el nostre màxim condol a familiars, amics 
i coneguts de tots els afectats per culpa d’aquesta pandèmia. 
També donar el nostre màxim reconeixement a tots els profes-
sionals dels diferents sectors.
Les expectatives no són gaire positives, però comptem amb 
l’experiència i la professionalitat de tots per no cometre els mateixos errors. En l’àmbit nacional, 
aquests errors han posat al límit la sanitat amb el consegüent resultat que ja coneixem. L’opo-
sició ha utilitzat els errors per carregar contra el govern en comptes de buscar unitat. El que 
treiem en clar d’aquesta crisi és que no es pot abandonar la sanitat amb retallades, ha de ser 
universal i de qualitat.
A Catalunya, el debat s’ha centrat en les aspiracions independentistes i les competències de 
les residències on està la nostra gent gran. No hi ha dubte que la gestió i situació en aquest 
àmbit ha estat nefasta. És cert que les competències han estat i són de la Generalitat però ara 
és moment de sortir el més forts possible. A la fi , caldrà depurar responsabilitats davant la 
descoordinació política i sanitària que només ha confós i perjudicat. 
En l’àmbit municipal, el PSC de Montcada i Reixac, des del minut u, ha estat i seguim estant a 
disposició de l’equip de govern contra aquesta crisi sanitària. Dir que el govern municipal ens 
ha mantingut informats de les decisions i les mesures preses per als ciutadans de Montcada.
Aquesta decisió no implica servilisme ni res que se li sembli o que alguns, malintencionada-
ment, puguin interpretar. Es tracta d’un exercici de responsabilitat política en una situació 
extrema. Aquest grup s’ha deixat la pell treballant, buscant mesures i iniciatives, sobretot per 
a aquells en situació de major vulnerabilitat. El consens és millor que la crispació. La política 
tracta de buscar solucions i no de crear més traves. Estem orgullosos de la nostra actuació, 
que tornaríem a repetir en situacions que puguin afectar la població d’una forma tan severa. La 
sanitat no té color polític. La salut és el pilar bàsic d’una societat, sense ella no hi ha economia, 
no hi ha benestar, no hi ha creixement, no hi ha vida. Gràcies, milers de gràcies per ser un 
exemple de societat, de ciutat, de persones. Sortirem més forts!

Primera etapa

Andrés Iruela

El confi namiento ha sido una prueba de fuego sanitaria, 
ciudadana pero también administrativa, ya que el trabajo 
municipal ha tenido que adaptarse para seguir al frente de 
la gestión, a pesar de las difi cultades. Desde que se decre-
tara el estado de alarma, Montcada se sumió en un vacío de 
calles, donde cruzarse con algún vecino era algo puntual y donde la mayoría de las persianas 
de los comercios yacían cerradas, a excepción de los locales de alimentación que se veían su-
midos en largas colas donde familias esperaban para hacer acopio para el encierro.
La pandemia ha producido un gran golpe en el municipio, cientos de familias se han visto afec-
tadas laboral y económicamente. La tasa de desempleo ha crecido cerca de un 16% provocando 
que desde el consistorio se ponga en marcha una batería de medidas para ayudas sociales. 
Un grupo de la ciudadanía que también se ha visto afectado ha sido el de los niños, que han 
aprendido a marchas forzadas a tener que seguir el curso escolar a distancia. Algunos de ellos, 
mediante videoconferencias, otros muchos, trabajando en red donde los padres han tenido que 
asumir en muchos casos el papel de docente. Para que el confi namiento de los más pequeños 
fuera más llevadero, la Policía Local impulsó una iniciativa para felicitarlos por su cumpleaños. 
Sin duda, aunque ha sido y sigue siendo una situación complicada, la gran mayoría de la 
ciudadanía ha respondido de manera responsable, gracias a ello se ha podido evitar un mayor 
número de contagios, siendo actualmente 272 los casos positivos. Pedimos que no se baje la 
guardia, todavía hay que luchar contra esta pandemia. Queda mucho trabajo por delante y hay 
que esforzarse por reactivar y reinventar nuestro municipio. Lo hemos de hacer de manera 
conjunta desde el consenso y la voluntad de trabajo. Nuestros vecinos necesitan que actuemos 
de una manera rápida y concreta, por eso Ciudadanos apela por una política útil. No quiero 
terminar sin agradecer la labor de todas las personas que han estado en primera fi la durante 
esta pandemia para velar por la salud, la limpieza, la seguridad y el abastecimiento de todos.

Ana Pellicer

Volem aprofi tar l’oportunitat que ens brinda ‘La Veu’ per en-
viar un missatge a la ciutadania en aquests moments malau-
radament històrics de crisi que estem travessant per culpa 
de la pandèmia de la Covid-19. El pitjor de la crisi sanitària 
ha passat, però ara queda superar, tots junts, les conse-
qüències socials i econòmiques que ens deixa. El primer que volem fer és transmetre el nostre 
més sincer condol a totes aquelles persones que han perdut algun amic o parent en aquesta 
pandèmia. Som conscients del dolor que implica, agreujat per la difi cultat de passar aquest dol 
sense poder acompanyar els éssers estimats en el seu comiat.
En segon lloc, agrair la responsabilitat de la ciutadania i animar-la a continuar lluitant amb el mateix 
coratge i la mateixa força, seguint amb les directrius de les autoritats sanitàries, en compliment de 
les mesures per evitar o minimitzar el risc de contagi. Aquest agraïment el volem fer explícit al per-
sonal sanitari, al de la neteja tant dels carrers, parcs i places, com dels equipaments i edifi cis tant 
públics com privats i als treballadors municipals, especialment als de Serveis Socials i a la Policia 
Local. També als voluntaris, tant de l’ADF com de Protecció Civil, com al jovent que s’ha mobilitzat a 
través de la Xarxa Solidària Montcada, i a totes les persones que s’han bolcat per cosir mascaretes, 
per fer donacions, per posar-se a disposició de les autoritats per ajudar en una mostra d’entrega i 
solidaritat digna d’agrair. 
Als mestres, a tota la gent de l’educació, de la cultura, del lleure i de l’esport que han mantingut 
el servei i les activitats des de casa. Als treballadors de transport i logística i, molt especialment, al 
comerç local, a totes les botigues que ens garanteixen el subministrament i també ens donen vida, 
seguretat, llum i un sentit de comunitat que volem més fort que mai. També el nostre suport a 
aquells establiments que no han pogut obrir. Ara, quan hem sortit de la crisi sanitària però no de la 
social i econòmica, no els oblidem i valorem el que tenim! Des de la responsabilitat política, des de 
l’Ajuntament, ens hi deixarem la pell per sortir, tots junts, d’aquesta. Molts ànims i moltes gràcies!

Tots junts ens en sortirem

El 2020 pasará a la historia por ser el año en el que la pandemia 
mundial del Covid-19 nos golpeó duramente, no sólo a nivel sa-
nitario, lamentando el fallecimiento de más de 27.000 personas 
en nuestro país, sino también en el ámbito social y económico. 
Algunos datos son contundentes: un tercio de las personas de 
nuestra comarca (154.000) se encuentran en situación de ERTE o paro. Se han destruido empleos 
y muchos de los que quedan peligran ante la situación de incerteza económica.
Gestionar una pandemia de esta magnitud ha sido una labor complicada. Todas las administra-
ciones hemos estado al pie del cañón, tratando de paliar las situaciones de vulnerabilidad que 
detectábamos en tantos ámbitos en los que ya existía algún tipo de riesgo o necesidad. Hemos 
destinado más de 80.000 euros a ayudas sociales para alimentación, infancia en riesgo o compra 
de material tecnológico i escolar para estudiantes con difi cultades socioeconómicas. También he-
mos rebajado las tasas de los casales, ahora que los niños pueden empezar a tener un verano más 
normalizado, y aplicado medidas fi scales para ayudar al sector del comercio y la restauración. Son 
algunas de las medidas que hemos implantado desde nuestro gobierno para ayudar a las familias 
y negocios a sobrellevar mejor esta situación sobrevenida que tan duramente ha impactado en los 
hogares en los que ya existía una situación previa de carencia económica.
El sector sanitario y el ámbito de las residencias de ancianos han sido de los más duramente 
golpeados por esta crisis. Hay que agradecer la labor y profesionalidad de tantos sanitarios y 
personal de servicios esenciales (servicios sociales, cuerpos de seguridad, cuidadores, sociosa-
nitarios, personal de limpieza, brigada) que han estado al pie del cañón, a pesar de tantas condi-
ciones negativas que han quedado patentes durante esta pandemia sanitaria: recortes en sanidad, 
puestos poco remunerados y reconocidos, condiciones de alto riesgo, escasez de recursos, falta de 
medidas de protección, etc. A ellos y a la sociedad civil, que ha contribuido con sus labores de 
voluntariado y apoyo comunitario, les debemos un reconocimiento y un agradecimiento enorme 
por haber demostrado que, ante una situación como la que estamos viviendo, nos hemos crecido 
como sociedad y hemos sabido estar a la altura.

Gracias Montcada. ¡Saldremos de esta!

Jordi Sánchez

Un municipio confi nado

Opinió



212a quinzena | Juny 2020 21

Lloguer. Plaça de pàrquing, al carrer 
Bruc. 45 euros/mes. Tel: 655 520 401. 
En venta. Piso recién reformado sin 
ascensor en Mas Rampinyo. Precio: 
139.000 euros. Tel. 678 886 429.

Se ofrece. Chica joven con 
experiència para realizar tareas de 
canguro, limpieza y cuidado de 
personas mayores. Tel: 698 875 805 
(Mildred).

Tel. 935 726 474 
ae: som@laveu.catanuncis gratuïts

La propera edició de 
‘La Veu’, el 3 de juliol

>Editorial
Trasllat del mercat
La ubicació del mercat de Mont-
cada no ha estat mai exempta de 
debat. Al llarg de la seva història 
n’ha tingut tres emplaçaments. 
El primer, a la plaça de l’Esglé-
sia, fi ns que a mitjan dels anys 
50 va passar al carrer Ripoll, lloc 
on va estar fi ns al 1973 quan es 
va traslladar als voltants de l’edi-
fi ci del nou mercat municipal, 
entre els carrers Rocamora, Bo-
navista i Santiago. Si bé aques-
ta instal·lació es va clausurar 
al 2010 –en quedar obsoleta–, 
les parades dels marxants s’han 
mantingut en el mateix punt.
Amb el pas dels anys, però, hi 
ha hagut propostes en la línia de 
traslladar l’activitat fora del cen-
tre del nucli urbà per motius de 
seguretat i mobilitat. L’AV Mont-
cada Nova va fer al 2016 una re-
collida de signatures proposant 
com a espai idoni el Camí de 
la Font Freda –justament on el 
mercat s’ubicarà temporalment– 
però l’MCC s’hi va negar de ple 
entenent que això perjudicaria 
el comerç del centre. La mesura 
que s’ha hagut de prendre ara 
per causa major permetrà avalu-
ar els pros i contres. Serà, sens 
dubte, una experiència que do-
narà molt a parlar.
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Santa María existe
Ya va siendo hora que el Ayuntamien-
to, aparte de recaudar, vaya mirando 
a Santa María donde tenemos la ar-
teria principal (av. Terra Nostra com-
pletamente abandonada a su suerte, 
tanto en lo referente al estado del pa-
vimento de la calle como al tendido 
aéreo de la electricidad y la telefonía 
sin mencionar el problema de anchu-
ra de calle con doble sentido de tráfi -
co y autorización de aparcamiento en 
un lado durante todo el año. Y por si 
fuera poco, con la circulación de ida 
y vuelta de nuestro bus. Ha queda-
do muy “bonito” el remodelaje de la 
carretera N-150 que nos une a Cer-
danyola y Ripollet, la entrada al ce-
menterio de Collserola adaptándola 
para el paseo en bicicleta y el paseo 
peatonal aunque, cuando apriete el 
sol en verano, ya veremos a ver quien 
irá a pasear si no hay árboles que nos 
cobijen del sol con su sombra. Eso sí, 
da el pego de una Montcada que se 
apunta a la modernidad de sus vías.
Si nos ceñimos a lo que creo que es 
más urgente, veremos que en el pavi-
mento de la av. Terra Nostra ya se ha 
formado una huella por el desgaste 
de la circulación que hace que los 
neumáticos al rodar produzcan una 
banda sonora que por las noches es 
un tremendo suplicio para  los veci-
nos y además los trozos del pavimen-
to saltan a la acera golpeando a los 
vehículos estacionados y a las puer-
tas metálicas de las casas.
No olvidemos el tráfi co rodado de los 
camiones que tienen que conectarse 
con la carretera de la Roca cuya úni-
ca vía es la av. Terra Nostra. Aunque 
durante el día parece ser que se con-
tienen algo, no es así por las noches 
cuando pasan los de gran tonelaje sin 
que nadie les diga esta boca es mía.
Si se sitúa uno en la confl uencia de 
la av. Terra Nostra con la carretera 
de Cerdanyola, también comprobará 
que da el perfi l para fi lmar una pelí-
cula con exteriores tercermundistas, 

con mi mayor respeto para esos paí-
ses.  

Jaime Coll
Terra Nostra

Seamos bien educados
Señores, quiero advertirles que a este 
mundo en que vivimos lo estamos 
tratando muy mal, un día explota y 
no lo vimos. Estamos llenando todo 
de basura y porquería, por las calles, 
las aceras y los asientos ¡qué alegría!. 
Por las plazas, por los ríos, en los 
bosques y pantanos, por los mares y 
las playas, por la montaña y los lla-
nos, botellas vacías de plástico y latas 
de cerveza aplastas, colillas y cacas 
de perro, bolsas de juguetes y mucho 
más.
En los parques con los niños lo ha-
cemos igual de mal ¿qué escuela les 
estamos dando? Les tenemos que 
enseñar. Tenemos que dar ejemplo, 
que lo puedan comprender porque 
así, de esta manera, la cuenta sale 
al revés.
Tenemos que ser conscientes de lo 
que estamos haciendo, tirando todo 
por los aires, este mal lo cobrará el 
tiempo. De estas cosas que hacemos 
mal a la madre naturaleza, ésta nos 
lo devolverá algún día, con enfado y 
con dureza. Seamos bien educados, 
demos ejemplo a los niños; la vida 
nos lo pagará con todo amor y cariño.

Julián Muñoz
Montcada 

Prou de maltractar!
El personal sanitari és maltractat per 
la suma d’un esgotador cansament 
físic, laboral i emocional... També és 
molt angoixant per a qui treballa a 
l’atenció primària, que ja tenia dèfi -
cit de metges/es, i que ha d’ampliar 
l’atenció presencial en els domicilis, 
residències, CAP...
Els professionals reclamen un im-
portant augment de la plantilla pú-
blica amb la contractació de més 
d’un miler de metges/es i milers de 
sanitaris, així com sufi cients EPIs i 
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tests adequats, el retorn del 5% del 
sou retallat al 2010 i els recursos 
necessaris per a l’assistència i la 
investigació sanitària pública, entre 
altres... Ministeri, Generalitat i ajun-
taments han de fer justícia immedia-
tament.

Grup Medi Ambient
Montcada

Queremos visibilidad
El motivo de escribirles es para ha-
cer una mención referente al cierre 
de Nissan. Mi nombre es Misael, vivo 
en Montcada i Reixac desde que 
nací y soy trabajador de Acciona en 
la factoría de Nissan Zona Fanca. 
Trabajamos directamente, codo con 
codo, junto a los compañeros y com-
pañeras de Nissan. Sé de buena tinta 
la repercusión que tiene el cierre de 
estas factorías, pero me gustaría que 

se tuviera muy en consideración a las 
20.000 familias vinculadas a empleos 
indirectos como los llaman algunos. 
Las personas que estamos en las em-
presas subcontratadas o proveedores 
de Nissan también estamos afecta-
das por este cierre y, además de ser 
el colectivo más grande y menos teni-
do en consideración, probablemente 
vayamos a ser las más perjudicadas 
por esta desgracia empresarial. 
Por ello, me gustaría que se tuviera 
presente a este gran colectivo que 
alberga el cierre de Nissan y se em-
pezará también a hablar en los me-
dios de comunicación de las 20.000 
familias que trabajamos para empre-
sas como Acciona, Marelli, Magna, 
Tachi-s, ISS, Calsonic y un largo etcé-
tera de diferentes fi rmas.

Misael Cruceiro
Montcada

Opinió

C. Pardo



22 2a quinzena | Juny 202022 Cultura

Cultura
laveu.cat/cultura

CINEMA A LA FRESCA
El cicle arrenca el 3 de juliol amb la projecció de 
‘Padre no hay más que uno’, a la pista coberta 
de l’escola El Viver

Els grups de música donen per 
perduda la temporada de con-
certs de l’estiu, ja que un dels pri-
mers efectes de la crisi sanitària i 
l’estat d’alarma va ser l’anul·lació 
de totes les actuacions. Els artis-
tes locals confi en que el panora-
ma de concerts pugui reactivar-se 
de cara a la tardor, tot acceptant 
que l’anomenada ‘nova norma-
litat’ planteja moltes incògnites 
sobre com serà a partir d’ara la 
relació amb el seu públic. Mal-
grat això, la majoria ha aprofi tat 
la paralització de les seves agen-
des per dedicar més temps als 
processos creatius i engegar nous 
projectes. Hem parlat amb els 
grups La Pegatina, Itaca Band i 
L’Home Invent i les artistes Anna 
Casado i Lil Russia per conèixer 
com afronten el futur.

 

La Pegatina. La banda mont-
cadenca, acostumada a actuar 
davant de grans multituds, ha 
hagut de cancel·lar la gira que 
tenia previst fer aquest estiu per 
Europa. En aquests moments, es 
troba immersa en la gravació del 

seu setè disc d’estudi i el novè de 
la seva trajectòria, que veurà la 
llum a mitjan de setembre, si no 
hi ha cap ensurt. “A l’octubre, 
tenim previst fer la gira de pre-
sentació del nou treball a grans 
espais de Madrid, Bilbao, La 
Corunya, Saragossa i Catalu-
nya”, ha explicat un dels com-
ponents del grup, Rubén Sierra, 
qui supedita la publicació del disc 
al manteniment d’aquestes cites. 
“Si les actuacions s’haguessin 
d’ajornar, també modifi caríem 
la data de publicació del disc”, 
ha remarcat Sierra. 
Tres dels temes es van prepro-
duir durant el confi nament i un 
d’ells veurà la llum en forma de 
single el 26 de juny. “És una 
cançó molt festiva, que retorna 
als nostres origens rumbers”, 
explica el músic. El grup assaja 
aquests dies al seu local de Mas 
Rampinyo per enllestir la resta de 
temes del nou disc, que gravarà 
a fi nal de mes. També ha aprofi -
tat l’inici del desconfi nament per 
fer les fotografi es de promoció i 
començar a gravar els videclips 
d’algunes de les cançons.

Itaca Band. La pandèmia va es-
troncar la segona fase de la gira 
de presentació del seu darrer disc 
‘La lengua de los pájaros’, publi-
cat fa poc més d’un any. La banda 
està a l’expectativa de com evolu-

cioni la situació ja que en el seu 
cas –el grup està format per 13 
persones més l’equip tècnic– ac-
tuar amb aforaments reduïts no 
els hi resulta rendible. “Si fossim 
un equip de futbol de primera 
divisió, podríem dir que estem 
lluitant per la permanència”, 
diu el cantant, Albert García, 
qui creu que caldrà allargar un 
any més la promoció del darrer 
disc. El músic, que ha aprofi tat el 
confi nament per escriure noves 

cançons, veu el futur ple d’inter-
rogants, especialment sobre com 
canviaran la interacció amb el 
públic i l’organització dels con-
certs. García també s’ha mostrat 
crític amb la profusió de propos-
tes musicals gratuïtes a les xarxes 
socials “perquè estan donant 
un fals missatge que la cultura 
no té un cost, oblidant que al 
darrera de qualsevol creació 
hi ha hores de feina i persones 
que ens hi guanyem la vida”.  

L’Home Invent. El grup va publi-
car el seu primer EP a fi nal de 
març, en ple confi nament. ‘La 
guerra de l’Emú’ està format per 
quatre temes “que fan un viatge 
per una etapa de crisi personal, 
des del moment de la trencadis-
sa fi ns a l’eufòria de saber que 
te n’has sortit, després d’estar 
un temps totalment perdut”, 
explica l’autor de les cançons i 
líder de la banda, Fran Delgado 
(continua a la pàgina següent).

Laura Grau | Redacció

Els grups donen per perduda la temporada
d’estiu i confi en reactivar-se a la tardor
La Pegatina, Itaca Band, L’Home Invent i les cantants Lil Russia i Anna Casado expliquen com afronten la ‘nova normalitat’

PANORAMA MUSICAL

La Pegatina, al bar Eleven Club de Madrid, en una de les fotografi es de promoció del seu sisè disc d’estudi ‘Ahora o nunca’, publicat el 2018 
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La nova normalitat 
planteja molts dubtes 
sobre com serà la 
relació amb el públic

Itaca Band, en un dels últims assajos que va fer abans que es declarés l’estat d’alarma, que ha capgirat tots els seus plans Fran Delgado, en primer terme, amb la resta de components de L’Home Invent, una banda nascuda el 2018
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L’estat d’alarma i les restriccions 
que imposa la pandèmia han im-
pedit que els grups de teatre que 
participen cada any a la mostra 
Montcada a Escena hagin pogut 
preparar els seus espectacles. Per 
tant, la 14 edició del cicle teatral, 
que s’havia de fer d’octubre a de-
sembre, s’ajorna fi ns al mateix 
període del 2021. “És una deci-
sió que hem pres conjuntament 
amb les companyies partici-
pants”, ha dit la regidora de Cul-
tura i Patrimoni, Maria Rosa Bor-
ràs (ERC).
Per compensar la supressió de la 
mostra, els grups prepararan un 
muntatge conjunt al desembre 
vinent. “Serà un espectacle de 
carrer, que pugui  itinerar pels 
diferents barris”, ha avançat el 
responsable de l’Aula de Teatre, 
Climent Sensada, que encara ha 
d’acabar de perfi lar la proposta 
amb les companyies. 

Alternativa. David Velasco, mem-
bre del teixit teatral local, reivin-
dica el teatre de carrer “com una 

alternativa a les sales, mentre 
continuï la pandèmia”. La majo-
ria de grups reprendran els assa-
jos al setembre i, per tant, algunes 
estrenes podrien  fer-se abans de la 
tardor vinent. “Però hem de ser 
prudents i veure com evolucio-
na la situació”, ha remarcat Ve-
lasco, qui ha anunciat que el grup 
Teatroia’t representarà una versió 
a l’aire lliure del seu darrer mun-

tatge, ‘La Casa de Bernarda Alba’ 
el 19 de juliol a l’antic parvulari 
de Terra Nostra. La programació 
de teatre professional, que inclou-
rà les obres ajornades d’aquesta 
temporada, tornarà a les sales de 
Montcada a partir de l’octubre. 
“Omplirem l’aforament que 
ens deixin en cada moment”, ha 
explicat la cap tècnica de Cultura, 
Marga Vilalta.

Laura Grau | Redacció

El GTSL tenia a punt d’estrena el musical ‘No hay más que hoy’, que encara no té nova data

MONTCADA A ESCENA

Montcada es queda sense mostra 
de teatre a causa de la pandèmia
Els grups locals no han pogut assajar les obres que havien d’estrenar aquesta tardor

Laura Grau | Redacció

La banda de Manresa Star3 està formada pels músics Jos Racero, Esteve Martínez i Nil Bribián

DISSABTES DE JULIOL

Totes les actuacions es faran al parc de la Cerveseria

La banda Star3 inaugura 
el programa de concerts 

KV

(ve de la pàgina anterior)
El títol de l’EP fa referència a la 
lluita de l’exèrcit australià contra 
una plaga d’ocells que va afectar 
els camps de conreu del país als 
anys trenta del segle passat. La 
pandèmia va interrompre brus-
cament totes les acccions de pro-
moció de la banda, des dels con-
certs fi ns a les fotografi es noves 
del grup. “No tenim ni idea del 
que passarà, però està clar que 
actuar en segons quines sales 
no sortirà rendible per a molts 
grups a causa de la limitació de 
l’aforament”, diu Delgado.

Maktub Sextet. Una altra artista 
que va publicar disc en ple con-
fi nament va ser Anna Casado i 
la seva banda Maktub Sextet. A 
‘Flamencos y otras aves migra-
torias’ rescata melodies i ritmes 
de l’antiga Mediterrània i de 
l’Orient  Mitjà. L’artista reconeix 
que la crisi sanitària ha estat una 
debacle a nivell econòmic per 
al sector, però que, a nivell per-
sonal, la parada obligada li ha 

permès renovar-se artísticament 
i plantejar-se nous projectes. “He 
acabat una sèrie de cançons on 
retorno a la música més urba-
na i a les quals donaré sortida 
l’any vinent”, explica la cantant, 
que ha sobreviscut aquests mesos 
fent classes telemàtiques de fl a-
menc amb alumnes d’Anglaterra 
i dels Estats Units. Afectada per 
un ERTO al ‘tablao’ fl amenco on 
treballa de professora, lamenta 
que aquesta crisi suposi la desa-
parició de grups de música i cri-
tica que alguns festivals estiguin 
imposant condicions “vergonyo-
ses” als artistes participants.

Lil Russia. Irina Casado, de Can 
Sant Joan, acaba de publicar el seu 
segon EP, format per set temes i 
produït per la seva parella crea-
tiva, el músic granadí Jahzzmvn. 
El disc es titula ‘Zalamera’, una 
paraula especial  per als dos artis-
tes. “Me la deia la meva àvia 
quan era petita i ens identifi ca 
amb el seu signifi cat original, 
que la pau sigui amb tu”, as-
senyala Lil Russia, que aposta 
novament per lletres reivindicati-
ves i feministes al ritme de rap, 
tramp, dancehall i reggaeton. “El 
disc és el resultat d’un any de 
feina i l’hem acabat d’enllestir 

durant el confi nament”, explica 
l’artista, que també ha publicat el 
videoclip del tema, ‘De cuando 
niñas’ –que inclou records de la 
seva adolescència– que interpre-
ta amb la rapera Masiva Lulla. 
D’aquí fi ns al juliol, té previst pu-
blicar dos videoclips més dels te-

mes ‘93’, dedicat a l’any en què va 
néixer, i ‘A tu vera’, una crítica de 
la indústria musical i una declara-
ció del seu amor per la música. La 
rapera ja té coll avall que aquest 
estiu els concerts de promoció se-
ran amb comptagotes i confi a que 
a la tardor això canviï. 

Anna Casado, fundadora del grup Maktub Sextet, ha aprofi tat el confi nament per reinventar-se

Lil Russia ha publicat l’EP ‘Zalamera’ amb la producció del músic granadí Jazzmavn
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El programa de concerts a l’aire 
lliure que organitza la Regidoria 
de Cultura els dissabtes de juliol 
arrencarà el dia 4 amb l’actuació 
de la banda manresana Star3, 
un  trio de versions que interpre-
ta des dels clàssics de tota la vida 
fi ns als temes més actuals. 
El grup, format per un guitar-
rista, un baixista i un bateria, 
interpretarà un repertori acurat 
i de qualitat, amb un directe 
cru i natural que recorda ban-

des tan mítiques com The Poli-
ce o Red Hot Chilli Peppers, i 
més actuals,  com Bruno Mars 
o Maroon 5.  “Frescor, força i 
qualitat són els tres punts forts 
d’aquesta banda”, diu el can-
tant i guitarrista, Jos Racero. El 
grup actuarà al parc de l’antiga 
Cerveseria a les 22h amb afora-
ment limitat. Les invitacions es 
poden passar a recollir a l’Audi-
tori Municipal.  Ja no en queden 
per als concerts de Velvet Cand-
les ni de Dani Nel·lo.
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Anna Casado critica 
que alguns festivals 
imposen condicions 
vergonyoses als músics
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900 150 140
(de 9 a 14 h, de dilluns a divendres)

Multes de fins a 600 € per l’incompliment

de l’Ordenança municipal per la convivència

NOVA 
UBICACIÓ

Nou espai per garantir 
les mesures de seguretat 
i aforament.

Els dimecres hi haurà 
aparcament per a paradistes 
i clientela a l’interior de les 
antigues pistes d’atletisme.

DEL MERCAT AMBULANT 
DE DIMECRES
A PARTIR DEL 24 DE JUNY
Al camí de la Font Freda, entre la Rambla 
dels Països Catalans i el CAP Les Indianes.

(TEMPORAL)

TINGUES EN COMPTE TAMBÉ
• Està prohibit llençar objectes encesos a menys de 500 metres de zones 
boscoses (com ara el Parc de Collserola, la Font del Tort, la Serralada de 
Marina o Vallençana) i agrícola (Pla de Reixac) i dels parcs urbans (Parc de la 
Llacuna, Parc de Ca n’Oller o Parc de les Aigües).

• Vigila amb els petards. Compra’ls en establiments autoritzats i vigila que 
els infants utilitzin productes apropiats per a la seva edat. No els guardis a les 
butxaques, no els llencis contra ningú i no els posis dins d’ampolles, llaunes 
o totxanes. Les cincs casetes que l’Ajuntament ha autoritzat per a la venda de 
petards estan situades al carrer Vinyes/ carrer de la Perdra, a Can Sant Joan; 
al carrer Castelló, a Pla d’en Coll; al carrer Baix de Sant Pere/plaça Francesc 
Macià, a Mas Rampinyo; a l’entrada de Can Cuiàs i al carrer Can Tapìola.

• Estan totalment prohibits els fanalets xinesos o voladors.

• Ves amb compte amb els productes de pastisseria. Tria el tipus de coca 
(farcida o no) en funció de la possibilitat de conservar-la en fred fins el 
moment del consum.

Sant Joan, la nit del foc, és la més 

màgica i curta de l’any i és sinònim de 

gresca i diversió. Si la situació actual 
de pandèmia evoluciona favorablement, 
la revetlla de Sant Joan serà la primera 
festa assenyalada on la família i els 
amics es podran retrobar per gaudir 
d’una nit especial.

MESURES DE PROTECCIÓ PER LA COVID-19
• Celebra una festa de Sant Joan única, en grups reduïts de 
persones (familiars o amics).

• Evita les festes amb aglomeracions de gent.

• Mantingues les mesures de protecció i higiene per 
prevenir contagis, com l’ús de mascareta, la distància física

entre les persones, el rentat de mans amb aigua i sabó.

• Si fas ús de pirotècnia no facis servir el gel hidroalcohòlic: 
són incompatibles.

• Evita compartir menjar i estris a l’hora dels àpats.

• Fes servir petards menys explosius i més familiars.

Revetlles, 
sí!! 
Precaució, 
també

Revetlles, 
sí!! 
Precaució, 
també
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El Museu Municipal ha po-
sat en marxa la 20a campanya 
arqueo lògica al jaciment ibèric 
Les Maleses, adaptant l’operatiu 
a la normativa que estableixen 
les autoritats sanitàries. Els tre-
balls van començar el 15 de juny 
i s’allargaran fi ns al 7 de juliol. 
Durant tres setmanes, l’equip 
d’arqueò legs i alumnes de l’INS 

M. Miró treballaran per torns 
en grups de 10 persones sobre 
un sector de 300 m², respectant 
la distància interpersonal i usant 
mascareta quan no sigui possi-
ble. Cada persona té el seu lot 
d’eines i els seus guants indivi-
duals i se’ls hi facilita una mas-
careta nova cada dia. L’actua ció, 
fi nançada pel Consorci de la Ser-
ralada de Marina, compta amb 

el suport logístic de l’Ajuntament 
i l’ADF. “Creiem que, amb 
aquestes mesures, podem tirar 
endavant la campanya sense 
posar en risc la seguretat dels 
participants”, ha dit una de les 
responsables, Gemma Hidalgo, 
qui ha explicat que les tasques 
de recerca se centren en la zona 
sud del poblat, on es va localit-
zar una torre defensiva.

Laura Grau | Redacció

JACIMENT LES MALESES
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A partir de l’1 de juliol el Servei 
Local de Català (SLC) farà aten-
ció telefònica i presencial amb 
cita prèvia a les seves ofi cines de 
la Casa de la Vila, situades a la 
quarta planta. Tot i tancar por-
tes des de la declaració de l’estat 
d’alarma, el 12 de març, el SLC 
ha continuat en contacte amb 
l’alumnat a través dels cursos en 
línia tutoritzats, en què han parti-
cipat 25 montcadencs, que s’exa-
minaran per obtenir la titulació 
dels diferents nivells cursats a 
mitjan de juliol. Tampoc es va in-
terrompre el programa Volunta-
riat per la Llengua (VxLL). Les 
10 parelles lingüís tiques apun-
tades van decidir mantenir les 
trobades setmanals per videotru-
cada, ja que no podien reunir-se 
físicament a causa de les mesures 
del confi nament. 

Creixen les parelles. També es van 
constituir dues parelles noves, 
que van iniciar la seva relació 

de forma virtual, sumant-se així 
a les més de 300 que es van for-
mar durant el confi nament a tot 
Catalunya. El programa VxLL 
posa en contacte una persona vo-
luntària, que parla català correc-
tament, i una persona aprenenta, 
que en té coneixements bàsics i 
vol adquirir fl uïdesa.
La parella formada per la volun-
tària Anna Rodríguez i l’apre-
nenta Flor Ruiz, d’origen peruà, 
es va retrobar el 17 de juny per 

primera vegada després de gaire-
bé tres mesos sense trobar-se físi-
cament. Han mantingut algunes 
converses per videotrucada, però 
celebren tornar a estar juntes 
“perquè ens resulta més fàcil 
la comunicació”, explica Rodrí-
guez. Les persones interessades 
a participar-hi poden donar-se 
d’alta directament a www.vxl.cat/
participa-hi, enviar un Whatsapp 
al 637 388 189 o un correu elec-
trònic a vxl.vo3@cpnl.cat.

Laura Grau | Montcada

Anna Rodríguez i Flor Ruiz, durant la primera trobada presencial després del confi nament

El SLC reprèn l’atenció presencial 
amb cita prèvia al mes de juliol
Els cursos de català i les parelles lingüístiques s’han mantingut per via telemàtica
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Durant la primera setmana les entrades costaran 4,90 euros

Els Cinemes Montcada 
reobren el 26 de juny

Les biblioteques de Montcada i 
Reixac avancen en la recupera-
ció d’alguns serveis. A partir del 
22 de juny, es podrà fer servir la 
sala de consulta de la planta 1 de 
la Biblioteca Elisenda, on l’afora-
ment estarà supeditat a la distàn-
cia física entre usuaris, que no 
podran consultar llibres de les 
prestatgeries ni estar-hi més dues 
hores –si la sala té més demanda. 
Aquest servei també requereix 
demanar cita prèvia, un tràmit 

que es pot fer a través del web, 
trucant al 935 751 901 (Can Sant 
Joan) o al 934 925 959 (Elisen-
da de Montcada), o a través del 
correu b.montcada.csj@diba.cat. A 
partir del 22, ja es podrà estu-
diar a les sales de la biblioteca i 
s’obriran les aules d’estudi a l’Eli-
senda, pensades per a l’alumnat 
que vulgui preparar els exàmens 
d’accés a la universitat. L’horari 
serà de 9 a 14 h i de 20.30 a 00.30 
h. La sala infantil no reobrirà 
fi ns més endavant.

Laura Grau | Redacció

Els usuaris de les biblioteques encara no poden agafar llibres directament dels prestatges

BIBLIOTEQUES

A partir del 22 de juny, l’Elisenda oferirà les aules d’estudi

Els dos espais recuperen 
serveis de forma gradual
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NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA

CENTRE COMERCIAL EL PUNT

Amb motiu de la reobertura, Cinemes Montcada recupera el clàssic ‘Cinema Paradiso’

Després de tres mesos tancats, 
els Cinemes Montcada reobri-
ran les seves portes el 26 de juny 
amb una programació de dotze 
pel·lícules, entre les quals hi ha 
tres rigoroses estrenes –‘Perso-
nal assistent’, ‘Human Lost’ i 
‘La posesión de Mary’–, set fi lms 
que es van estrenar poc abans de 
l’estat d’alarma i dos clàssics de 
la història del cinema: ‘Tiburón’ 
(Steven Spielberg, 1975) i ‘Cine-
ma Paradiso’ (Giusepe Torna-

tore, 1988). La responsable de 
la multisala d’El Punt, M.  Rosa 
Gómez, ha destacat l’esforç que 
s’ha fet per garantir la seguretat 
dels espectadors, que disposaran 
de gel desinfectant,  neteja des-
prés de cada sessió i fundes de 
plàstic per als seients. Durant la 
primera setmana, el preu de les 
entrades serà de 4,90 euros. “Es-
perem que la gent perdi la por 
a tornar a les sales per gaudir 
del cinema en pantalla gran”, 
ha dit Gómez.

Laura Grau | Mas Rampinyo

El Museu Municipal posa en marxa 
la vintena campanya arqueològica
La intervenció, que durarà tres setmanes, s’ha adaptat a la normativa sanitària

Participants a la vintena campanya arqueològica que va començar el 15 de juny al jaciment Les Maleses, situat a la Serralada de Marina
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Organitza: Col·labora:

Concurs d’engalanar balcons i finestres
Per participar-hi, cal decorar els balcons i 
les finestres el 20 de juny com a molt tard. El 
dia 21, el jurat, format per la Peña Cacique, 
visitarà els participants i donarà els 10 premis 
del concurs, consistents en vals de 50 euros 
cadascun, subvencionats per l’AV i l’Associació 
de Comerciants de Can Sant Joan.

Concurs de dibuixos de Festa Major
Els dibuixos presentats s’exposaran a Facebook 
de l’AV Can Sant Joan i es podrà votar pel que més 
agradi.
Per apuntar-se als concursos, cal enviar un 
correu electrònic a avvcsj@hotmail.es, indicant 
nom i cognoms, adreça i número de telèfon.  

PROGRAMA

Festa Major
TOTS ELS ACTES ES FARAN EN LÍNIA I PER SEGUIR-LOS,

CAL ENTRAR A LA PÀGINA DE FACEBOOK DE L’AGRUPACIÓ DE VEÏNS.
https://www.facebook.com/avv.montcadacansantjoan

ACTES PARAL·LELS

DIMARTS 23 DE JUNY

20 h. Pregó de Festa Major
A càrrec de l’Institut escola El Viver i Bocachanclas

20.15 h. Flama del Canigó virtual
Amb els Castellers de Montcada i Reixac

20.30 h. Concurs de truita de patates divertida
Disposareu d’una hora per enviar una foto de la 
vostra truita per missatge privat, a Facebook de l’AV 
Can Sant Joan. Els premis són 4 vals de descompte 
de 25 euros, subvencionats per l’AV i l’Associació de 
Comerciants de Can Sant Joan

22 h. Nit de monòlegs
Amb Sergio Marín (Give me 4)

22.45 h. Desenfreno
presentació del nou videoclip del grup local.

DIMECRES 24 DE JUNY

7 h. Atrapa la Traca
(joc virtual)

11 h. Animació infantil
La pallassa Panfleta i els seus amics

11.30 h. Animació i taller de Màgia
El Mac ensenayarà a fer un truc de màgia als 
espectadors

12 h. Actuació de l’escola de dansa
Amb Cirqs Dance Studio (vídeo)

De 16 a 17 h. Escacs en línia
(Per fer la inscripció, consulteu Facebook AV 
Can Sant Joan). 

17 h. Teatre en línia
Amb el grup Desenfocats

18 h. Comiat de la Festa Major

La Regidoria de Cultura i Patri-
moni està fent una consulta entre 
les entitats, els partits polítics i els 
comerços que participen habi-
tualment a la Fira de Sant Jordi 
per veure si estan interessats en 
la possibilitat de celebrar-la el 23 
de juliol, nova data acordada pel 
Gremi de Llibreters i el Gremi 
de fl oristes de Catalunya després 
que la tradicional fos anul·lada a 
causa de la crisi del coronavirus. 
Aquesta convocatòria, que ini-
cialment no estava gaire clara,  
s’ha anat reafi rmant i, fi nalment, 
alguns ajuntaments com el de 
Barcelona, han decidit afegir-s’hi 
aplicant un seguit de restriccions. 

Normes. La Fira del llibre haurà 
de tenir un terç de l’aforament ha-
bitual i prioritzar les parades de 
venda de llibres i de roses. De mo-
ment, només 11 participants han 
respost a la consulta, dels quals 6 
prefereixen esperar l’any vinent 
per celebrar la Fira i 5 són parti-
daris de fer-la al juliol.

Laura Grau | Redacció

FIRA DEL LLIBRE

Consulta a entitats i comerços per 
celebrar Sant Jordi el 23 de juliol
Ajuntaments com el de Barcelona aposten per fer la Fira amb algunes restriccions
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Pedro Gómez Ballesta exposa al 
Cafè Colon de l’Abi una mostra 
de pintura formada per una de-
sena d’obres de gran format, la 
majoria inèdites, amb predomini 
de l’abstracció i infl uències del qui 
va ser el seu gran mestre, Joan 
Capella, i els pintors de l’Escola 
de París. La inauguració es va fer 
l’11 de juny en petit comitè, en un 
dels primers actes culturals que es 
fan al municipi després del confi -
nament. L’autor, que té una altra 

exposició al bar Montcata Vins, 
va defensar els bars com a espais 
d’exposició en contraposició a la 
fredor de les galeries d’art a les 
que molta gent és reàcia a entrar, i 
va defi nir-se com un pintor sense 
un estil clar, que va de l’abstracció 
al món fi guratiu, en una contínua 
recerca. “De vegades vols pintar 
un camió i acabes fent una pi-
lota... Mai saps on et durà un 
quadre quan el comences a pin-
tar”, va afi rmar Gómez Ballesta, 
durant la inauguració.

Laura Grau | Montcada

Gómez Ballesta, durant la inauguració de la seva primera mostra després del confi nament

PINTURA

L’artista local presenta una desena d’obres de gran format

Pedro G. Ballesta exposa 
al Cafè Colon de l’Abi
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Dos mesos després que es fes 
públic el veredicte, els infants 
premiats al concurs ‘Guanya’t 
un punt’ van poder recollir els 
guardons de la mà de les auto-
ritats municipals en un acte ce-
lebrat el 17 de juny al parc de la 
Cerveseria, amb aforament limi-
tat. El certamen,  que organitzen 
l’Ajuntament i les Biblioteques, 
va comptar amb la participació 
de 2.050 infants. Els guanya-

dors han estat India Flaquer i 
Júlia Bolívar, en la categoria dels 
més petits; Héctor López i Taha 
Taourarti Khaddaoui, de primer 
cicle de primària; Albert Gisbert i 
Ilias Khamal Enakachi, de segon 
cicle, i Irene Baeza i Soukaina 
Asakkach, de tercer cicle; Irune 
Escrivà i Leire Puntas, de pri-
mer i segon de l’ESO, i Mireia 
Hernández i Lamyaa Assaiba 
Akouk, de tercer i quart | LG

Lliurats els premis del ‘Guanya’t’
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Montcada Il·lusió Responsabilitat

#MiRemcapalfutur
www.montcada.cat

• Dissabte 4 de juliol
Star3

• Dissabte 11 de juliol
Velvet Candles

• Dissabte 18 de juliol
Rambalaya

• Dissabte 25 de juliol
Mambo Jambo,
amb Dani Nel·lo

Tots els dissabtes de juliol... 
Concerts a la fresca

en marxa!La Cultura...

• Tots els concerts es faran al Parc Antiga 
Cerveseria (C. Montiu, 22), a les 22 h.

• L’entrada per a tots els concerts és gratuïta.

• Les entrades estan disponibles a partir del dimarts 9 de juny
a l’Auditori Municipal. Horari: de dimarts a dissabte, de 17 a 21 h,
i diumenge, de d’11 a 14 h.

• Màxim 4 entrades per persona.

• Les entrades seran vàlides fins a 15 minuts abans de l’espectacle.
A partir d’aquest moment quedaran sense validesa.

• MESURES DE SEGURETAT QUE 

CAL SEGUIR PER ACCEDIR-HI:

• 31 de juliol
22 h. Escola Reixac

Mujercitas

• 3 de juliol
22 h. Institut escola El Viver 
(entrada per la Casa de la Mina)

Padre no hay más 
que uno

• 10 de juliol
22 h. Escola Mitja Costa 

Puñales
por la espalda

• 17 de juliol
22 h. Escola Elvira Cuyàs (entrada 
pel carrer Puigcerdà)

Ha nacido
una estrella

• 24 de juliol
22 h. Pista esportiva de Can Cuiàs

Yesterday

Cinema a la fresca
tots els divendres de juliol

• Les sessions de cinema seran a espais oberts però amb control 
d’aforament.

• L’entrada és gratuïta, fins a omplir l’aforament.

- És obligatori l’ús de mascaretes.
- Netegeu-vos les mans amb el gel 
hidroalcohòlic que trobareu a l’entrada.

- Respecteu la senyalització.
- Mantingueu la distància de seguretat.

dd jj lli l
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Esports
laveu.cat/esports

MIREU EL VÍDEO A ‘LAVEU.CAT’

SERGIO GONZÁLEZ
El jugador local vestirà les dues 
pròximes temporades la samarreta del 
FS Viña Albali Valdepeñas

El complex Montcada Aqua va 
recuperar la seva activitat el 18 de 
juny, coincidint amb l’entrada a la 
fase 3 de la desescalada. La instal-
lació s’ha adaptat a la nova nor-
malitat marcada per la Covid-19, 
d’acord a les indicacions de les 
autoritats sanitàries tant pel que fa 
a les mesures d’higiene com d’afo-
rament –màxim del 50%. Per acce-
dir a la zona de piscina no cal cita 
prèvia, però s’ha de reservar plaça 
per a les activitats dirigides a tra-
vés del telèfon de Montcada Aqua 
(935 650 996) o d’una app posada 
en marxa amb aquesta fi nalitat. 
L’equipament, gestionat per l’em-
presa Geafe, té previst fer trac-
taments de desinfecció a càrrec 
d’una empresa especialitzada i re-
forçar la ventilació dels espais per 
garantir la màxima renovació de 
l’aire. També ha instal·lat elements 
de senyalització als diferents espais 
per garantir la distància mínima de 
seguretat entre els usuaris i ha dis-
tribuït pel recinte dispensadors de 
gel hidroalcohòlic per netejar-se les 
mans, a més d’ubicar mampares 
de seguretat a la recepció.

Activitats dirigides. La graella s’ha 
adequat per poder mantenir el 
màxim nombre de classes  amb els 
nous protocols, deixant el temps 
necessari entre sessions per a una 
correcta desinfecció i ventilació. 
També es limita a 20 persones 
l’aforament de les classes amb mo-
nitor, que es faran amb el mínim 

material possible i sense contacte. 
La sala de ciclo indoor acull el 
nombre màxim de bicicletes pos-
sibles, separades a dos metres ca-
dascuna. “A partir de les 17h, que 
és quan hi ha més afl uència de 
persones, fem classes de 45 mi-
nuts per poder ampliar el nom-
bre de sessions i donar cabuda a 
més gent”, ha comentat Jesús Cla-
ramón, coodinador de Montcada 
Aqua. Els vestidors i les dutxes 
romandran oberts, però amb les 
limitacions de la distància de segu-
retat, tot i que  es recomana que els 
usuaris vinguin canviats de casa. A 
les piscines també caldrà mantenir 
la distància de seguretat. La piscina 
exterior entrarà en funcionament 
al juliol. El complex esportiu Montcada Aqua va obrir el 18 de juny, adaptant-se a les estrictes mesures d’higiene i d’aforament per la Covid-19

FASE 3 DE LA DESESCALADA

La instal·lació s’adapta a la nova normalitat en compliment de les mesures d’higiene marcades per les autoritats sanitàries

El complex Montcada Aqua recupera 
l’activitat amb el 50% de l’aforament
Sílvia Alquézar | Montcada

Les classes dirigides es 
faran per a un màxim 
de 20 persones i cal 
demanar cita prèvia
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La piscina de la Zona 
Centre obrirà el dia 22

La Regidoria d’Esports obrirà la 
piscina municipal de la Zona Es-
portiva Centre, ubicada al carrer 
Bonavista, del 22 de juny al 13 de 
setembre, festius inclosos. Com a 
novetat, a causa de la pandèmia 
de la Covid-19, hi haurà dues 
franges horàries: d’11.30 a 15h 
i de 16.30 a 20h. L’aforament 
màxim estarà limitat a 200 per-
sones, una xifra que podrà variar 
en funció de l’evolució de la pan-
dèmia. Es recomana trucar per 
consultar l’ocupació, abans de 
desplaçar-se fi ns a la piscina. Els 
usuaris podran accedir mitjan-
çant l’abonament de temporada, 
mensual o de 10 banys, o bé amb 

l’adquisició del tiquet de franja 
horària de matí o tarda, que tin-
drà un preu únic de 4’08 euros 
a partir dels 6 anys. Als abona-
ments de temporada, hi haurà 
una bonifi cació per als residents 
de Montcada del 50% en els tí-
tols individuals i familiars i del 
55% per a les famílies nombroses 
i monoparentals. Els abonaments 
s’hauran de sol·licitar presencial-
ment fi ns al 7 d’agost a les ofi ci-
nes de la Regidoria d’Esports, al 
recinte de Montcada Aqua.

Mesures d’higiene. Les restriccions 
sanitàries pel coronavirus no per-
metran utilitzar les dutxes dels 
vestidors, tot i que estaran dispo-

nibles per canviar-se. Les dutxes 
exteriors situades a la vora de la 
piscina sí que estaran operatives. 
Tampoc es podran fer servir els 
eixugacabells i caldrà guardar a 
les taquilles la bossa, la roba i les 
sabates, que prèviament s’hauran 
de fi car en una bossa de plàstic. 
Els amariets s’hauran de deixar 
buits una vegada utilitzats. 

Durant la fase 3 del procés de de-
sescalada per la pandèmia, també 
es repredran les activitats esporti-
ves per a les persones abonades 
al Gimnàs de la Zona Esportiva 
Centre, gestionades per la Regi-
doria d’Esports. Només es faran 
sessions en horari de tarda, els 
dilluns, dimecres i divendres, de 
17 a 21h.

Sílvia Alquézar | Montcada

Hi haurà dues franges horàries i tancarà de 15 a 16.30h

La temporada de la piscina del carrer Bonavista s’allargarà fi ns al 13 de setembre
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La UE Sant Joan Atlètic ja 
té enllestida la plantilla de la 
pròxima temporada, que llui-
tarà per aconseguir l’ascens 
a Primera Catalana després 
d’haver-se quedat enguany a 
les portes de l’objectiu en una 
competició atípica que va aca-
bar abans del previst per la 
pandèmia de la Covid-19. 
La primera peça del taulell que 
va renovar la directiva va ser 
l’entrenador Iban Tey, qui as-
segura que “ja tenim moltes 
ganes de treballar per par-
ticipar a la propera lliga”. 
El tècnic ha mantingut la co-
lumna vertebral de la plantilla 
actual, amb la renovació d’An-
tonio ‘Poño’, Albert Jiménez, 
Rubén López ‘Turu’, Alejan-
dro Escruela, Pepe González, 
Jorge Berjano, Daniel Moreno 
‘Mono’, Joel Puigmacia, Álex 
Dávila, Pablo Borges, Santia-
go Peroni, Juan Rojas ‘Falcao’, 
Alejandro García, Rubén Pe-
dragosa i Javier Serrano.

Incorporacions. El club ha fi txat 
Dídac Martínez (Racing Vall-
bona), Pol Parrado (UD Can 
Trias), Mamadou Kante (CE 
Sallent), Ramón Fernández 
(Sant Andreu de la Barca), 
Danny Flores (CD Montca-
da), Adrià Andreu Santacruz, 
Alberto Baeza (San Lorenzo 
B) i Nicolás Porto (Sant Cu-
gat). En el capítol de baixes, no 

continuaran a l’entitat Víctor 
Alcalá, Fernando Hernández, 
Yancarlo Pérez, David Pérez, 
Roger González, Ahmed Ig-
hane, Sekou Kanté i Víctor 
Ortega. 
La UE Sant Joan Atlètic enca-
ra no sap quan començarà a 

entrenar, a l’espera de conèixer 
el calendari de competició i els 
grups, que estaran formats per 
més equips ja que enguany no 
hi ha hagut descensos. Segons 
fonts de l’entitat, la lliga podria 
arrencar a fi nals d’octubre, un 
mes més tard de l’habitual.

El club manté la columna vertebral de l’actual temporada i es reforça amb vuit fi txatges

La UE Sant Joan Atlètic lluitarà per 
intentar pujar a Primera Catalana

FUTBOL. SEGONA CATALANA
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Sílvia Alquézar | Redacció

La UE Sant Joan Atlètic crearà 
un sènior B que competirà a 
Quarta Catalana la temporada 
vinent. L’objectiu és que aquest 
conjunt pugui nodrir de jugadors 
al primer equip, que es troba a 
Segona Catalana. La plantilla del 
segon equip estarà formada per 
jugadors locals que han acabat 
la seva etapa al futbol base i per 
jugadors veterans:  Óscar Pérez, 

Raúl Catena, Rubén Tardío, Javier 
Romero, Alejandro Romero, José 
Ramón Pérez, Miguel Cobos, Ser-
gio Ríos, Dani Bolita, Kilian Maris-
tany, Roger Oliva, Jorge Gómez, 
Angelo Serrano, Oriol Jiménez, 
Francisco Molina, Diego Salinas 
i Toni Guirao. “Hem intentat fer 
un bloc en què es combini la ju-
ventut i l’experiència”, ha dit el 
president, Dani Sosa | SA

La davantera local només podrà jugar amb el primer equip

FUTBOL FEMENÍ

Claudia Pina seguirà al 
Barça tres temporades

La montcadenca Claudia Pina 
ha donat el salt al món profes-
sinal del futbol femení. L’espor-
tista local, que fi ns ara podia 
jugar amb els conjunts A i B 
del FC Barcelona, ha signat un 
contracte de tres anys amb el 
primer equip de l’entitat blau-
grana. La jove, de 18 anys, és 
una de les jugadores amb més 
projecció de La Masia, on ha 
participat a totes les categories 
del planter blaugrana i, amb 
només 16 anys, es va conver-
tir en la jugadora més jove que 
debutava amb el primer equip 
del Barça des que és professi-
onal. 

Trajectòria. Des del seu debut, 
Pina ha jugat amb el primer 
equip blaugrana un total de 23 

partits i ha marcat cinc gols. 
Internacional amb la selecció 
espanyola a les categories for-
matives, la futbolista mont-
cadenca va viure el seu gran 
moment l’any 2018, quan es 
va proclamar subcampiona del 
món sot-20 i campiona del món 
sot-17, aconseguint la pilota i la 
bota d’or del torneig.
“Estic molt feliç de poder 
anunciar que segueixo al Bar-
ça un mínim de tres tempo-
rades més”, ha dit Pina, consi-
derada la perla de La Masia de 
les categories femenines. Per a la 
jugadora local, el seu objectiu és 
“créixer i evolucionar. Només 
tinc paraules d’agraïment per 
a totes les persones que ho han 
fet possible. Prometo recom-
pensar-les amb molt de treball 
i esforç”, ha dit la jove.
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L’entrenador Iban Tey seguirà a la UE Sant Joan Atlètic amb l’objectiu d’aconseguir l’ascens

Sílvia Alquézar | Redacció

El CD Montcada ja té pràcti-
cament enllestida la plantilla 
per a la temporada vinent, que 
presentarà moltes cares noves. 
Sota les ordres del nou entre-
nador, Adrià Mas, el club in-
tentarà millorar la imatge de 
l’equip després d’una campa-
nya molt fl uixa en què només 
va sumar 13 punts –era el pe-
núltim del grup 2n– i ha salvat 
la categoria de Segona en sor-
tir benefi ciat amb la resolució 
de la Federació Catalana de 
Futbol d’anul·lar els descensos 
en una campanya atípica, mar-
cada per la Covid-19.

“El principal objectiu del 
nou projecte és retornar la il-
lusió al club verd i recuperar 
la massa social. Volem fer un 
equip a qui li agradi tenir la 
pilota i fer un futbol creatiu”, 
explica Mas, que ja havia en-
trenat l’entitat local en la recta 
fi nal de la temporada 2017-
2018, durant la qual va aconse-
guir evitar el descens. Al cost 
tècnic també s’han incorporat 
Efrèn Martín, com a segon en-
trenador i Luciano Tumioto 
com a preparador dels porters.

Incorporacions. Fins ara, el CD 
Montcada ha fet una quinzena 
de fi txatges: el porter Gonzalo 
Larrosa ‘Gonchi’; els defenses 
Xavi Ferrer, Carlos Martínez, 
Adrián Simón, Marc Osuna i 
Alexis Pillajo; els migcampis-
tes Marc García, Gerard Grau, 
Uri Gutiérrez, Álex González i 
Álvaro Arche, i els davanters 
Toni Gargallo, Cadmo Bue-

nache i Daniel Albet. De la 
plantilla actual, continuen els 
defenses Marc Vicente, Óscar 
‘Mayer’ i Àlex Loncán, els 
migcampistes Ángel Muñoz i 
Víctor Carrillo i el davanter 
Ivan Gavrilov. “Ens falten un 
parell d’incorporacions per 
tancar una plantilla que po-
drà competir i plantar cara a 
qualsevol equip de la catego-
ria”, opina Mas.
El CD Montcada té previst co-
mençar a entrenar a principi 
d’agost, tot i que la competició 
podria arrencar a fi nals d’oc-
tubre, més tard de l’habitual, 
en funció de com evolucioni 
la pandèmia. Després de tants 
mesos d’aturada, el tècnic vol 
treballar amb temps: “Ens ho 
prendrem amb més calma, 
respectant els tres dies d’en-
trenament a la setmana. Els 
inicis no seran tan intensos 
com altres anys perquè ve-
nim d’una situació atípica”. 
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Adrià Mas va salvar del descens el CD Montcada en la recta fi nal de la temporada 2017-2018

Creació d’un sènior B a Quarta Catalana
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Des que va debutar amb el primer equip, Claudia Pina ha jugat 23 partits i ha marcat cinc gols

El CD Montcada renova la plantilla 
amb l’objectiu de recuperar la il·lusió
El nou tècnic, Adrià Mas, digirirà un equip amb una quinzena de cares noves 

FUTBOL. SEGONA CATALANA



30 2a quinzena | Juny 202030 Esports

Juanjo Amigo és el nou tècnic del FS Montcada, que també fi txa Joan Paredes

FUTBOL SALA

‘Volem fer un equip que es 
faci un lloc entre els millors’ 

El jugador local Joan Paredes torna al FS Montcada després de sis anys a l’Industrias Santa Coloma
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El FS Montcada treballa des 
de fa dies en la confecció de la 
plantilla del sènior A, que di-
rigirà Juanjo Amigo, amb ex-
periència a categories nacionals. 
“M’ha fet molta il·lusió fi txar 
per un dels clubs històrics del 
futbol sala català”, explica l’en-
trenador, qui opina que l’entitat 
local “no es mereix està a la 
categoria actual”. El conjunt 
montcadenc ha acabat aquesta 
temporada atípica, marcada per 
la Covid-19, a la tercera posició 
al grup 1r de la Divisió d’Hon-
or Catalana. Malgrat que no ha 
pogut aconseguir l’ascens, el FS 
Montcada no ha perdut l’esper-
ança de poder jugar la pròxima 
campanya a la Tercera Estatal, si 

hi ha alguna renúncia. “Volem 
fer una plantilla per jugar a 
nacional”, ha avançat Amigo, 
tot destacant que el repte del 
club és recuperar l’esplendor 
d’èpoques anteriors.

Primer fi txatge. A causa de la 
conjuntura actual, Amigo no ha 
tingut encara l’oportunitat de 
conèixer els seus jugadors. El 
tècnic assegura que no es desfarà 
la “bona feina” de la campanya 
actual, tot i que buscarà reforços. 
La primera incorporació és la del 
montcadenc Joan Paredes,  de 21 
anys, format al planter del club 
local que ha passat les últimes sis 
temporades a l’Industrias Santa 
Coloma –les tres primeres al ju-
venil i les restants, entre el sènior 

de Segona B i el de Primera Di-
visió. Sobre el jugador, escollit 
millor esportista local el 2017, el 
nou tècnic assegura que “és un 
jove amb una gran qualitat i 
molta projecció”. 
Per la seva banda, Paredes s’ha 
mostrat “molt il·lusionat de 
tornar a casa i contribuir al 
nou projecte del club per re-
cuperar la imatge de fa anys, 
quan lluitava per estar en-
tre els millors del futbol sala 
català i estatal”, ha dit. El ju-
gador ha agraït la confi ança que 
han dipositat l’entrenador i l’en-
titat en la seva persona: “És un 
projecte seriós i ambiciós amb 
l’objectiu de pujar i fer que 
l’afi ció torni a gaudir com en 
temporades anteriors”.
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El montcadenc Sergio Gonzá-
lez jugarà les pròximes dues 
temporades al FS Viña Albali 
Valdepeñas, després de tres 
anys al Ribera Navarra de 
Tudela. El jugador local, de 21 
anys, s’ha mostrat “il·lusionat 
per aquest nou repte a la 
meva carrera”, amb el qual 
espera créixer a nivell perso-
nal i esportiu. El club manxec 
ha presentat González com un 
jugador amb molta projecció 
de futur. Quan es va aturar la 

competició, el 13 de març, el 
Valdepeñas estava classifi cat 
a la tercera posició de la Lliga 
Nacional de Futbol Sala, amb 
45 punts, darrera del Barça i el 
MoviStar. “No hi ha objectiu 
més maco que intentar re-
petir la temporada històrica 
que han fet”, ha dit el jugador. 

Agraïments. Durant les tres 
temporades que González ha 
estat al club navarrès, ha jugat 
67 partits i ha marcat 27 gols, 
disputant dos play-off pel títol 

a la Lliga Nacional de Futbol 
Sala i la primera Final a quatre 
de la Copa del Rei, a la cam-
panya anterior. Aquesta tra-
jectòria va tenir també com a 
premi el seu debut a la selecció 
espanyola absoluta.
“Estic infi nitament agraït a tot 
el que m’ha aportat aquest 
club durant aquests tres 
anys”, ha dit el montcadenc. 
Per la seva banda, el Ribera 
Navarra també ha lloat l’apor-
tació del jugador local, desit-
jant-li molta sort en el futur. 

FUTBOL SALA

Sergio González fi txa pel FS Viña 
Albali Valdepeñas per dos anys
El jugador montcadenc ha estat les tres últimes temporades al Ribera Navarra

Sergio González va debutar amb selecció espanyola absoluta el 2 de novembre del 2018

Sílvia Alquézar | Redacció
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Juanjo Amigo, amb experiència a categories nacionals, és el nou tècnic del FS Montcada
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La UB MiR ha começat a con-
feccionar la plantilla del sènior 
A, que la temporada vinent 
debutarà a la Segona Catego-
ria després de l’ascens acon-
seguit enguany com a primer 
del grup 7è de la fase regular 
de Tercera. El tècnic que diri-
girà el Capità Port Ginesta és 
Pau Garcia, amb una dilatada 
trajectòria a EBA i a Copa 
Catalunya. “Buscàvem un en-
trenador amb títol nacional 
i experiència en categories 
superiors per liderar el nos-
tre projecte perquè Montca-
da torni a ser un referent al 
bàsquet català”, ha explicat 
el president de la UB MiR, 
Carles Vilalta. 
Aquesta fi ta que s’ha marcat 
l’entitat montcadenca és un 
dels motius pels quals Garcia 
ha decidit fi txar per la UB 
MiR. “Farem un equip com-
petitiu per intentar acon-
seguir l’ascens a Primera i 

per recuperar el prestigi que 
Montcada tenia fa uns anys”, 
ha dit el tècnic, qui ha avançat 
que es mantindrà la base de 
la plantilla d’aquesta tempo-
rada, tot i que s’hauran de fer 
algunes incorporacions per re-
forçar l’equip.

Altres novetats. Sota les ordres 
de Pau García hi haurà Miquel 
Bachot, de 29 anys, qui, de-
sprés de tres temporades al 
primer equip, compaginarà 
la tasca de jugador amb la de 
coordinador des dels equips 
sèniors fi ns a júnior.  “Coneix 
molt bé la plantilla i ha tre-
ballat molt en aquestes dues 
últimes temporades per re-
cuperar jugadors de Mont-
cada que estaven a d’altres 
equips”, ha explicat Vilalta, qui 
ha avançat que l’objectiu és pu-
jar el primer equip a Primera i 
tenir el sènior B a Tercera. 
Per la seva banda, Bachot ha 
destacat com a prioritat “fer un 

sènior potent que sigui el mi-
rall del club i que hi hagi niv-
ell des de la base fi ns a dalt”. 
De cara a la pròxima tempora-
da, el club ha fet els dos primers 
fi txatges. Es tracta de l’escol-
ta Jandro Herrera, de 24 anys 
i 1’86 m. d’alçada, amb una 
gran efi càcia encistelladora, que 
prové del Cerdanyola i el Nou 
Badia. “Estic molt content de 
fi txar pel club montcadenc 
i espero poder aportar molt 
per intentar pujar a Prime-
ra”, ha comentat Herrera. 
L’entitat també ha fi txat el base 
montcadenc Àlex Sacristán, 
de 21 anys i 1’83 m. d’alçada, 
que va jugar a Montcada fi ns 
a la categoria mini i després va 
marxar al Cerdanyola, arribant 
fi ns al primer equip de Copa 
Catalunya. “Tinc moltes ganes 
de jugar al meu poble. Espero 
complir amb les expectatives 
i aportat tot el que pugui 
per recuperar la imatge del 
bàsquet català”, ha dit.

El president de la UB MiR, Carles Vilalta, amb el nou entrenador del sènior A, Pau Garcia
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La UB MiR inicia nou projecte 
per tornar a ser un referent
El tècnic del sènior A és Pau García, amb una dilatada trajectòria a EBA i Copa

Sílvia Alquézar | Montcada

Els clubs locals  
perfi len les 
plantilles de la 
nova campanya

El Futbol Base Montcada 
crearà la temporada vinent 
un equip per a persones amb 
discapacitat auditiva i un altre 
conjunt inclusiu per a persones 
amb diversitat funcional. Amb-
dós jugaran a futbol 7 i aple-
garan jugadors de la ciutat i 
d’altres poblacions del Vallès 
Occidental, amb edats com-
preses entre els 16 anys fi ns a 
adults. El primer disputarà la 
lliga comarcal i formarà part 
de la Federació Espanyola de 
Futbol, mentre que el segon 
competirà a la lliga inclusiva 
de futbol. 

Valoració. “Ens fa molta 
il·lusió donar aquest pas en 
suport de la inclusió a través 
de l’esport. La nostra escola 
és molt més que un club de 
futbol”, ha comentat el direc-
tor esportiu de l’entitat, Dani 
Busquets, molt sensibilitzat amb 

la problemàtica a nivell person-
al. El FB Montcada ha avançat 
que vol crear “una fundació 
per promoure la pràctica del 
futbol entre la població amb 
necessitats especials”.
D’altra banda, el FB Montcada 
durà a terme entre fi ns al 26 

de juny les jornades de tecnifi -
cació, adaptades a la situació 
actual de la Covid-19. S’adre-
cen a jugadors de l’entitat i 
futbolistes que vulguin formar 
part del club montcadenc la 
temporada vinent. Les per-
sones interessades s’hi poden 

posar en contacte per mitjà de 
whatsapp al número 691 896 
528. Pel que fa a la temporada 
vinent, l’escola de futbol ha ob-
ert el període d’inscripció. Les 
sol·licituds s’han de fer a través 
del seu web www.fbmontcada.ap-
pofi cial.es. 

El coordinador Dani Busquets, en primer terme, amb altres tècnics i responsables de l’entitat durant la presentació dels dos equips inclusius
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FUTBOL BASE

El FB Montcada crearà dos equips 
inclusius la temporada vinent
Hi haurà un conjunt per a jugadors amb defi ciència visual i un altre per a persones amb diversitat funcional
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Jandro Herrera i Àlex Sacristan són els dos primers fi txatges de la UB MiR per a la nova temporada
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Els clubs montcadencs conti-
nuen treballant per enllestir els 
equips de cara a la temporada 
vinent. A la Primera Catalana 
de futbol, el sènior femení del 
FB Montcada ha renovat l’en-
trenador, Antonio Moya, i la 
jugadora Pilar García. Pel que 
fa a la UD Santa María A, que 
jugarà a Tercera Catalana, l’en-
titat ja té enllestit el bloc, que di-
rigirà un any més l’entrenador 
Robert Villa. El conjunt s’ha 
reforçat amb diversos fi txatges, 
però ha mantingut bona part 
dels jugadors de la campanya 
actual. D’altra banda, en hand-
bol, La Salle Montcada seguirà 
a la Primera Estatal amb un 
equip sota les ordres de Pau 
Lleixà, que continuarà a la ban-
queta montcadenca. 
La Veu ampliarà aquesta infor-
mació en properes edicions, on 
també s’inclouran les campa-
nyes que han iniciat els clubs 
montcadencs per posar en mar-
xa les categories del planter i in-
corporar nous jugadors per als 
equips de la base.

Sílvia Alquézar | Redacció



Meritxell Bautista
Esposa, mare, solidària i feminista, així es defi neix la montcadenca Meritxell Bautista (1978) 
cofundadora de Fibracat, la primera operadora catalana de serveis d’Internet, Mòbil i TV, i  presidenta 
del canal de televisió del mateix nom, que va començar les seves emissions el 15 de juny i que 
proposa “continguts revolucionaris” en clau de dona. Va estudiar Dret i Turisme, però aviat va 
descobrir que la seva autèntica vocació és el món empresarial. Es presenta com una professional 
d’èxit en un entorn tecnològic, una ‘ewoman’. Viu a Manresa, però encara manté vincles amb 
Montcada i Reixac, on hi té les amigues de quan estudiava al col·legi La Salle. El seu pal de paller 
és la família, els seus pares Lolita i Josep, el seu marit Josep Olivet, cofundador de Fibracat, i els 
seu dos fi lls, la Berta i el Josep. L’operadora reivindica a nivell corporatiu el valors de la dona en un 
món igualitari.

‘Sóc una guerrera sense 
presses, ni límits ni por’

Com neix Fibracat?
El seu origen és una empresa 
familiar dirigida per Josep Olivet 
que operava només al Bages. 
Al 2012, el meu marit i jo vam 
fundar Fibracat amb l’objectiu 
d’ampliar l’estratègia de negoci a 
la resta de Catalunya. Vuit anys 
després podem dir que som líders 
a vuitanta poblacions catalanes, 
competint amb les tres grans 
operadores nacionals. Sovint 
comparo aquest escenari amb la 
lluita de David contra Goliath.
Vostè és una ferma defensora del 
talent femení.
Tenim un 60% de presència de 
dones a l’equip directiu. Fibracat 
encarna el canvi i la millora en la 
innovació i vol crèixer en un mercat 
que, no només s’ha de normalitzar 
quant a la presència femenina, 
sinó que s’ha de desmonopolitzar.

Cadascú té una defi nició pròpia 
d’èxit. Quina és la seva?
L’èxit és ser feliç amb un mateix. 
La pandèmia ens ha ajudat a 
desmaterialitzar-nos. Hi ha gent 
molt rica, que té una vida trista i 
miserable. Detesto les aparences 
i la gent que utilitza el poder de 
forma injusta.
Quina va ser la seva primera feina?
Amb 18 anys vaig entrar al 
departament comercial de 
l’empresa Whirpool, on treballava la 
meva mare. Mentrestant estudiava 
Dret i Turisme. Era molt tímida, 
però amb el temps ho vaig superar.
I envoltada sempre d’homes...
Haig de dir que vaig comptar amb 
l’ajuda de molts homes bons. Vaig 
decidir trencar estereotips. Tot 
aquest bagatge m’ha convertit en 
qui sóc ara, amb alguna enyorança 
d’aquella ‘nena’.

A Whirlpool la coneixien amb 
aquest nom.
Sí, perquè amb 22 anys era la més 
jove. Allà vaig descobrir el meu 
talent comercial i el valor de la 
sensibilitat en els negocis.

I com va passar al màrqueting?
Als 25 anys era la directora de 
màrqueting de Newpool. Van ser 
dos anys molt intensos. Després 
vaig fer el salt a LG, tornant al 
món comercial, que és la meva 
gran passió, tot i el ritme frenètic. 
Però estava preparada a nivell 
profesional, emocional i mental.

Amb només 28 anys ja era una 
directiva d’èxit a Madrid.
Dirigia 23 homes. La cultura 
asiàtica és molt masclista. Vaig  
voler canviar esquemes. El primer 
any a LG va ser de bojos.
Amb 30 anys adorava la seva 
feina, però detestava la seva vida.
Per això vaig decidir emprendre 
una nova vida. Em vaig aprimar 35 
quilos, vaig deixar de fumar i vaig 
conèixer el meu marit. Em vaig 
alliberar i vaig viure intensament 
un dels millors moments de la 
meva vida.
I fi nalment el futur laboral i el 
familiar es concentren a Fibracat.
Venia d’una espiral d’on era difícil 
sortir. No vaig tornar per amor, 
sinó per un projecte familiar i 
empresarial amb Josep Olivet.
Quines són les persones més 
infl uents en la seva vida?

Els meus pares, la Lolita i el Josep. 
A més de ser una gran mare, 
va ser pionera com a directiva 
comercial durant la dècada dels 
70 en una societat profundament 
masclista. La meva trajectòria no 
s’entèn sense ella. El meu pare 
és la bondat personifi cada. Ells 
sempre hi són.
Pensa molt en el futur?
Visc intensament el moment. El 
silenci m’ajuda a pensar, valorar 
i prendre decisions. No emprenc 
batalles absurdes. Sóc una 
guerrera sense presses, ni límits, 
ni por.
Com porta treballar en família?
Formem un tàndem perfecte. El 
Josep assumeix tota l’estructura 
tècnica i jo, l’empresarial. Hem 
invertit 18 milions d’euros per 
arribar on som ara i tenim 
aspiracions de seguir creixent.

‘El meu referent és la 
meva mare Lolita, una 
dona pionera que als 
anys 70 era directiva’

Cofundadora de Fibracat

A títol personal
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