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La mobilització a Madrid per exi-
gir als polítics i al govern de l’Es-
tat “un compromís ferm” amb 
la rei vindicació d’un futur per a 
Nissan a Catalunya va ser un èxit. 
Treballadors directes i indirectes 
van protagonitzar la manifestació 
més multitudinària feta fi ns ara 
des de l’anunci de la multinacional 
deplantes de Barcelona, el 28 de 
maig.
El punt clau passa per la modifi ca-
ció de l’article 51 de l’Estatut del 
Treballador, una mesura urgent 
per evitar que Nissan pugui apro-
var l’expedient de regulació sense 
una autorització prèvia de l’Admi-
nistració, i perquè aquesta s’impli-
qui per trobar una via de futur. “El 
confl icte és un qüestió d’Estat i 
sense indústria no hi ha país”, ra-
ona un dels portaveus del comitè 
central, Miguel Ángel Boiza.

Reunió amb parlamentaris. Els 
màxims responsables del comi-
tè d’empresa van ser rebuts pels 
grups parlamentaris als quals li 

Actualitat
laveu.cat

El futur de Nissan i dels seus treballadors 
a Catalunya és ‘una qüestió d’Estat’
Milers de treballadors protesten davant el Congrés dels Diputats per pressionar els polítics a buscar una solució ‘urgent’

Lluís Maldonado | Redacció

SIGNATURES VIA ‘CHANGE.ORG’
A través del portal s’han registrat 150.000 
fi rmes demanant la derogació de l’article 51 
de l’Estatut del Treballador

MOBILITZACIÓ HISTÒRICA A MADRID
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Els sindicats denuncien que el tancament de les factories catalanes és una situació ‘buscada i premeditada’, tant de la direcció japonesa de la multinacional com de l’europea, perquè en els darrers anys han retirat i deslocalitzat la producció 

Els treballadors van 
lliurar un manifest on 
s’insta als polítics a fer 
un pas més perquè es 
retiri l’ERO massiu

‘Nissan no es tanca’ i ‘Si això no 
s’arregla, guerra, guerra, guerra’ 
van ser les consignes que més 
es van sentir durant la marxa or-
ganitzada el 10 de juliol pels tre-
balladors de Nissan i d’empreses 
subcontractades, des de Santa 
Coloma, Ripollet, Mollet, Santa 
Perpètua, la Llagosta i Montcada 
i al campament ‘La Resistance’, 
davant la planta del Pla d’en Coll.

Missatge del comitè. Juan Carlos 

Vicente, president del Comitè d’em-
presa de Nissan a la Zona Franca, 
va encoratjar els assistents a man-
tenir la lluita en defensa dels llocs 
de feina i de la indústria, en gene-
ral. “Estem aquí per demostrar el 
potencial que tenim i la nostra ne-
gativa al tancament de les plantes 
a Catalunya, una decisió errònia 
que ha pres la multinacional i que 
volem revertir”.
El representant sindical va reiterar 
la necessitat de tenir una garan-

tia de futur: “Volem mantenir els 
25.000 llocs de feina afectats”. 

Negociació bloquejada. La media-
ció que està fent la Generalitat entre 
la plantilla i l’empresa està en punt 
mort. Els sindicats demanen que es 
retiri l’ER0 i “seure sense tenir a so-
bre l’espasa de Damocles”, però la 
direcció no accepta les condicions i 
només admet que estaria disposa-
da a ampliar el termini de consul-
tes, que acaba a fi nals de juliol l PA

La marxa solidària reuneix més de 2.000 persones de sis 
municipis fi ns al campament ‘La Resistance’ del Pla d’en Coll

van fer arribar un manifest on 
s’insta “a donar un pas polític 
més perquè Nissan retiri l’ERO 
i s’avingui negociar un futur 
per a la multinacional a Cata-
lunya de forma urgent”. 
“En els darrers anys Nissan ha 
eliminat i deslocalitzat la pro-
ducció de vehicles i ha permès 
que Barcelona reduís la pro-
ducció”, critica Javier Adalid, re-
presentant sindical a Montcada. 

Balanç. El president del comitè 
d’empresa de la planta local, Die-
go Belmonte, va fer una valoració 
positiva de la jornada: “Em sen-
to, un cop més, orgullós de per-
tànyer a aquest grup de treba-
lladores i treballadors que han 
omplert Madrid de dignitat”.
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PÀG. 6

NOU PASSEIG
Els barris de Can Sant Joan i Vallbona, 
connectats amb un traçat pavimentat 
que voreja part de la Muntanyeta

PLE DE JULIOL

L’executiu presenta un pla d’actuació 
per fer front a la crisi de la Covid-19
El document que recull les mesures a desenvolupar es portarà a aprovació en la sessió plenària prèvia a les vancances d’estiu
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Pilar Abián | Redacció

El Pla de recuperació 
socioeconòmica s’ha 
presentat a l’oposició 
perquè pugui fer les 
seves aportacions

La corporació municipal recla-
marà a la Generalitat més com-
petències en matèria d’habitatge, 
d’acord amb el que marca la le-
gislació. Aquesta és la proposta 
que el govern –ECP i ERC– por-
tarà a l’aprovació del Ple en la 
sessió corresponent al mes de ju-
liol. L’objectiu és que l’Ajuntament 
tingui capacitat per mobilitzar els 
habitatges buits existents al mu-
nicipi, preferentment per mitjà 
del lloguer, i garantir que qual-
sevol immoble compleix amb les 
condicions d’habitabilitat exigi-
des. Actualment, el consistori 
pot iniciar expedients, però no 
sancionar. “Creiem que som un 

dels pocs municipis disposats 
a fer aquest pas”, ha dit la regi-
dora d’Habitatge, Jessica Segovia 
(ECP), qui considera que ara és 
el moment apropiat per reclamar 
aquesta competència atès que 
l’Ofi cina Local d’Habitatge (OLH) 
s’ha reforçat. 

Protocol. Lligat a la petició, s’ha 
elaborat un Programa d’inspecció 
i conservació dels habitatges buits 
i ocupats, que també es presentarà 
al Ple i que fi xa els criteris per fer 
inspeccions i determinar quan una 
vivenda s’està fent servir de forma 
anòmala o bé no és habitable. 
D’acord amb l’esmentat programa, 

es prioritzaran els immobles buits 
des de fa dos o més anys sense 
causa justifi cada. Al registre que té 
l’Ajuntament hi ha 52 habitatges, 
tot i que la xifra podria ser superior. 
En aquest cas, s’instarà la propietat 
a donar-li un ús social en un mes.
Si passat aquest període no hi ha 
canvis, s’iniciarà l’expedient san-
cionador. La llei permet, fi ns i tot, 
expropiar promocions amb el 80% 
de l’obra feta que portin més de 
dos anys aturades. Amb la possible 
mobilització dels habitatges buits, 
es vol donar solució a una part de la 
demanda que hi ha al municipi i fer 
efectiu el compliment de la funció 
social dels habitatges | PA

El govern vol que l’Ajuntament assumeixi les competències per poder
obrir expedients sancionadors contra els tenidors de pisos buits 

El govern municipal –ECP i 
ERC– ha elaborat un pla de 
recuperació socioeconòmica per 
fer front a les conseqüències de 
la pandèmia de la Covid-19, que 
sotmetrà a l’aprovació del Ple en 
la sessió corresponent al mes de 
juliol, el proper dia 23. El do-
cument ja ha estat presentat a 
l’oposició –PSC i Cs– per tal 
que tots els grups puguin fer-hi 
aportacions. 
El pla, al qual La Veu ha tingut 
accés, recull el conjunt de mesu-
res concretes dutes a terme des 
de la declaració de l’estat d’alar-
ma en tots els àmbits –atenció a 
les persones, economia, comerç, 
fi scalitat, seguretat i habitatge, 
entre d’altres– i proposa actua-
cions que posen l’accent en la 
recuperació econòmica i social 
del municipi.

Full de ruta. La majoria de les 
propostes són accions que ja es-
taven previstes en els diferents 
plans estratègics fets per les re-
gidories i àrees municipals i que 

s’havien de desenvolupar en 
els propers exercicis. El context 
actual, però, obligarà a accele-
rar l’execució dels terminis per 
donar resposta a les necessitats 
dels sectors més castigats per la 
crisi, “prioritzant la cohesió 
social, el suport a les persones 
més vulnerables i la reactiva-
ció del teixit econòmic en el seu 
conjunt”, assenyala el document. 
 
Recursos. Perquè el Pla de recu-
peració socioeconòmica es pu-
gui fer realitat i no quedi en una 
mera declaració d’intencions, el 
govern es compromet a dotar-lo 
econòmicament començant per 
reajustar el pressupost del 2020 
amb aquest objectiu. També ex-
pressa la voluntat de sol·licitar i 
gestionar subvencions externes 
provinents d’altres administra-
cions i institucions. 
L’executiu també vol que les di-
ferents accions s’executin des 
d’una visió transversal i global i, 
amb aquest objectiu, incidirà en 
la reorganització tècnica i admi-
nistrativa de la corporació, així 
com en la seva modernització. 
La sessió plenària en la qual es de-
batrà el Pla de recuperació socioe-
conòmica es farà de forma telemà-
tica (18.30h) i es podrà seguir en 
directe a través dels webs laveu.cat 
i montcada.cat i del canal Youtube 
de Montcada Comunicació.
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El Parlament limita el preu dels lloguers
Fa dos anys va néixer el Sindicat de Llogateres de Montcada i Reixac per lluitar contra el preu abusiu dels arrendaments al municipi

Lluís Maldonado | Montcada

HABITATGE

El Sindicat de Llogateres, amb 
presència a Montcada i Reixac 
des de fa dos anys, ha celebrat 
que s’hagi aprovat al Parlament, 
el passat 15 de juliol, el projecte de 
llei per regular i moderar el preu 
dels lloguers a Catalunya. Els 
promotors de la iniciativa confi en 
que en breu les quotes s’ajustin i 
comencin a baixar i s’apliqui la 
norma de forma immediata a 60 
municipis de més de 20.000 habi-
tants –entre els quals fi gura Mont-
cada i Reixac– considerats “àrees 
de mercat d’habitatge tens” i 
que concentren prop del 70% de 
la població al pais.

Aplicació. A partir d’ara, els 
contractes d’arrendament d’ha-
bitatges que es renovin al muni-
cipi no podran superar el preu 
assignat en l’anterior. Aquesta 
mesura s’aplicarà als immobles 
que ja estaven en règim de llo-
guer. L’incompliment de la nova 
normativa pot suposar sancions 
que oscil·len entre els 3.000 i els 
90.000 euros.
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La pressió del preu dels llo-
guers a Montcada va obligar 
Desi Conejero, de 32 anys, i la 
seva parella a prendre la deci-
sió de deixar el poble on tenien 
la família i els amics fa dos anys 
per instal·larse a Polinyà. Amb-
dós consideren “irreals” els ar-
rendaments actuals. 
La parella, que està esperant el 
naixement de la seva primera fi -
lla, reconeix que no forma part 
del col·lectiu de persones amb 
difi cultats per arribar a fi nal de 
mes, ja que tots dos tenen fei-
na estable, però van prendre la 
decisió de marxar per principis 
ètics i per viure en equilibri amb 
els seus sous, però buscant mi-
llorar les condicions de vida.

Qualitat de vida. A Polinyà ja 
els han dit que els pujaran la 
mensualitat de 560 a 800 eu-
ros. La resta de veïns del bloc 

no volen fer soroll, però ells ho 
tenen molt clar: “No estem 
disposats a pagar un preu in-
just i a participar de la bom-
bolla especulativa. Volem te-
nir qualitat de vida i, si això 
només ho podem aconseguir 
allunyant-nos de Barcelona, 
ho farem”, diuen des del con-
venciment que difícilment tor-
naran a Montcada | LM

‘Preu just sense especular’
Desi Conejero va optar per marxar de Montcada

Conejero té clar que no tornarà a Montcada

Als seus 56 anys, Bego Pozan-
co ha decidit lluitar perquè el 
panorama dels lloguers canvïi 
a Montcada i a Catalunya. Ella 
és una de les cares visibles del 
Sindicat de Llogateres al mu-
nicipi i també una de les afec-
tades per la pujada “abusiva” 
dels preus en els darrers anys.
El preu mig d’un habitatge de 
lloguer al municipi és de 850 
euros i es mou en la forquilla 
dels 750 € mínim per un pis 
antic de 60m2, fi ns als 1.000 € 
d’un lloguer d’obra nova o semi-
nova de 80m2.

Model insostenible. Pozanco 
conviu a diari amb persones 
amb difi cultats per poder pa-
gar-se un sostre cada mes. 
“Lluitem per una vida digna”, 
afi rma tot afegint que conside-
ra “esbojarrat i insostenible” 
destinar més del 60% del sa-

lari al lloguer d’un pis. Per això, 
des del Sindicat es promou la 
necessitat de canviar les lleis 
“per fi xar un sostre del preu 
del lloguer i no acceptar es-
tar condemnats a marxar d’on 
hem nascut”, diu Pozanco. 
A Catalunya, el col·lectiu ha pro-
mogut la vaga de lloguers que 
ha atès 16.000 consultes des de 
l’inici del confi nament | LM

‘De la ràbia a l’activisme’
Bego Pozanco pertany al Sindicat de Llogateres

Pozanco porta dos anys batallant al col·lectiu

D
ES

IR
É 

CO
N

EJ
ER

O



06 2a quinzena | Juliol i Agost 202006 Notícies

Can Sant Joan i Vallbona, units
per un nou camí d’entorn forestal
El traçat l’ha fet el Consorci del Besòs, a petició dels consistoris de Montcada i Barcelona
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L’alcaldessa, el regidor de Barcelona i el president de l’Àrea Territorial, durant el recorregut inaugural

Pilar Abián | Can Sant Joan/ Vallbona

Cosir el territori, tant des d’un 
punt de vista urbanístic com so-
cial, és l’objectiu del nou camí 
que connecta Can Sant Joan i 
Vallbona a través d’un passeig 
per a vianants entre els carrers 
Bosc, a Can Sant Joan, i Oris-
tà, a Vallbona. El traçat, de 300 
metres, consta d’una plataforma 
de formigó, protegida en alguns 
punts per una barana, que dis-
corre al voltant de la Muntanye-
ta. El disseny s’integra perfec-
tament en el paisatge forestal i 
inclou zones d’estada i, fi ns i tot, 
un original hotel per a insectes.

Ideal compartit. El projecte, que 
ha sufragat el Consorci del Besòs, 
dona compliment a una reivindi-
cació històrica i dignifi ca l’espai 
que uneix ambdós barris. Així ho 
van fer constar tant l’alcaldessa, 
Laura Campos (ECP), com el 
president de l’Àrea Territorial, 
Jordi Sánchez (ERC), i el regidor 
del Districte de Nou Barris, Xa-

vier Marcé (PSC), el passat 2 de 
juliol, durant la inauguració ofi -
cial del passeig.
Els veïns assistents a l’acte van 
aprofi tar per reclamar algunes 
millores que les autorittats van 
recollir, com ara adequar les es-
cales que s’han habilitat entre 
els carrers Bosc i Reixagó. En 

opinió del president de l’AV Can 
Sant Joan, José Luis Conejero, 
no són prou segures i la rampa 
d’accés està inacabada. El repre-
sentant veïnal també va reclamar 
la necessitat que els ajuntaments 
garanteixin el manteniment del 
traçat del nou passeig per evitar 
el seu deteriorament.

El nostre passat

DIUMENGE 20 DE SETEMBRE, 
A LES 12 H
La fàbrica de l’aigua.
Visita teatralitzada (2 hores).
Preu: 5 €

DIUMENGE 27 DE SETEMBRE, 
A LES 12 H
Els secrets de la Casa de les Aigües.
Visita guiada (90 minuts)
Activitat gratuïta.

DIUMENGE 19 DE JULIOL, 
A LES 12 H
La Casa de les Aigües en 45 minuts.
Visita guiada breu.
Activitat gratuïta.

DIUMENGE 13 DE SETEMBRE, 
A LES 12 H
La Casa de les Aigües en 45 minuts.
Visita guiada breu. 
Activitat gratuïta.

p
al teu abast

INSCRIPCIÓ PRÈVIA OBLIGATÒRIA

Museu Municipal

Telèfons: 935 651 122/610 144 499 • Correu electrònic: museumontcada@montcada.org

AGOST TANCAT

Les portes obertes de dissabte i diumenge, de 10 a 14 h, tornaran el 5 de setembre

La Llagosta presenta un nou 
recurs contra l’Ajuntament
Oposició a la urbanització de l’antic solar de Valentine

TRIBUNALS

Pilar Abián | Redacció

L’Ajuntament de la Llagosta ha 
presentat un nou recurs contra 
el consistori de Montcada en el 
marc del ligiti que manté obert 
pel trasllat de la fàbrica de pintu-
res Valentine. En aquesta ocasió, 
la corporació veïna ha decidit 
recórrer el decret del passat 4 de 
juny que desestima les seves al-
legacions a l’aprovació inicial dels 
Estatuts i Bases d’actuació de la 
Junta de compensació a constituir 
per desenvolupar el Pla de Millo-
ra Urbanística (PMU) de l’àmbit 
que ocupava la indústria, entre 
els barris de la Ribera i Montca-
da. En aquest sector, que pertany 
a diferents propietaris –la cons-
tructora Royal Urbis i les entitats 
fi nanceres BBVA i Santander–, 
està prevista la construcció de 
400 nous habitatges. 
La Llagosta argumenta que 
l’operació urbanística que va 
possibilitar el trasllat de Valenti-
ne al polígon Can Milans va ser 
declarada nul·la pel Tribunal Su-
perior de Justícia de Catalunya 

(TSJC) i que, per tant, la trans-
formació dels antics terrenys 
de Valentine, al nucli urbà de 
Montcada, en zona residencial 
també s’ha d’anul·lar.

Antecedents. El litigi que l’Ajun-
tament de la Llagosta manté 
amb el de Montcada arrenca del 
2005, quan la corporació local, 
aleshores governada pel PSC i 
CiU, va fer uns canvis de plane-
jament amb el vistiplau de la Co-
missió d’Urbanisme de la Gene-
ralita per propiciar el trasllat de 
la fàbrica de pintures al polígon 
Can Milans. El consistori llagos-
tenc va impugnar l’operació i, al 
2009, el TSJC li va donar la raó 
declarant nul el planejament. 
Al novembre del 2015, Montca-
da va aprovar un pla urbanístic 
per endreçar la zona nord del 
municipi –on ara es troba Valen-
tine– amb l’objectiu de millorar 
la franja que separa ambdues 
localitats però també va ser anul-
lat pel mateix Tribunal el passat 
mes de gener.
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Aquest estiu, més que mai,

protegeix-te
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Acabem el cicle de presentació 
dels membres del govern parlant 
amb Jessica Segovia, d’ECP. 
L’edil repeteix per segon mandat 
consecutiu com a responsable, 
d’Educació, Habitatge, Igualtat, 
Feminismes i LGTBI.

Com preveu que arrenqui al 
setembre el nou curs escolar? 
Espero que amb la màxima nor-
malitat, tot i l’anormalitat de la 
situació. La resiliència del sector 
educatiu farà que ens en sortim. 
Cada centre està treballant el seu 
pla individualitzat per garantir el 
desenvolupament del curs adap-
tat a les circumstàncies que pu-
guin sobrevenir.
Tot preparat per al primer curs 
de l’ESO a l’IE Mas Rampinyo? 
Durant l’estiu s’han de fer algu-
nes obres al centre, però al setem-
bre, tot estarà a punt.
Enguany hem viscut un curs 
atípic que ha posat de manifest 
l’impacte que pot tenir la bretxa 
digital en l’educació. 
La pandèmia l’ha accentuada. 
No hem d’oblidar que la bretxa 
digital és conseqüència de la crisi 
socioeconòmica. Durant el confi -
nament, vam destinar 20.000 eu-
ros del pressupost municipal per 
garantir la connectivitat a Internet 
dels alumnes que no en tenen.
Amb això n’hi ha prou? 
La crisi educacional l’hem de 
combatre amb polítiques que 
posin al centre l’equitat i la inclu-
sió. D’altra banda, s’ha d’incidir 
molt en la distribució equilibrada 
de l’alumnat per no tenir centres 
segregats i ajudar a equilibrar les 
necessitats. Per això, un objectiu 

d’aquest mandat és diposar d’una 
Ofi cina d’Escolarització Munici-
pal. Cara al curs vinent, també 
posarem en marxa un projecte 
destinat a combatre l’absentisme 
escolar gràcies a una subvenció 
que ens ha concedit l’Agència 
Catalana de la Joventut.
Les preinscripcions a P3 han 
estat per sota de les previsions. 
Per quin motiu?
Ha estat un fet generalitzat a 
molts municipis. Pensem que, en 
no ser ensenyament obligatori, 
moltes famílies han preferit es-
perar a veure com evoluciona la 
situació actual. A secundària, en 
canvi, tot ha anat segons el pre-
vist. La bona notícia cara al curs 
vinent és que ha baixat la ràtio 
per aula a tots els centres públics, 
passant de 30 a 27.
A les escoles bressol, tampoc 
no s’han cobert totes les places. 
Perilla el manteniment de la 
xarxa pública?
De cap manera! La diferència 
d’inscripcions respecte el curs 
passat ha estat d’una vintena, no 
és una xifra signifi cativa. Creiem 
que han incidit la incertesa de 
la situació i el fet que els centres 
hagin hagut de presentar la seva 
oferta de manera virtual. De tota 
manera, la part positiva és que la 
ràtio a les aules serà més baixa. La 
classe de nadons tindrà un màxim 
de 8 alumnes; la d’1 a 2 anys, de 
13 i la de 2 a 3 anys, de 20.
Parlem ara de la Regidoria 
d’Habitatge. Al Ple de juny es 
van aprovar dues mocions en 
defensa del dret a l’habitatge. 
Quina efectivitat poden tenir 
aquest tipus de demandes?
Els ajuntaments tenim competèn-

cia limitades però sabem quines 
són les necessitats reals de la po-
blació. Per això, el que hem de fer 
és instar les administracions que 
sí en tenen a adequar la legislació 
per garantir aquest dret. Allà on 
poguem incidir, 
ho farem. Justa-
ment al Ple de 
juliol proposa-
rem demanar 
a la Generalitat 
les competèn-
cies per poder 
expedientar els propietaris de pi-
sos buits sense causa justifi cada i 
instar-los a donar-los un ús social.
Quina és la xifra d’habitatge 
públic de propietat municipal 
a la qual el govern vol arribar 
en aquest mandat?
La intenció és continuar amb la 
mateixa tònica, fer servir l’opció 
de tanteig i retracte de la Genera-

litat i optar a dos pisos per any. 
D’altra banda, ens agradaria poder 
donar resposta a la necessitat habi-
tacional, per això estem explorant 
diferents vies, com ara la cessió de 
terrenys per fer habitatge protegit 

de lloguer a 
l’I NCASÒL, 
la construcció 
a través de co-
operatives en 
cessió d’ús o la 
masoveria ur-
bana.

Hi ha constància que hagi aug-
mentat el nombre d’ocupacions?
No ens consta. No obstant això, 
aquest fenomen ens preocupa, so-
bretot quan no està motivat per la 
necessitat de tenir un sostre.
Pel que fa a les polítiques 
d’igualtat, quins són els objec-
tius que té la Regidoria? 
El principal és que la perspectiva 

de gènere feminista i LGTBI im-
pregni totes les àrees. L’urbanisme 
feminista i els pressupostos amb 
perspectiva de gènere són accions 
iniciades el mandat anterior que 
es comencen a materialitzar, però 
queda molt a fer. També seguirem 
treballant per ser un municipi lliure 
de violències masclistes i lgtbifòbi-
ques. Tot just acabem d’incorporar 
la fi gura de la tècnica l’Igualtat i 
hem creat perfi ls a Facebook, Insta-
gram i Twitter (@IgualtatMiR) per 
explicar tot el que fem.
Què opina de les denúncies 
que van rebre alguns ajunta-
ments per penjar la bandera 
LGTBI el dia de l’Orgull? 
Que atempten contra la llibertat 
d’expressió i d’elecció. Nosaltres 
la seguirem penjant com a reivin-
dicació de l’amor lliure. Encara hi 
ha països on hi ha pena de mort o 
presó per estimar.

ENTREVISTA A JESSICA SEGOVIA

PI
LA

R
 A

BI
ÁN

Jessica Segovia, a l’escola Mas Rampinyo, que el curs vinent s’estrenarà com a institut escola, el segon al municipi després d’El Viver, a Can Sant Joan

‘Estem explorant vies 
per poder donar 
resposta a la necessitat 
d’habitatge social’

Pilar Abián | Redacció

‘Els centres educatius estan treballant 
per començar el curs amb garanties’
L’edil, del grup d’ECP, és per segon mandat consecutiu la responsable d’Educació, Habitatge, Igualtat, Feminismes i LGTBI

•  Fins al 24 de juliol: dilluns, dimarts  

i dijous, de 9 a 14 h i de 16 a 19 h;  

dimecres i divendres, de 9 a 14 h

•  Del 27 de juliol al 31 d'agost: de dilluns  

a divendres, de 9 a 14 h. Tancat del 10  
al 16 d'agost

•  De l'1 al 15 de setembre: dilluns,  

dimecres i divendres, de 9 a 14 h,  

i dimarts i dijous, de 9 a 14 h i de 16 a 19 h.

REGIDORIA D’ESPORTS
HORARI D’ESTIU

• No cal cita prèvia. 
•  Obligatoris l'ús de mascareta obligatori  

i el manteniment de la distància de seguretat.
• Màxim 2 persones

2 pax

ACTIVITATS ESPORTIVES 2020-2021
Inscripcions a partir de l’1 de setembre
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Els dos CAP es mantindran 
oberts durant el mes d’agost
Continuen les protestes per reclamar més recursos per a l’Atenció Primària

SALUT

L’horari del CAP Montcada no 
patirà cap modifi cació durant 
l’estiu i continuarà sent de di-
lluns a divendres, de 8 a 20h; les 
urgències es mantindran fi ns a la 
mitjanit els dies laborables i de 8 
a 0h els caps de setmana i festius. 
Pel que fa al CAP Les Indianes, 
del 20 de juliol al 10 de setembre, 
romandrà obert en horari de matí, 
de 8 a 15h, mentre que el consul-
tori de Can Sant Joan restarà tan-
cat. Fora d’aquestes franges horà-
ries, els usuaris poden dirigir-se 
al CUAP Casernes, al CUAP 
Ripollet o bé, en cas d’urgència, 
trucar al 061 per activar l’Atenció 
Continuada Domiciliària.
Les consultes s’han de seguir pro-
gramant com es va fi xar des de 
l’inici de la pandèmia. El primer 
contacte s’ha de fer de manera te-
lefònica, presencial o a través de 
la e-consulta i els professionals 
sanitaris determinaran si cal una 
visita al centre o la incidència 
es pot resoldre telemàticament. 

Per facilitar el contacte telefònic, 
s’han habilitat més línies móbils 
tot i que en determinats moments 
la centraleta del CAP Montcada 
es col·lapsa, fet que ha provocat 
les queixes d’alguns usuaris. 

Mobilitzacions. En el moment de 
tancar aquesta edició, la Taula 
per la Salut convocava una ma-
nifestació per reclamar que es re-
verteixin les retallades sanitàries 

que van deixar el municipi sense 
servei nocturn d’urgències al ju-
liol del 2011. Membres del col-
lectiu també van participar el dia 
13 en una concentració davant 
del Departament de Salut, a Bar-
celona, per reclamar que es refor-
cin les plantilles dels CAP per fer 
front als rebrots de la Covid-19. 
La concentració la va convocar 
el moviment Marea Blanca –del 
qual la Taula en forma part.

Membres de la Taula per la Salut de Montcada, a la concentració feta el 13 de juliol, a Barcelona
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PASSEIG DEL BESÒS
Proper enderroc d’unes naus en desús arran de 
l’expedient disciplinari obert per l’Ajuntament

La propietat del solar que hi ha al costat de la rotonda d’accés a la 
carretera de la Vallençana, a la banda del passeig del Besòs, on hi 
ha diverses naus industrials en desús, enderrocarà les construccions 
atenent a l’ordre de neteja tramesa per l’Ajuntament després d’incoar 
el corresponent expedient de disciplina urbanística. La parcel·la, tipifi -
cada com a sòl rústic, està abandonada i el mur que l’envolta es troba 
en molt mal estat. Una part en va caure recentment i el consistori ha 
retirat la runa derivant els costos als titulars del terreny | PA

Pilar Abián | Redacció

MUNTANYETA DE LA FONT PUDENTA
L’Ajuntament estudiarà les propostes veïnals per 
millorar la connexió entre Barberà i Medinaceli
Potenciar la senyalització viària, augmentar les places d’aparca-
ment, canviar alguns contenidors i fanals d’ubicació, posar pape-
reres, instal·lar passos elevats per reduir la velocitat dels vehicles, 
ampliar les voreres i eliminar els elements que difi culten el pas són 
algunes de les propostes que el veïnat de la Font Pudenta-Munta-
nyeta va traslladar el 7 de juliol al govern municipal en el marc de 
la reunió que l’Ajuntament va convocar a l’AV del barri per explicar 
el desenvolupament de les obres de connexió dels carrers Barberà i 
Medinaceli. L’assemblea va comptar amb la presència de l’alcaldes-
sa, Laura Campos (ECP), i del president de l’Àrea Territorial, Jordi 
Sánchez (ERC). Tot i que els treballs del projecte no estan acabats, 
el nou vial es va obrir al trànsit rodat i al pas de vianants el 22 de 
juny. Resta fer la instal·lació d’una barana a l’escala que salva el 
desnivell del terreny i la hidrosembra i estabilització d’un talús | SA
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...També és notícia.....................................................
INCIVISME

L’Ajuntament tramita una vintena de 
multes per deixar residus al carrer
La Policia Local ha obert, entre els dies 6 i 10 de juliol, 18 expedients 
sancionadors per abandonament de voluminosos a la via pública a 
diferents barris del municipi. Aquestes sancions es produeixen des-
prés que l’Ajuntament hagi posat en marxa la campanya ‘Ens esti-
mem Montcada. Cuidem-la!’ per conscienciar sobre l’ús del servei 
gratuït de recollida de mobles i estris vells i per informar sobre la mo-
difi cació de l’Ordenança municipal per la convivència, que incorpora 
sancions que arriben fi ns als 600 euros. “El servei està desbordat 
pels abocaments incontrolats i l’abandonament d’andròmines al 
carrer, de manera que ens hem vist obligats a reforçar-lo”, ha expli-
cat el regidor de Ciutadania i Serveis Municipals i Via Pública, Juan 
Carlos de la Torre (ECP). D’altra banda, la creació del Consell de 
civisme i convivència, que s’havia d’aprovar al Ple de juliol, fi nalment 

Control semafòric 
a la N-150 per reduir 
el risc de sinistralitat
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TRIBUNALS
La Fiscalia demana presó per al presumpte 
autor de sis focs al Turó l’any passat
La Fiscalia de Barcelona ha demanat una pena de sis anys i 
mig de presó, una multa de 4.320 euros i 4.799 d’indemnitza-
ció per al cos de Bombers, per al presumpte piròman sospitós 
de provocar sis incendis al Turó de Montcada, l’estiu de l’any 
passat. L’home, acusat d’un delicte continuat d’incendi fores-
tal, va ser detingut el 6 d’agost del 2019 per la Policia Local 
quan intentava provocar un nou incendi, el sisè en un mes.
Tots els focs que s’atribueixen a l’encausat es van registrar a 
la zona del Turó més pròxima al carrer de Sant Iscle, al barri 
de Terra Nostra. Des d’un primer moment els fets es van in-
vestigar com una sèrie d’incendis intencionats i es va activar 
un operatiu de vigilància que va fi nalitzar amb la detenció del 
sospitós | PA

es traslladarà al mes de setembre per tal de promoure’n la participa-
ció i que la ciutadania pugui fer aportacions al reglament. Del 15 de 
juliol fi ns al 13 de setembre, els veïns podran consultar el document 
base i fer-hi propostes online al web participa.moncada.cat | LR

COMERÇ
L’MCC incentiva les compres a les seves botigues amb 
un passaport simbòlic que donarà opció a xecs regal
L’Associació de Comerciants Montcada Centre Comerç (MCC) posarà en mar-
xa el 20 de juliol una campanya per incentivar les compres al municipi durant 
els mesos de vacances. Amb el lema ‘Aventura’t amb l’MCC’, els clients podran 
demanar a les botigues associades un passaport simbòlic i, cada vegada que 
facin una compra, hauran de demanar que li posin un segell. Quan tinguin 
quatre segells, podran omplir el passaport amb les dades personals i lliurar-lo 
a qualsevol botiga per participar en el sorteig de 30 xecs regals per valor de 
50 euros cadascun. Cada client podrà omplir tants passaports com vulgui. La 
campanya s’allargarà fi ns al 18 de setembre. D’altra banda, l’MCC i l’AV de 
Montcada tenen pendent reunir-se amb regidors de l’Àrea Interna –de la que 
depèn la Policia Local–, Serveis Socials, Comerç i Salut Pública per abordar 
una problemàtica concreta d’incivisme que afecta el carrer Major i els seu 
voltants i que s’arrosega des de fa anys | LG
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L’Ajuntament ha instal·lat un sis-
tema de control semafòric a la 
N-150, a l’alçada del carrer Mo-
lina, a prop del Casino de Terra 
Nostra, que entrarà en funciona-
ment aquest mes de juliol. Aquest 
sistema de vigilància viària consta 
d’una càmera amb infrarojos que 
permet detectar el pas de vehi-
cles que se salten el semàfor en 
vermell. La sanció per cometre 
aquesta infracció s’eleva a 200 
euros i suposa la retirada de 4 
punts del permís de conduir. Es 
tracta del segon control de vigilàn-
cia viària d’aquest tipus que hi ha 
al municipi, l’altre es troba a l’avin-
guda de la Ribera. 
“L’N-150 ha estat sempre un 
punt crític a nivell de perillositat 
i considerem que un control viari 
d’aquest tipus contribuirà a reduir 
la sinistralitat”, ha explicat el re-
gidor de Policia Local i Protecció 
Civil, Oriol Serratusell (ECP) | LR
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MIREU ELS REPORTATGES A ‘LAVEU.CAT’ 

CASALS D’ESTIU
Prop de 450 infants i joves participen aquest 
mes de juliol a les activitats organitzades per 
la Regidoria d’Infància i Joventut 

Sílvia Alquézar | Can Sant Joan
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MILLORES ALS CENTRES EDUCATIUS

L’actuació durarà sis mesos i consisteix en la construcció d’una tercera planta a l’edifi ci contigu al gimnàs del centre

Educació inicia les obres d’ampliació de 
l’IE El Viver per acollir més grups d’ESO

Aquest estiu es duran a terme di-
verses actuacions als centres edu-
catius del municipi per millorar les 
instal·lacions. Les més importants 
estan en marxa a l’INS La Ferreria 
–iniciades al maig– i a l’IE El Vi-
ver, que s’allargaran durant sis me-
sos. Les dues intervencions les està 
realitzant el Departament d’Educa-
ció de la Generalitat i consisteixen 
en la construcció de més espais per 
donar resposta a les noves necessi-
tats dels centres. 
Així, per encabir els dos nous grups 
de Primària que el curs vinent s’in-
corporaran a l’ESO, s’aixecarà a 
l’institut escola de Can Sant Joan 
la tercera planta a l’edifi ci situat al 
costat del gimnàs. La intervenció 
permetrà guanyar 250 m2, en els 
quals s’ubicaran el laboratori i les 
aules d’informàtica i de tecnologia, 
a més de dos espais suplementaris. 

“A mesura que es vagin comple-
tant tots els cursos de secundària, 
s’hauran de fer diferents adequa-
cions al centre per acollir els nous 
grups de l’ESO”, ha comentat la 
directora de l’IE El Viver, Conxita 

Roca, qui ha avançat que mentre 
durin els treballs es perdrà un petit 
espai al pati per obrir una porta a la 
part limítrofe amb el parc de les Ai-
gües, per on accediran els camions. 
“L’objectiu és que la zona d’obres 
quedi totalment diferenciada 
de l’espai del centre que utilitzi 
l’alumnat”, ha manifestat Roca. 
Per a l’escola Mas Rampinyo, a 
Mas Duran, el curs vinent serà 
molt especial, ja que es convertirà 
en el segon institut escola del mu-
nicipi. En aquest primer any no es 
faran obres d’ampliació, ja que els 
dos grups de 1r d’ESO es redistri-
buiran als espais actuals del centre. 
“L’única intervenció que es farà 
serà la creació d’un nou accés, 
a la zona de l’aparcament, pel 
qual entrarà l’alumnat d’ESO i, 
possiblement, el del cicle superi-
or de Primària”, ha explicat la 
directora, Conxa Colom. El cen-
tre s’ampliarà quan acabi el curs 
vinent per acollir els nous grups 
d’ESO.

Actuacions municipals. L’Ajunta-
ment realitzarà, un any més, tre-
balls de millora de les escoles de 
primària. Una de les actuacions ja 
fi nalitzades ha consistit a obrir al 
pas de vianants la connexió entre 
els carrers Doctor Buxó i Duc de 
Tetuan, a l’alçada de l’escola Rei-
xac. Les portes de ferro que hi ha-
via just davant del centre educatiu 

han estat retirades i, per evitar el 
pas de vehicles, s’hi han instal·lat 
uns pivots i un banc. “Respon a 
una antiga reivindicació del cen-
tre i millora la mobilitat al sec-
tor”, ha explicat el regidor de Via 
Pública, Juan Carlos de la Torre 
(ECP). D’altra banda, es rehabili-
taran els lavabos en mal estat de 
tots els centres i es faran de nous 
a l’Elvira Cuyàs. També hi ha pre-
vist instal·lar una escala d’emer-
gència al Mitja Costa, on s’ha re-
format la cuina i enguany, l’escola 
que es pintarà serà El Turó. 

Aquest és l’edifi ci on es construirà la tercera planta per acollir diversos espais adreçats a l’ESO a l’Institut Escola El Viver de Can Sant Joan

L’Institut Escola Mas 
Rampinyo adequarà 
espais del centre per 
iniciar l’etapa de l’ESO

Montcada Il·lusió Responsabilitat

#MiRemcapalfutur
www.montcada.cat

CENTRE

DE FORMACIÓ

D’ADULTS

c. Reixagó, 5
935 643 001
a8062021@xtec.cat
http://agora.xtec.cat/cfa-montcada

Matriculació:
del 2 al 9
de setembre

Graduat en Educació Secundària (ESO)

Preparació a les proves d’accés a cicles formatius

de GRAU MITJÀ i GRAU SUPERIOR

ANGLÈS: A1, A2.1 i A2.2 del Marc Europeu de les Llengües

INFORMÀTICA: Iniciació i acreditació ACTIC Bàsic, Mitjà i Avançat

CATALÀ: A1

CASTELLÀ (Spanish lessons): A1, A2 i B1

Aprendre a llegir i escriure (ALFABETITZACIÓ)

Perfeccionament de la lectoescriptura

L’Ajuntament ha obert al públic el passatge que hi ha davant l’entrada a l’escola Reixac
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Els centres educatius ultimen 
aquests dies de juliol l’organit-
zació del curs vinent, atenent a 
les directrius del Departament 
d’Educació de la Generalitat 
en el marc de la pandèmia per 
la Covid-19. Així, les escoles i 
instituts han de buscar fórmu-
les que garanteixin la màxima 
presencialitat de l’alumnat, amb 
grups estables per tal d’establir 
amb facilitat la traçabilitat en cas 
de contagi i amb equips docents 
fi xos formats preferentment per 
un màxim de dos mestres a Pri-
mària i cinc a Secundària. 
Altres novetats derivades de la 
Covid-19 seran les entrades i sor-
tides de manera 
esglaonada, fer 
torns per anar 
al pati, utilitzar 
la mascareta 
en tot moment 
excepte amb el 
grup de convi-
vència dins de l’aula, la neteja de 
mans amb gel hidroalcolhòlic i la 
desinfecció i ventilació dels espais 
interiors. Les sortides i colònies, 
els serveis d’acollida i de menja-
dor i les activitats extraescolars 
es podran dur a terme, sempre i 

quan es compleixin les directrius 
de les autoritats sanitàries.
Per prevenir futurs escenaris en 
funció de l’evolució de la pan-
dèmia, els centres educatius han 
de disposar d’un pla alternatiu 
davant de possibles brots del vi-
rus que podrien comportar hipo-
tètics escenaris de virtualitat del 
temps lectiu. 
Des del Departament d’Educació 
s’ha tornat a demanar a les esco-
les i instituts un informe actualit-
zat de les famílies que no dispo-
sen de dispositius informàtics ni 
de connexió a internet per pre-
veure la cessió dels recursos ne-
cessaris, una iniciativa que ja es 
dur a terme l’últim trimestre del 

curs passat per 
reduir la bret-
xa digital. “Si 
hi ha un nou 
confi nament i 
les classes pas-
sen a ser vir-
tuals, ja tenim 

una certa experiència i podem 
aprofi tar els recursos que vam 
habilitar perquè tothom po-
gués seguir el ritme lectiu al 
tercer trimestre”, ha comentat 
la directora de l’Institut Escola El 
Viver, Conxita Roca.

Els grups d’alumnes i 
docents seran estables 
per facilitar la detecció 
dels casos positius

CURS 2020-2021

Les classes seran presencials, tot i que no es descarta 
recuperar la virtualitat segons l’evolució de la Covid-19

Els centres educatius 
tindran un pla B en 
previsió de rebrots

Sílvia Alquézar | Montcada
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El nou curs escolar està previst que comenci el 14 de setembre, després de gairebé sis mesos amb les aules tancades per la Covid-19

El Departament d’Educació 
de la Generalitat ha accelerat 
de cinc a tres cursos la imple-
mentació del Pla d’Educació 
Digital de Catalunya, que té 
per objectiu l’assoliment de 
la competència digital per 
part de tot l’alumnat, promo-
vent un model d’aprenentatge 
més autònom i personalitzat. 
Els tres instituts públics de 
Montcada i Reixac han apos-
tat per una instauració paula-
tina del nou model, tot i que 
enguany, donada la incertesa 
de la situació i les directrius 
d’Educació, han recomanat a 
les famílies que, en la mesu-
ra del possible, tot l’alumnat 
tingui un ordinador per poder 
fer un bon seguiment del pro-
per curs. “Tot sembla indicar 
que el professorat no podrà 
lliurar ni recollir material en 
suport paper com dossiers o 
llibretes i, per tant, l’alumnat 

haurà d’entregar les tasques 
en format digital”, ha explicat 
el director de l’INS Montserrat 
Miró, José Diego, qui ha des-
tacat que “el més important 
és donar una atenció docent 
de qualitat fent servir tots els 
mitjans que estiguin al nostre 
abast”. 

Reticències. Algunes famílies 
han mostrat la seva preocu-
pació davant la incorporació 
de les tecnologies de la infor-
mació i la comunicació (TIC) a 
l’ensenyament. Entre els argu-
ments a favor hi ha la necessitat 
d’estar preparats davant possi-
bles rebrots de la Covid-19, que 
obliguin a clausurar les classes 
presencials. Pel que fa als prin-
cipals dubtes sobre el nou mo-
del, la majoria estan relacionats 
amb una motivació econòmica, 
ja que el canvi suposa una in-
versió a la qual algunes llars no 

poden fer front. “L’ordinador 
i els llibres poden costar uns 
500 euros. Són molts diners i 
la situació s’agreuja per a les 
famílies amb més d’un fi ll”, 
ha manifestat Sandra Campos, 
que forma part d’una platafor-
ma de pares i mares de l’INS 
Montserrat Miró, que ha mos-
trat el seu desacord amb la de-
cisió de l’institut de combinar 
la utilització dels llibres de text 
amb l’ús de recursos digitals: 
“Estic d’acord que sigui un 
híbrid, però no m’agrada que 
els infants hagin de portar 
l’ordinador a l’aula perquè 
li poden robar”, opina Domi-
nique García, mare de dos 
alumnes de 2n d’ESO al Miró. 
Per contra, aquesta possibilitat 
es veu amb bons ulls per part 
d’altres famílies en considerar 
que pot ser una bona opció 
per alleugerir el pes de les mo-
txilles dels estudiants | SA

A Secundària es recomana disposar d’un ordinador
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Utilitzem el servei
de recollida de voluminosos

Ens estimem
MONTCADA I REIXAC

Cuidem-la!

8 tones de voluminosos 
abandonats en un sol dia!Així no!

900 150 140
G R A T U Ï T

Recollida 26/06/2020

Fem-ho bé

Multes de fins a 600 €
per l’incompliment de l’Ordenança 
municipal per la convivència

Gaudir de l’estiu sense sortir del barri
La Taula Comunitària de Can 
Sant Joan, formada per entitats, 
col·lectius i serveis, ha organit-
zat diferents activitats gratuïtes 
per a aquest estiu, algunes de les 
quals ja estan en marxa. Totes 
elles es fan adaptades a la situa-
ció actual provocada per la pan-
dèmia de la Covid-19, amb me-
sures de prevenció i aforament 
limitat. En el marc del programa 
Estiu comunitari, els tallers es 
duen a terme a l’Institut Escola 
El Viver i inclouen contacontes 
familiars –que s’ha fet el 9 i el 
16 de juliol; l’escoleta de circ i 
teatre per a infants i adolescents 
–a la tarda, de 18.30 a 20h; un 
taller d’il·lustració –el 10, 17 i 24 
de juliol, de 18 a 20h, i un taller 
d’escacs que va tenir lloc els dies 
9 i 10 de juliol. 

Segons un dels membres de la 
Taula, Antonio Alcántara, el 
programa ha atret al voltant d’un 
centenar de nens i adolescents, 
molts dels quals no assisteixen a 
cap casal infantil. “Aquesta ofer-
ta els hi permet tenir un espai 
de relació i també de retroba-
ment amb l’escola després dels 

mesos de confi nament”, expli-
ca Alcántara, qui destaca l’apos-
ta de la Taula per la inclusió i per 
afrontar reptes col·lectius des 
d’una lògica comunitària.

‘El Rec Comtal es mou!’. Un any 
més, el projecte a l’entorn del 
canal mil·lenari es manté i es 
consolida en comptar amb el su-
port dels ajuntaments de Mont-
cada i Barcelona. Dimarts és el 
dia de la setmana en què es fan 
activitats lúdiques que inclouen 
una gran varietat de jocs lliures 
o de taula pensats especialment 
per a un públic familiar amb in-
fants de fi ns a 12 anys. L’horari 
és de 19 a 21h a l’espai del Rec 
Comtal, en terme municipal de 
Montcada. D’altra banda, cada 
dimecres des de les 18.30h, 
s’oferta exercici i mobilitat per a 
gent gran, amb rutes a peu, ioga, 
estiraments i taitxí davant del 
Casal de la Mina.
El projecte l’impulsa la Taula Co-
munitària –formada per diferents 
entitats de Can Sant Joan– amb el 
suport dels ajuntaments implicats 
i el fi nançament del Consorci del 
Besòs. L’objectiu de l’organització 
és dignifi car l’espai, promoure la 
relació i la participació veïnal, re-
cuperar la memòria històrica vin-
culada al pas del canal d’aigua 
per les dues ciutats i generar-hi 
activitat econòmica, social i solidà-
ria així com possibilitat la d’ocupa-
ció per al jovent del territori. El taller d’escacs es va fer els dies 9 i 10 de juliol al pati de l’IE El Viver

La Taula Comunitària organitza activitats gratuïtes durant els mesos de juliol i agost al pati de l’IE El Viver i al Rec Comtal
Pilar Abián/ Laura Grau | Redacció

Una de les activitats més participatives és la classe d’exercici per a la gent gran que es fa els dimecres a la tarda, davant la Casa de la Mina

CAN SANT JOAN

El programa atreu un 
centenar d’infants, la 
majoria dels quals no 
assisteix a cap casal

El programa del Rec Comtal es mou! ja està en marxa aquest estiu
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PLAÇA DE L’ESGLÉSIA, 10 H
ACTE INSTITUCIONAL

PROGRAMA
• Hissada de la senyera
• Parlaments oficials 
• Actuació musical
• Ofrena floral del consistori

DIVENDRES, 
11 DE SETEMBRE DE 2020

Prop de 400 nens i nenes d’entre 3 
i 12 anys participen a les activitats 
del Casal d’Estiu que gestiona la 
Regidoria d’Infància i Joventut a 
diferents equipaments educatius. 
Les propostes lúdiques tenen com a 
fi l conductor les festes i tradicions i 
s’allargaran fi ns a l’última setmana 
de juliol. Els jocs d’aigua i els reptes 
per cuidar el planeta són les propos-
tes centrals del programa, coordinat 
per la Fundació Pere Tarrés. 
El regidor d’Infància i Joventut, Ge-
rard Garrido (ERC), ha expressat 
la satisfacció del consistori perquè 
fi nalment els casals s’estiguin duent 
a terme malgrat el difícil context. 
“Per a nosaltres, ha estat tot un 
repte organitzar l’activitat amb 
estrictes protocols i mesures de se-
guretat, però estem molt contents 
que s’estigui duent a terme i que 
els infants la puguin gaudir des-
prés de viure dos mesos de confi -
nament”, ha dit l’edil, qui ha agraït 
la confi ança de les famílies que han 

inscrit els seus fi lls, així com la tasca 
dels monitors i dels tècnics. 

Casal de joves. Una quarantena de 
joves participa aquest juliol al Casal 
d’estiu que organitza la Regidoria 
d’Infància i Joventut durant el mes de 
juliol a l’INS Montserrat Miró. En-
guany, el centre d’interès és l’existosa 
sèrie de Netfl ix ‘La Casa de Papel’ i 
quatre dels seus protagonistes –Rio, 
Nairobi, Bogotà i Tòquio– donen 
nom als grups de convivència que 
composen el Casal. 

“Durant el confi nament, la sèrie 
ha tingut un gran èxit entre els jo-
ves que habitualment són usuaris 
de Can Tauler i vam pensar que 
seria un bon punt de partida per 

articular les activitats”, ha comentat 
Àngela Comajuncosas, directora del 
Casal de joves, que s’ha batejat com 
el ‘Casal de paper’. 
Les mesures de la Covid-19 estan 
molt presents durant la jornada. Els 
Joves només comparteixen activitats 
amb els companys del seu grup de 
convivència i han d’utilitzar la mas-
careta sempre que no estiguin amb 
el seu grup. D’altra banda, enguany 
també s’han donat prioritat a les 
propostes a l’aire lliure. “Ens ho es-
tem passant molt bé, cada setma-
na fem una excursió i anem a la 
piscina. A més, la idea de la sèrie 
televisiva és molt original”, ha indi-
cat Martí Fonollet. En aquest sentit, 
també s’ha manifestat la seva compa-
nya Blanca Millán, qui assegura que 
“dels tres anys que he participat al 
Casal, aquest és el que més m’està 
agradant”, tot i que reconeix que el 
que porta pitjor és “no poder com-
partir les activitats amb els joves 
de la resta de grups i haver de por-
tar la mascareta”.

EDUCACIÓ EN EL LLEURE

S.Alquézar/ L. Grau | Montcada

Les propostes segueixen les estrictes mesures sanitàries per la Covid-19 

El Casal d’Estiu aplega prop 
de 450 infants i adolescents
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Un dels grups del Casal de Joves, fent una activitat sobre la qualitat de l’aigua del riu Besòs

El Casal de Joves està 
inspirat en l’exitosa 
sèrie de televisió
‘La Casa de papel’
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Infants del Casal d’Estiu, a l’escola Elvira Cuyàs, es diverteixen amb els jocs d’aigua
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•  No cal cita prèvia.  
Vine i el personal de les 

biblioteques t’ajudarà  
a triar els documents!

•  El retorn de documents 

s’ha de fer per les bústies.

•  Obligatoris l’ús de masca-
reta i el manteniment de 

la distància de seguretat.

HORARI D’ESTIU
BIBLIOTECA ELISENDA  

DE MONTCADA

De dilluns a divendres,  
de 15 a 20.30 h

BIBLIOTECA  

CAN SANT JOAN

De dilluns a divendres,  
de 9 a 14.30 h
TANCADA A L'AGOST

BIBLIOTECA ELISENDA 
DE MONTCADA

C. Tarragona, 32

BIBLIOTECA 
CAN SANT JOAN

C. Turó, 45

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. 

Juan Carlos de la Torre

Ens trobem davant d’un escenari nou des de l’anunci de la 
fi  de l’estat d’alarma. Una nova etapa que ha posat al desco-
bert les defi ciències del nostre sistema de salut pública. Una 
salut pública minvada per les retallades des del 2008. Falta 
de recursos sanitaris en tots els aspectes, manca de personal 
sanitari i falta de previsió per fer front a situacions imprevistes com la COVID-19.
Això ens fa, en àmbits generals, prioritzar més que mai la defensa sense pal·liatius del nostre 
sistema sanitari i, en particular, tornar a reivindicar els serveis que van ser extrets del nostre 
municipi ja que en el seu moment no va ser una prioritat tenir en compte les necessitats de la 
població.
La unitat en les accions és fonamental per tenir més força, tant de cara a les reclamacions 
davant la Generalitat de Catalunya, que és la que posseeix les competències, com als nostres 
representants municipals. Més que mai és necessària l’actuació de tots i totes amb una questió 
tan imprescindible com la sanitat. L’acció amb prioritat absoluta és el projecte que va quedar 
en el tinter per les retallades del Sr. Mas, que de nou torna a ressorgir com l’au Fènix de les 
seves cendres, l’hospital Ernest Lluch. Un projecte concebut per donar cobertura sanitària als 
municipis de Cerdanyola del Vallès, Ripollet i Montcada i Reixac. Una àrea d’infl uència en la 
qual viuen 200.000 persones.
Hem de tornar a fer estendard d’aquest equipament sanitari per donar aire al ja col·lapsat Parc 
Taulí. No hi ha cap dubte que les situacions que pateixen els hospitals Vall Hebron, Germans 
Trias i Pujol (Can Ruti) i el ja esmentat Parc Taulí necessiten una solució a curt termini que 
passa per l’Hospital Ernest Lluch. Estarem presents a totes les reivindicacions que es facin, tant 
a nivell municipal, a la Taula per la Salut –on ja comptem amb representació– com als projectes 
comarcals per tal que es dugui a terme aquesta reivindicació històrica. Us podem assegurar 
que no pararem fi ns aconseguir-ho. Per una salut pública, universal i de qualitat, ara és mo-
ment de saber que l’única prioritat és el sistema de salut pública i el nostre personal sanitari, 
que lluita dia i nit contra la pandèmia.

La sanitat en l’etapa post COVID-19

Andrés Iruela

Es una obviedad que Montcada ha crecido en número de 
habitantes, pero el municipio ¿realmente está preparado y a 
la altura? Desde antes de la pandemia Ciutadans ya veníamos 
reclamando la necesidad de ampliar servicios como la seguri-
dad, el mantenimiento de espacios públicos e instalaciones y, 
primordialmente, mejorar el de limpieza. Aunque se comenzó a trabajar en el asunto con la llegada 
de la pandemia todo quedo en stand by. Algunas tareas se intensifi caron, como fue la desinfección 
de las calles, pero otras se quedaron olvidadas, como mantener las aceras libres de matorrales para el 
paso peatonal. Con la vuelta a la normalidad, Montcada se encuentra sumida en nuevas situaciones 
que a veces no son del agrado de todos los vecinos. Algunas de ellas son el cambio de ubicación del 
mercado ambulante del centro al Pla d’en Coll, la ocupación de la vía publica debido a la ampliación 
de terrazas de los locales de restauración o la apertura de la piscina municipal con un aforo limitado 
y horarios fraccionados. Todas estas actuaciones son pertinentes para un mejor funcionamiento y 
necesitan de un mayor control, pero este ¿en manos de quién recae? ¿De nuestra Policía Local o 
agentes Cívicos? ¿De los vecinos? Aunque parezca extraño, esta responsabilidad sí va muy ligada a 
nuestros vecinos. Ellos se ocupan de hacernos llegar la mayoría de las situaciones irregulares que se 
están dando. La Policía Local actúa, pero no tiene la capacidad ni los medios de poder atender ipso 
facto todas estas situaciones, que a veces son incomodas. Desde Cs ya propusimos algunas medidas 
para paliarlas como, por ejemplo, restringir el paso de vehículos en la rambla de Paisos Catalans los 
fi nes de semana y festivos para que se destinara a uso peatonal, pudiendo así ampliar las medidas 
de distancia entre personas; reparar instalaciones municipales como la caseta de la entrada el cam-
po de futbol de Can Sant Joan afectada por la borrasca Gloria; la limpieza de las calles del barrio de 
Mas Duran que en ocasiones recae en los propios vecinos; la limpieza y la vigilancia en el Bosc d’en 
Vilaró que por su ubicación en ocasiones se encuentran desamparados; la vigilancia y actuación en 
la ocupación de viviendas y adoptar medidas legales para ello. Desde Ciutadans no vamos a dejar 
de reclamar y trabajar para que estas medidas solicitadas se lleven a cabo.

Ana Pellicer

La crisi sanitaria del Covid ens està fent viure un moments ex-
cepcionals. Hem patit, tots i totes, situacions que han afectat 
directament la nostra vida quotiana. Ara queda superar, tots i 
totes plegades, les conseqüències socials i econòmiques que 
ens deixa i afrontar les difi cultats que sorgiran amb el nou 
escenari. Ens amoïna intensament i ens volem bolcar especialment amb el comerç local que és, 
sens dubte, un dels sectors més castigats com a conseqüència de la pandèmia. Els montcadencs 
i montcadenques hem de donar-nos suport mútuament perquè ens necessitem; tant nosaltres als 
comerciants com els comerciants a nosaltres. Hem de transformar aquesta situació excepcional 
en una gran oportunitat per fer costat al comerç de Montcada i Reixac.
No oblidem qui ens va fer costat en els moments de confi nament i hem d’estar molt agraïts a totes 
les botigues i negocis que ens han garantit el subministrament de productes bàsics durant l’estat 
d’alarma. Però, sobretot, cal donar tot el nostre suport a aquells establiments, bars, restaurants i 
d’altres que no van poder obrir. Per aquest motiu, s’ha creat un pla de xoc i de reactivació econò-
mica del teixit comercial, elaborat amb la col·laboració de tots els agents comercials de Montcada 
i Reixac, el govern local i dels grups municipals de l’oposició per treballar tots junts en un únic 
sentit i buscar les fórmules per ajudar el comerç local.
Ja hem passat la primera fase de retorn i reactivació, però hem de seguir treballant tots i totes per 
la recuperació del teixit comercial, tot posant de manifest la importància social i econòmica que 
tenen les petites botigues en la nostra societat. Botigues que sempre ens donen vida, seguretat, 
llum i un sentit de comunitat que volem més fort que mai. Ens queda molta feina a fer, hem 
d’acabar amb els solars buits i omplir els locals tancats.
Ara, quan encara no podem badar davant la crisi sanitària, no oblidem les conseqüències 
socials i econòmiques. Des de l’Ajuntament, ens hi deixarem la pell per sortir, tots junts, 
d’aquesta. Suport incondicional al nostre comerç local. Fem comerç. Comprem a Montcada. 
Valorem el que tenim! Molts ànims i moltes gràcies! 

Fem suport al comerç local

Si alguien en este país está legitimado para hablar de lucha es 
la clase trabajadora. De entre ella y con especial conocimien-
to, las trabajadoras y trabajadores de Nissan que, en sus 100 
años de historia, desde la antigua Motor Ibérica a nuestros 
días, saben que los derechos no han caído llovidos del cielo, 
sino que los han tenido que conquistar con lucha, siendo un referente de la de la clase obrera. 
Que el capital no da trabajo, sino que el trabajo da capital lo saben muy las trabajadoras y tra-
bajadores de Nissan que, con su esfuerzo, sacrifi cio y compromiso han sacado adelante esta 
empresa. Desde la irrupción de la multinacional japonesa, en los años 80, absorbiendo Motor 
Ibérica pero, en especial, desde la creación de la alianza Nissan/Renault, la plantilla de Nissan 
se ha visto abocada a pelear por la defensa de sus puestos de trabajo, siempre con la amenaza 
y el chantaje como único argumento empresarial. Su trabajo ha mantenido a esta empresa en 
los estandares más altos de calidad y producción, supliendo la falta de inversiones con ritmos 
de trabajo atroces y descomunales, con ajustes laborales y salariales, siendo los primeros en 
contribuir a la viabilidad de la empresa en los momentos difíciles, que han sido muchos.
Cualquier lucha obrera debería de ser la lucha común de todas las trabajadoras y trabajadores 
pero, en este caso, no sólo supone la destrucción de nuestro tejido industrial –buena parte, en 
Montcada i Reixac–, sino que representa un enorme drama social para 25.000 familias, entre 
plantilla directa y proveedores, por la unilateralidad de una decisión de cierre por intereses 
estratégicos y/o económicos de señores con sede en Tokio o París, la versión más despiadada 
del capitalismo voraz e insaciable. 
No tengo duda de que defenderán sus puestos de trabajo. Suplirán la debilidad que supone 
el tiro en el pie de la administración con la reforma laboral del PP, en el 2012, y la derogación 
de la autorización administrativa en casos de recisión de contratos que recoge el artículo 51 
del Estatuto de los trabajadores, con lucha y movilización. Será una carrera larga y dura pero 
cuentan con un arma poderosa que es la razón, su dignidad y la fuerza que otorga que Todos-
somosNissan.

Todos somos Nissan

Salva Serratosa

Mejoras para el municipio

Limpiadora. Con experiencia 
como camarera de pisos busca tra-
bajo. Tel. 674 789 496 (Violeta).
Lloguer. Plaça de pàrquing, al car-
rer Bruc. 45 euros/mes. Tel: 655 
520 401.
En venta. Piso en Mas Rampinyo, 
139.000 euros. Tel. 678 886 429.
Se ofrece. Joven con experiència 
para tareas de canguro, limpieza y 
cuidado de personas mayores. Tel: 
698 875 805.

Tel. 935 726 474 
ae: som@laveu.cat

anuncis
gratuïts

Opinió
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IBI de La Unió
Des de la junta de La Unió volem fer 
uns aclariments en relació a la bonifi -
cació de l’IBI de la nostra seu (que no 
és total, sinó percentual), aprovada 
en el Ple municipal de juny. Durant 
el debat del punt –que tots els grups 
van votar a favor excepte el PSC, que 
es va abstenir– el portaveu socialista 
va al·legar que no era el moment per 
fer aquesta concessió i va donar uns 
imports sobre les subvencions que 
rep l’entitat, donant a entendre que 
hem aprofi tat la situació actual per 
demanar la bonifi cació i que no ens 
fa falta cap ajuda més.
Com desconeixem el per què 
d’aquestes suposicions però estem 
segurs que el PSC no coneix ni l’estat 
de l’entitat ni el que realment apor-
ta a Mas Rampinyo i al conjunt de 
Montcada des de fa 99 anys, volem 
donar detalls de totes les “ombres” 
que sembla ser que hi ha amb les 
subvencions que rebem. Primer, vo-
lem deixar clar que la supressió de 
l’IBI no és una reclamació d’ara, la 
venim sol·licitant des del 2014, ja 
que abans n’estàvem exempts. Com 
la legislació estatal permet els ajun-
taments poder bonifi car el 95% de 
la quota íntegra de l’IBI a aquelles 
entitats que ho demanin, sempre i 
quan aquesta bonifi cació consti a 
les ordenances fi scals, vam instar el 
govern local a fer-ho, però no vam 
obtenir cap resultat. Així que vam 
seguir pagant un impost que, a més, 
va associat a un altre, el del transport 
metropolità.
Amb el canvi de govern, vam tornar a 
fer la petició i el passat mes de novem-
bre es van modifi car les ordenances 
fi scals per incorporar la possibilitat 
de bonifi cacions en l’IBI per a les 
entitats. El passat mes de febrer vam 
fer la sol·licitud que tot just s’acaba 
d’aprovar. En resum, hem estat uns 
quants anys batallant per una boni-
fi cació que ningú no s’ha inventat i 
que era molt important per a l’entitat 
i mai hem deixat de pagar l’IBI, re-
nunciant a projectes per poder fer-ne 
el pagament.

Francisco Aguado
President de La Unió

Lactancia en la piscina
El pasado 12 de julio viví un desa-
fortunado incidente en el interior de 
Montcada Aqua. Era la segunda vez 
que iba desde que se acabó la cua-
rentena y al ver que mi bebé tenía 
hambre decidí sentarme en el borde 
de la piscina a darle un poco el pe-
cho. Hasta aquí todo bien, todo nor-
mal, ningún usuario me miró mal ni 
dijo nada hasta que a los 5 minutos 
apareció el recepcionista y me “in-
vitó”, a irme al vestuario a darle el 
pecho a mi hijo. En un primer mo-
mento mi cara fue de... mmm (no sé 
ni describirlo) le he dije que sí. Me 
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tapé y con Nil en brazos le dije que 
ese comentario no me había parecido 
bien y que era una pena que la lac-
tancia materna no se vea como algo 
natural en el siglo XXI. Él alegó que 
me entendía pero que el centro “tiene 
una imagen que dar”. 
No quise pasar más tiempo en la ins-
talación y decidí poner una reclama-
ción. Mientras tanto, el recepcionista 
seguía alegando que me entendía 
pero que, si no permiten que un niño 
se bañe desnudo, el tema del pecho 
es lo mismo, así como más comen-
tarios desafortunados. Le pregunté 
si alguien se había quejado y la res-
puesta fue que no. 
Quiero compartir este hecho no ya 
no por mi, sino por todas las madres 
lactantes que alguna vez se han sen-
tido discriminadas y les han pedido 
que se “tapen”, que se “escondan”. 
También animo a las mujeres que 
en estos momentos dan el pecho a 
que, si viven una situación parecida 
se quejen y hagan las gestiones perti-
nentes, ya que el problema no lo tie-
ne la persona que da el pecho sino el 
que mira y lo ve como algo obsceno 
y no como algo natural y precioso. En 
los 26 meses que le di el pecho a Jan 
(mi primer hijo) nunca me había pa-

sado una situación igual y la verdad 
es que no es nada agradable. 
No puedo explicar con palabras 
como me sentí y todavía me siento ni 
el nudo que tengo en el estómago, la 
rabia, la pena y la cantidad de emo-
ciones, por desgracia, nada buenas. 
Empoderaos mamás lactantes por-
que nuestros pechos son el sustento 
de nuestros pequeños. 

Sandra Zamorano
Montcada

Protocolos de seguridad
Com motivo de la pandemia por el 
coronavirus todos tenemos que ser 
responsables y tomar las medidas de 
precaución que marcan las autorida-
des sanitarias, tanto la ciutadanía, en 
general, como las empresas. En el 
caso de los comercios, están obliga-
dos a dispensar gel hidroalcohólico 
a la entrada de los establecimientos. 
Sin embargo, sorprende que algunos 
todavía no lo hagan. 
Hace unos días, entré en un comer-
cio donde tenían el gel junto a la caja, 
alegando que si lo dejan en la entra-
da, se lo roban. Esta excusa no me 
vale, hay sistemas para evitar que se 
lo lleven. Así se lo dije al dependien-
te de la tienda. Días después volví y 

comprobé que todo seguía igual, así 
que volví a quejarme y avisé a la Po-
licia Local. 
No me gustaría tener que ser tan 
drástico pero creo que todos tene-
mos que actuar con responsabilidad 
si vemos que otros no lo hacen. Nos 
estamos jugando la salud. 

Alejandro Regorigo
Can Pomada

Agraïment
Sóc un nen de 3 anys que just ara 
surt de l’Escola Bressol Municipal 
Camí del Bosc, a Can Cuiàs. Us es-
cric per dir-vos que he gaudit molt 
de l’estança amb vosaltres i que us 
trobaré molt a faltar. 
Gràcies per la vostra sensibilitat i pro-
fessionalitat. Gràcies per posar ‘veu’ 
al meu dit, gràcies per ser el meu 
suport en les aventures, gràcies per 
compartir mil moments de joc amb 
mi i, sobretot, gràcies pel carinyo que 
meu donat a mi i a la meva família. 
No us oblidarem mai. Gràcies per ser 
les companyes de viatge d’aquesta 
“Hada sin alas”. Una abrazada a 
totes i, en especial, a Patri, Belén i 
Cristina. 

Marc I. S. 
Mas Duran

Ubicació provisional 
del Mercat setmanal 
al Pla d’en Coll

• Situat a les antigues pistes d’atletisme.
• Entrada pel carrer Alacant i sortida

pel carrer Girona.

Aparcament 
alternatiu gratuït 
tots els dimecres,
de 7 a 16 h

Opinió

>Editorial
Futur incert
Incertesa és la paraula que mi-
llor defi neix la sensació general 
que tenim tots quan pensem en 
les vacances, com serà el proper 
inici de curs o com tancarem el 
2020, un any estrany en què un 
virus desconegut ha paralitzat 
l’economia mundial i les vides 
de milions de persones, algunes 
lamentablement de forma de-
fi nitiva. Després de tres mesos 
de confi nament, quan semblava 
que la pandèmia començava a 
estar controlada, la preocupa-
ció de les autoritats s’ha dispa-
rat arran la detecció de rebrots 
a diferents punts del territori, 
que han obligat a prendre noves 
mesures de caràcter puntual. 
Enmig de tot això, els treba-
lladors directes i indirectes de 
Nissan a Catalunya, armats amb 
pancartes i mascaretes, lluiten 
per conservar els seus llocs de 
treball. Voldríem ser optimistes 
i pensar que la Covid-19 aviat 
serà un malson i que Nissan es 
queda, però el panorama no és 
molt esperançador. Sens dubte, 
la nova normalitat no en té res 
de normal i marcarà un abans i 
un després a les nostres vides.
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LA CULTURA EN MARXA
El cicle de cinema a la fresca proposa la pel·lícula 
‘Ha nacido una estrella’, el 17 de juliol, al pati de 
l’escola Elvira Cuyàs (22h)

La febre de les Escape 
Rooms arriba a Montcada
Les tres sales de joc tenen intenció de col·laborar per atraure més públic 

NOVA OFERTA D’OCI

Edu García, responsable d’‘Inmortal Room: el Diamante de Almas’, la primera Escape que va obrir

Antonio Montero, de ‘Cadena Perpetua’, a punt d’obrir les seves portes al carrer Montiu

Els tres responsables de l’Escape Room ‘Delirium Xperience’, inspirada en el fi lm ‘L’exorcista’
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HEstàs tancat en una habitació i 
disposes d’un temps limitat per 
escapar-ne. Per fer-ho, has de 
superar una sèrie de reptes que 
posaran a prova la teva capacitat 
d’observació, enginy i treball en 
equip. Aquesta és la mecànica 
bàsica del joc d’escapada en viu, 
més conegut com Escape Room. 
Aquest fenomen, que ha generat 
una gran comunitat de seguidors 
arreu del món, també ha arribat a 
Montcada, on en poc temps han 
sorgit tres propostes diferents.

‘Inmortal Room’. Ubicat al carrer 
Can Castells de Mas Rampinyo, 
aquest negoci el van posar en 
marxa a fi nal del 2018 quatre per-
sones d’una família afi cionada a 
les Escape Rooms. “Després de 
jugar la primera, no vam po-
der parar. Vam fer un bloc i va 
sortir la idea de crear-ne una 
pròpia”, explica el seu respon-
sable, Edu García. També ano-
menada ‘El Diamante de Almas’, 
és una sala amb dues opcions: la 
versió de misteri i la de por. Re-
comanen l’entrada a nens a partir 
de 13 anys i els menors han de 
venir acompanyats d’un adult. 
La declaració de l’estat d’alarma, 
el passat mes de març, va frenar 
unes expectatives excel·lents. 
“Ara ens hem tornat a posar en 
marxa, però el ritme és més lent 
que abans”, comenta García.

‘Cadena perpetua’. Situada al car-
rer Montiu del Centre –on estava 
l’antiga biblioteca municipal–, 
aquesta Escape Room està a punt 
d’obrir portes. El seu impulsor és 
Antonio Montero que, després de 
provar diverses experiències com 
a jugador, hi va veure una opor-
tunitat de negoci. Els participants 
a aquesta Escape Room, apta per 
a tots els públics, han de complir 
una arriscada missió en un camp 
de concentració d’un dels països 
més hermètics del món. El confi -
nament va arribar un mes abans 
de començar les proves. “Gràcies 
a la comprensió del propietari, 
hem aguantat, aprofi tant els 
tres mesos per introduir millo-
res”, explica Montero.

‘Delirium Xperience’. Aquesta Es-
cape Room, a l’avinguda Cata-
lunya, proposa una experiència 
de terror psicològic i sensorial a 
partir d’una història d’espiritisme 
i exorcismes. “Ens encanten els 
jocs de terror i som fanàtics de 
la pel·lícula ‘L’exorcista’, en la 
qual ens hem inspirat”, explica 
Sergi Bonito, un dels tres respon-
sables de ‘Delirium’. El negoci es 

va inaugurar l’1 de març, després 
d’un mes de prova. L’aturada de 
tres mesos per la pandèmia els ha 
permès perfeccionar l’experiència 
a nivell de terror. “Hem donat 
un gir considerable i notem la 
millora a través de la resposta 
dels jugadors”, afegeix Bonito. 
És una proposta apta per a tots 
els públics, però no recomanada 
per a dones embarassades ni per a 
persones amb claustrofòbia. 

Col·laboració. Els responsables 
de les tres sales, molt ben valo-
rades entre el públic als blocs es-
pecialitzats i a les xarxes socials, 
estan en contacte amb la idea de 
col·laborar i recomanar-se recí-
procament. “En aquest tipus de 
negoci, el client ve una vegada i 
no acostuma a tornar. Per tant, 
no hi ha la competència que 
pot haver-hi entre altres tipus 
d’establiment com un bar, per 
exemple”, explica Montero, qui 
creu que cal aprofi tar la coinci-
dència de tres propostes a Mont-
cada perquè el municipi formi 
part de les rutes d’Escape Rooms 
que existeixen a Catalunya i l’Es-
tat espanyol i que mouen un im-
portant volum de públic, disposat 
a desplaçar-se. Les tres Escape 
Rooms són molt curoses amb el 
compliment de la normativa so-
bre la Covid-19 per oferir als par-
ticipants una experièn cia segura i 
gratifi cant. 

Sergi Frisach | Redacció

Montcada pot formar 
part de les rutes 
d’Escape Rooms que 
hi ha arreu de l’Estat
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La vintena campanya arqueològi-
ca al poblat ibèric de les Maleses 
ha permès confi rmar l’existència 
d’un complex defensiu de fi ns a 
disset estances, que tindria la fun-
ció de vigilar, controlar i defensar 
l’accés al poblat. En aquesta es-
tructura s’aixecaria una torre de 
guaita que permetria dominar el 
territori i l’entrada a l’actual ja-
ciment. La localització d’aquesta 
estructura es va realitzar a la di-
novena campanya, però no ha es-
tat fi ns aquest estiu que s’ha po-
gut confi rmar quina era la seva 
funció.

Antiga defensa. El complex defen-
siu està situat a l’extrem sud del 

jaciment, en el punt per on els 
visitants accedeixen al poblat ac-
tualment. Un altre descobriment 
destacat ha estat l’aparició d’una 
sèrie de murs situats a sota l’àrea 
defensiva. Segons Gemma Hidal-
go, coordinadora de la campanya, 
“podrien pertànyer a una es-
tructura defensiva més senzilla 
d’una època urbana anterior”.
La localització del punt d’accés al 
poblat des de l’exterior serà una 
de les incògnites a desvetllar en 
les properes campanyes. 
La situació excepcional de la pan-
dèmia ha impedit que els partici-
pants de les excavacions  pogues-
sin pujar al jaciment abans de la 
temporada d’estiu per retirar-ne la 
densa vegetació que va proliferar 
durant el confi nament. Per aquest 
motiu, en la campanya actual han 
hagut de dedicar més temps a ne-
tejar la vegetació crescuda durant 
el confi nament, fet que ha suposat 
una reducció en el temps destinat 
a la intervenció arqueològica.

Beatriz Narros/ Eric Moner | Les Maleses

La vintena campanya confi rma l’existència 
d’un complex defensiu a l’extrem sud
Els arqueòlegs localitzen una possible torre de guaita que permetria als habitants dominar el territori i l’entrada al poblat

JACIMENT IBÈRIC LES MALESES

Equip d’arqueòlegs i voluntaris que ha treballat aquest estiu al poblat ibèric Les Maleses, en una campanya marcada per les mesures de seguretat
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Localitzar el punt 
d’accés al poblat 
des de l’exterior serà 
el proper objectiu

ATENCIÓ PRESENCIAL
AMB CITA PRÈVIA

• 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.

• Ajusteu-vos a l’horari de la cita.

• Atenció individualitzada, acompanyants només en casos 
imprescindibles.

MESURES DE SEGURETAT QUE CAL SEGUIR PER ACCEDIR

 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

 Servei de Primera Acollida per
a persones estrangeres (de 9 a 14 h)
Tancat del 10 d’agost
al 9 de setembre
Tel. 935 647 183
primeraacollida@montcada.org

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

 Servei de Promoció Econòmica
i Ocupació
Horari d’estiu: de 9 a 13 h
Tancat de l’1 d’agost i l’1 de setembre
A partir del 15 de setembre: de 9 a 14 h
Tel. 935 648 505
promocioeconomica@montcada.org

 OAD- Oficina d’Atenció a les Dones - 
SIAD (dimarts i dijous, de 8 a 14 h)
Tancat de l’1 d’agost a l’1 de setembre
Tel. 670 020 577/ 935 651 122
oficinadona@montcada.org

 OMIC- Oficina Municipal d’Atenció
a les Persones Consumidores
(de 9 a 14 h)
Tancat de l’1 al 31 d’agost
Tel. 678 031 766

 Museu Municipal Montcada
(de 8 a 14 h)
No hi haurà reserves per a visites
al Museu entre l’1 i el 26 d’agost
Tel. 610 144 499
museumunicipal@montcada.org

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

El Servei
Local
de Català 
t’ofereix...

• Atenció telefònica: 935 751 644

• Atenció personalitzada amb cita prèvia:
envieu c/e a montcadaireixac@cpnl.cat

• Proves de nivell per
saber quin és el curs
a la teva mida

• Informació sobre nous 
cursos amb nous formats

• Servei
d’assessorament
lingüístic (SAL)

• Informació sobre
el voluntariat 
per la llengua (VxL)

SLC de 

Montcada

i Reixac

Casa de la Vila
C. Major, 32, 
4a planta
Tel. 935 751 644

Curs

2020-21
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Treball de camp. La Covid-19 
va obligar a fer la intervenció 
arqueo lògica amb estrictes mesu-
res de seguretat. Es va reduir el 
nombre de participants, fent torns 
per pujar al poblat, i va ser obliga-
tori l’ús de guants i eines indivi-
duals, a més de gel hidroalcohòlic 

i mascaretes. Això, però, no va 
minvar la implicació ni l’entusi-
asme dels participants en la cam-
panya, una vintena de persones, 
la majoria alumnes i exalumnes 
de l’INS Montserrat Miró. Una 
d’elles, Helena Sanz, de primer de 
Batxillerat, considera “un privile-

gi contribuir a treure a la llum 
una part del nostre passat”. Hi-
dalgo, que també és cap d’estudis 
d’aquest institut, reivindica que 
gràcies a les campanyes els alum-
nes d’Arqueologia “poden com-
prendre molt millor tot allò que 
s’explica a l’aula”.



192a quinzena | Juliol i Agost 2020 19Cultura

Laura Grau | Redacció

José Sacristán i Sole Giménez 
actuaran al Teatre Municipal
Les entrades es podran adquirir a partir del 15 de setembre a taquilla i per Internet 

NOVA PROGRAMACIÓ D’ESPECTACLES

El 15 de setembre es posaran 
a la venda les entrades de la 
programació d’espectacles dels 
mesos d’octubre a desembre 
al Teatre Municipal. Els plats 
forts de la programació són el 
monòleg de José Sacristán ba-
sat en el llibre de Miguel Deli-
bes ‘Señora de rojo sobre fon-
do gris’ (21 de novembre, 21h) 
i l’actuació de Sole Giménez, 
excantant de Presuntos Impli-
cados, amb el concert ‘Mujeres 
de música’, que reuneix cançons 
composades per dones (27 de 
novembre, 21h). Les entrades es 
podran adquirir de forma pre-
sencial a l’Auditori Municipal o 
bé mitjançant el web mirteatres.
cat. L’aforament i les mesures de 
seguretat estaran supeditats a la 
normativa d’espectacles vigent 
en aquell període.

Cultura en marxa. El cicle que va 
posar en marxa la Regidoria de 
Cultura i Patrimoni al juliol con-

tinua amb sessions de cinema els 
divendres i concerts els dissab-
tes al parc Antiga Cerveseria. 
Aquesta programació especial 
clourà el 25 de juliol, amb el con-
cert de Dani Nel·lo i els Mam-
bo Jambo. Després de la para-
da d’agost, es reprendrà amb 
la proposta ‘Tothom a la pista’, 
que preveu actuacions de circ a 
l’escola Reixac tot els divendres 
de setembre i vermuts musicals, 

els diumenges, també al parc 
Antiga Cerveseria. El programa 
començarà el dia 5, amb l’espec-
tacle d’acrobàcies ‘Áureo’, de la 
companyia Up Arte, basada en 
la barra russa. El dia 12, el grup 
Rola Bola representarà ‘Rock 
Circ’, que combina música i circ. 
Pel que fa als concerts, les cites 
seràn amb les grups Rivolta i Os-
hun, els dies 6 i 13 de setembre, 
amb invitació prèvia.

José Sacristán, en una funció de ‘Señora de rojo sobre fondo gris’, representada al Teatre Romea

COMIAT
L’Escola d’Art La Taca tanca les seves portes
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JOC DE TAULA EN CATALÀ
GDM publica un joc basat en una obra de Màrius Serra
L’editorial montcadenca GDM 
ha publicat un nou joc de 
taula en català basat en el 
que apareix a la novel·la ‘Ju-
gar-s’hi la vida’, de l’escriptor i i 
enigmista Màrius Serra. Amb 
el títol ‘Quatre-DataBrokers’, 
aquesta proposta parteix del 
concepte de Big Data i vol 
fer experimentar als jugadors 
la sensació de poder que proporciona l’acumulació d’informació. 
L’editor Pak Gallego –a la foto, amb Màrius Serra i el coautor del 
joc, Oriol Comas–, autor del famós joc ‘Guerra de mitos’, té una 
gran projecció internacional. La seva empresa està adherida al 
programa ‘I tu, jugues en català?’ i compta amb l’assessorament 
llingüístic del Servei Local de Català (SLC) | LG

G
D

M

Nou anys després de la seva 
inau guració, l’acadèmia que 
dirigeix l’artista Maese Pérez 
tanca portes davant la impos-
sibilitat de complir les mesu-
res sanitàries que imposa la 
Covid-19 al local del carrer 
Guadiana, de petites dimen-
sions. “Ha estat una decisió 
difícil, però fi nalment hem 
posat per davant la seguretat 
dels nostres alumnes”, ha explicat Pérez, qui ha agraït les mostres 
de suport rebudes des que va anunciar el tancament. L’artista i la 
seva dona, Ana Jiménez, van obrir l’escola el setembre del 2011 
amb una àmplia oferta d’arts plàstiques per a infants, joves i adults. 
Durant aquest temps, s’ha convertit en un referent de la formació 
artística no reglada al municipi per la qual han passat centenars de 
persones. “Ha estat una etapa molt bonica, de la qual conservarem 
bons amics i records inoblidables”, ha afegit el pintor | LG
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Pilar Abián | Can Sant Joan

Acaben les obres de restauració 
fetes a la Casa de les Aigües
La propera actuació consistirà en la reforma de la zona ajardinada del complex

PATRIMONI

Les tasques de rehabilitació de la 
Casa dels Aigües iniciades l’any 
passat ja han fi nalitzat. La inter-
venció ha costat prop de 120.000 
euros –109.000 aportats per la Di-
putació i 9.475, per l’Ajuntament– 
i han consistit a restaurar ele-
ments com els passamans de les 
bara nes del dipòsit i de la sala de 
pous, així com la fusteria i fi nes-
tres, incloses també les de la Casa 
del Maquinista. Els passamans 
de crom, que van ser espoliats 
a principi dels anys 90, s’han fet 
de forma artesanal per mantenir 
la fi delitat amb el model original. 
També s’han netejat les màquines 
de vapor i s’ha aïllat la coberta de 
la carbonera. 

Torre de l’aigua. En el marc de 
l’actua ció, s’ha redactat el projecte 
de restauració de la torre de l’ai-
gua i de l’edifi ci sobreeixidor, on 
hi ha el dipòsit d’aigua, amb crite-
ris històrics i de conservació, que 
ara s’ha de sotmetre a l’aprovació 
del Ple municipal. “La Casa de 

les Aigües és una joia moder-
nista que forma part del nostre 
patrimoni i, com a tal, l’hem de 
mantenir i conservar”, ha mani-
festat el president de l’Àrea Terri-
torial Jordi Sánchez (ERC). L’edil 
recorda que l’equipament, que es 
troba ubicat al parc de les Aigües, 
entre Can Sant Joan i la Ribera, 
està en ús i es pot visitar per part 
de la ciutadania de forma lliure i 
també guiada. L’edifi ci modernis-

ta està envoltat d’una zona ajardi-
nada que properament també es 
reformarà gràcies a una subven-
ció del Fons Europeu de Desen-
volupament Regional (FEDER). 
D’altra banda, l’AMB ha assumit 
el cost de reparació d’una part del 
mur que delimita el recinte i que 
presenta una important esquerda. 
Les obres, que ja estan en marxa, 
compten amb un pressupost de 
35.758 euros.

En primer terme, el nou passamans de crom de la Sala dels pous que s’ha fet artesanalment
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BÀSQUET I FUTBOL SALA
Les escoles d’iniciació de la UB MiR i 
el FS Montcada seran gratuïtes a partir 
de la temporada vinent

L’equip femení del FB Montca-
da, dirigit per Antonio Moya, 
treballa aquests dies en la con-
fecció de la plantilla de cara a la 
temporada vinent, que manté el 
80% del bloc i incorporarà qua-
tre fi xatges per potenciar la da-
vantera i el migcamp. El primer 
reforç és una vella coneguda de 
l’afi ció local, ja que es tracta de la 
defensa central Isabel Rodríguez, 
que va fer un parèntesi en la seva 
trajectòria futbolística per mater-
nitat. El conjunt jugarà a Prime-
ra Catalana, que començarà la 
competició el 3 i 4 d’octubre. “El 
nostre objectiu és acabar entre 
els primers classifi cats”, ha dit 
el tècnic, que suma més de 10 
anys d’experiència a la banqueta 
local en diferents etapes. 
El sènior femení iniciarà els en-
trenaments el 31 d’agost, tot i 
que la data pot variar en funció 
de l’evolució de la pandèmia per 

la Covid-19. “Aquest és el nos-
tre propòsit, encara que ara tot 
és molt incert”, ha manifestat 
l’entrenador. El FB Montcada té 
pactats diversos partits de pre-
temporada contra els juvenils de 
Preferent del Sant Gabriel i l’Eu-
ropa i espera tancar-ne un parell 
més perquè el bloc pugui arribar 
a punt a l’inici de la competició. 
“Som conscients que tornarà a 
ser una campanya atípica per-
què el virus encara està molt 
present”, ha dit Moya. 
 
Altres equips. El FB Montcada 
seguirà potenciant els conjunts 
femenins la temporada vinent. 
A més del sènior, el club mantin-
drà els tres equips de la secció: 
l’infantil, el juvenil i el de vetera-
nes. “La nostra entitat ofereix 
l’oportunitat de jugar a futbol 
a totes les noies que vulguin 
practicar aquest esport”, ha 
destacat Moya. Les jugadores de l’EF Montcada volen donar moltes alegries a l’afi ció montcadenca

FUTBOL FEMENÍ

L’objectiu és acabar a la zona alta a la Primera Catalana per millorar la classifi cació de l’última campanya

El FB Montcada reforçarà l’atac i 
el migcamp amb quatre fi txatges
Sílvia Alquézar | Redacció
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La generació coneguda com ‘les 
noies cocodril’ del CH La Salle 
Montcada ha tancat una etapa al 
planter. Sempre sota les ordres 
del tècnic Àlex Expósito, el grup 
ha passat per totes les categories 
de la base fi ns arribar aquesta 
temporada al seu últim any com 
a juvenil. Al llarg de tota la seva 
trajectòria, l’equip ha fet història 
i ha portat el nom de Montcada 
i del club lassal·lià arreu del ter-
ritori català i estatal. Una de les 
campanyes més exitoses va ser la 
2015-2016, quan l’equip va aca-
bar en setena posició al Campio-
nat d’Espanya, es va proclamar 

campió de la Copa Catalana i 
va fi nalitzar en segona posició a 
la Lliga Catalana. El segon any 
com a cadet, el bloc va tornar a 
quedar entre els quatre millors 
equips de la màxima categoria 
de Catalunya i va jugar els sec-
tors classifi catoris per al torneig 
estatal. 
Ja com a juvenil, el balanç va 
tornar a ser molt positiu. Du-
rant el primer any, l’equip es va 
classifi car per participar de nou 
als sectors del Campionat d’Es-
panya. Enguany, però, la pandè-
mia per la Covid-19 l’ha impedit 
cloure la seva segona temporada 
a la categoria i acomiadar l’eta-

pa formativa com cal. “És una 
llàstima, perquè el segon any 
a una categoria és quan s’ob-
tenen els millors resultats”, ha 
manifestat Expósito, qui conside-
ra que aquest grup “ha estat un 
referent per a les noves genera-
cions de jugadores”. 

Nous projectes. Una part de la 
plantilla del juvenil pujarà la 
campanya vinent al sènior del 

CH La Salle, que enguany ha 
jugat a Segona Catalana. D’al-
tres jugadores, així com l’entre-
nador, han decidit emprendre 
nous projectes. Expósito es farà 
càrrec del Sant Joan Despí, de la 
Divisió d’Honor Plata, on tam-
bé debutarà la jugadora Maria 
Rosado. D’altra banda, Mireia 
Heredia i Ainhoa Riera han fi t-
xat per l’Handol Gavà i Isis Vila 
s’ha incorporat a l’Handbol Sant 

Quirze, tots dos equips també de 
Plata. “És una bona oportuni-
tat per a aquestes jugadores 
de seguir progressant. Segur 
que en un futur tornarem a 
Montcada per aportar la nos-
tra experiència i contribuir al 
creixement de l’handbol feme-
ní al municipi”, ha expressat el 
tècnic, qui també espera apren-
dre molt en aquesta categoria 
semiprofessional. 

Algunes jugadores pujaran al sènior del CH La Salle 
i d’altres han fi txat per equips de Divisió d’Honor Plata

La generació de 
les ‘noies cocodril’ 
tanca una etapa 

Sílvia Alquézar | Redacció

HANDBOL FEMENÍ

Les lligues de Primera, Segona –on 
juguen la UE Sant Joan Atlètic i el 
CD Montcada– i Tercera Catala-
na masculina –UD Santa María 
A– i de Preferent i Primera Divisió 
femenina –FB Montcada– s’inicia-
ran el 3 i 4 d’octubre, mentre que 
la Quarta Catalana –UD Santa 
María B– i la Divisió d’Honor i 
Preferent del futbol base comen-
çaran el 10 i 11 d’octubre. Pel que 
fa a la resta del futbol formatiu, la 
Primera Divisió ho farà el 17 i 18 
d’octubre i les restants, el 24 i 25 
d’octubre.
En futbol sala, la Divisió d’Honor 
–FS Montcada– i la Primera Cata-
lana masculina –AE Can Cuiàs– i 
femenina –FS Montcada– s’enceta-
ran el 3 d’octubre, així com també 
totes les categories màximes de Di-
visió d’Honor –juvenil FS Mont-
cada–, en la base. Al seu torn, la 
Segona Catalana masculina –FS 
Montcada B i FB Montcada B– i 
femenina, i la Tercera Catalana ho 
faran el 17 d’octubre, dia en què 
també viuran la primera jornada 
de lliga la resta de categories del 
futbol sala base | SA

Les lligues de 
futbol i futbol 
sala ja tenen 
data d’inici

L’equip, a la temporada 2015-2016, quan van ser setè al Campionat d’Espanya, campió de la Copa Catalana i segon, a la Lliga Catalana
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Montcada Il·lusió Responsabilitat

#MiRemcapalfutur
www.montcada.cat

Dissabtes de CIRC! Diumenges
de VERMUT MUSICAL!

en marxa!La Cultura...

• AFORAMENT LIMITAT

• MESURES DE SEGURETAT QUE CAL 
SEGUIR PER ACCEDIR-HI:

- 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.

5 de setembre

Tots els dissabtes de setembre,
a l’escola Reixac, a les 18 h

Tots els diumenges de setembre,
al Parc Antiga Cerveseria, a les 12 h

6 de setembre,

12 de setembre

ÁUREO, 
AMB LA CIA.
UP ARTE

RIVOLTA

ROCK CIRC, 
AMB LA CIA.
ROLA BOLA

13 de setembre,

19 de setembre

OSHUN

OOPS, 
DE LA CIA.
TEATRE MÒBIL

20 de setembre,

THE 
GOURMETS

26 de setembre 27 de setembre,

OOPART, 
DE LA CIA. 
TRESPERTÉ

THE RHYTHM 
TREASURES, 

AMB MYRIAM 
SWANSON
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A mitjan del mes d’agost la pis-
ta exterior annexa al pavelló 
Miquel Poblet estarà enllesti-
da, segons la previsió de l’em-
presa encarregada de les obres. 
Tot i que inicialment no es farà 
servir per acollir competicions 
ofi cials, la pista comptarà amb 
les dimensions que marca el 
reglament per a esports com el 
bàsquet, el futbol sala, l’hand-
bol i el korfbal i es podrà fer 
servir també en format de tres 
minipistes. El recinte estarà 
envoltat d’una tancat perime-

tral que constarà d’armaris de 
dipòsit i zona de banquetes i 
estarà connectat amb el pave-
lló.

Nova iniciativa. El projecte va 
ser un dels guanyadors dels 
primers pressupostos partici-
patius fets per l’Ajuntament al 
2017 juntament amb l’Espai 
Poblet, que ja està en funciona-
ment. L’execució de les obres, 
amb un pressupost de 286.000 
euros, s’ha allargat més del 
previst perquè ha calgut tras-
lladar una estació transforma-

dora elèctrica, intervenció que 
ha costat prop de 80.000. Els 
regidors d’Esports i de l’Àrea 
Territorial –Salva Serratosa 
(ERC) i Jordi Sánchez (ERC), 
respectivament– van visitar 
el 9 de juliol l’espai per cons-
tatar l’avenç de la intervenció. 
“Les obres ja haurien d’estar 
acabades, però es van haver 
d’aturar al març a causa de 
l’estat d’alarma”, va recordar 
Serratosa, tot celebrant que la 
nova temporada esportiva es 
pugui iniciar al setembre amb 
el recinte disponible.

Va ser un dels projectes guanyadors dels pressupostos participatius del 2017

La pista exterior del pavelló Miquel 
Poblet estarà enllestida a l’agost 

EQUIPAMENTS ESPORTIUS
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Pilar Abián | Pla d’en Coll

La iniciativa s’adreça a infants nascuts entre el 2013 i el 2015

L’escola d’iniciació de 
la UB MiR serà gratuïta

Amb l’objectiu de potenciar el 
planter, l’escola d’iniciació al bàs-
quet de la UB MiR serà gratuïta 
a partir de la temporada vinent. 
La iniciativa s’adreça als infants 
nascuts els anys 2013, 2014 i 
2015. A principi de setembre, 
l’entitat organitzarà unes jor-
nades de portes obertes perquè 
tothom que estigui interessat pu-
gui anar-hi a provar. “Apostem 
per fer gratuïta la iniciació a la 
pràctica esportiva”, ha manifes-
tat el president, Carles Vilalta. 

Últim reforç. El Capità Port Gi-
nesta UB MiR A –que ha pujat 
a Segona– ha tancat la plantilla 
de la temporada vinent amb la 

incorporació de l’escolta Ivan 
Manrúbia, de 24 anys i 1’84 
metres d’alçada, que prové del 
Badalonès, de la Lliga EBA. El 
nou fi txatge, que havia jugat fa 
tres anys al club local, torna a 
Montcada amb l’objectiu de si-
tuar la UB MiR entre els equips 
referents del bàsquet català. “Ens 
agradaria pujar fi ns a Copa 
Catalunya o la Lliga EBA. La 
UB MiR és un club amb bo-
nes perspectives de futur on ja 
vaig estar molt a gust en l’eta-
pa anterior”, ha dit Manrúbia. 
Per la seva banda, Vilalta asse-
gura que “és un luxe comptar 
amb aquest jugador a la plan-
tilla per la seva qualitat, tant a 
nivell esportiu com humà”. 
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La nova pista esportiva exterior annexa al pavelló Miquel Poblet ja està pavimentada i ara està en construcció el mur perimetral

Sílvia Alquézar | Montcada

La montcadenca Mireia Té-
llez, de 12 anys, ha tornat a 
ser convocada per la Real Fe-
deració Espanyola d’Esports 
de Gel per participar entre el 
18 i el 25 de juliol a una com-
petició internacional a la ciutat 
polonesa de Tonaszow. La pa-
tinadora local, que pertany a 
l’equip Club Barcelona Short-
track, participarà a les proves 
de velocitat en pista llarga. Es 
tracta d’ una modalitat de pa-
tinatge en què els participants 
competeixen contra el rellot-
ge sobre una pista de gel que 
és un circuit oval amb forma 
allargada de 400 metres de 
corda i dos carrers. Mireia Téllez, de 12 anys, ja ha participat a d’altres competicions amb la delegació estatal
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L’escolta Ivan Manrúbia amb el president de la UB MiR (dreta) i el coordinador, Miquel Bachot

Mireia Téllez, convocada amb la 
Federació Espanyola d’Esports de Gel
La patinadora local competirà a Polònia a les proves velocitat en pista llarga 

PATINATGE

Sílvia Alquézar | Redacció

BÀSQUET

Els entrenaments seran dilluns i dimecres, a partir de les 17h

El FS Montcada tampoc 
cobrarà quota als petits

L’escola d’iniciació del FS 
Montcada també serà gratuïta 
la temporada vinent. La inicia-
tiva s’adreça als infants nascuts 
els anys 2015, 2016 i 2017. Els 
entrenaments tindran lloc els 
dilluns i els dimecres, de 17 a 
18.30h, al pavelló Miquel Po-
blet. Les famílies només hau-

ran d’abonar l’assegurança i 
l’equipació. El FS Montcada és 
el segon club montcadenc, jun-
tament amb la UB MiR, que 
decideix no cobrar cap quota 
als infants d’entre 3 i 5 anys. 
Les persones interessades po-
den demanar informació sobre 
la inscripció al telèfon 607 690 
549.

Sílvia Alquézar | Redacció

FUTBOL SALA
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Jugadors de l’escola d’iniciació del FS Montcada durant la presentació de la temporada passada
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Lídia Molano
Llicenciada en Dret i diplomada en Igualtat i Gènere, aquesta montcadenca de 32 anys mai s’hagués 
imaginat que faria de guarda de refugi de muntanya. Va debutar en aquesta feina fa sis anys al Refugi 
d’Ensija, situat a la serra del mateix nom, al Berguedà. El passat mes de gener, ella i el seu company 
van assumir la gestió del Xalet-Refugi de Rasos de Peguera, el més antic del Principat actualment. 
L’amor i el respecte per la natura són valors que ha viscut des de petita en el si de la seva família i que 
ha promogut des d’entitats com l’Agrupament Escolta El Turó, de la qual va ser fundadora. També 
va estar vinculada amb Els Diables de Can Sant Joan, el Casal Popular El Brot i la CUP Montcada. 
“Ser fi lla de família obrera i monomarental m’ha fet prendre consciència de classe i adonar-me 
de les problemàtiques que m’envolten allà on vaig”, explica Molano, qui creu en la lluita col·lectiva 
per aconseguir una societat millor.

‘Es viu millor fora de la 
voràgine de la metròpoli’

Com va arribar a ser guarda del 
Refugi d’Ensija?
Era un projecte del meu company 
Xevi Generó, al qual em vaig sumar 
perquè sempre m’ha agradat la 
muntanya. En poc temps vaig 
descobrir que estar envoltada de 
natura, fer pedagogia sobre la 
cura de l’entorn i, sobretot, cuidar 
els altres és el que em fa feliç. El 
problema és que l’únic accés a 
aquest refugi és a peu des de la 
Font Freda, a 3 km de distància 
i un desnivell de 500 metres. Era 
molt dur transportar tot el material a 
l’esquena, especialment a l’hivern 
amb gruixos de neu de metre i mig. 
Aquesta circumstància i la poca 
viabilitat econòmica, van fer que 
marxéssim al Xalet-Refugi Rasos 
de Peguera.
Va guanyar amb el canvi?
Sí. A aquest refugi s’hi pot arribar 

per carretera. És un lloc preciós 
on es pot fer escalada, pujar un 
dels ports més emblemàtics de 
Catalunya en bicicleta, caminar 
fi ns a la serra d’Ensija, fer el cim 
d’Estela o, simplement, passejar 
fi ns al poble abandonat de 
Peguera, on hi ha la casa d’en Cara 
Cremada, l’últim maqui català. 
En què consisteix ser guarda de 
muntanya?
Més enllà dels aspectes logístics 
que comporta gestionar un refugi, 
un guarda ha de conèixer millor 
que ningú el seu entorn i fer que 
les persones que s’hi apropen 
s’hi sentin segures i a gust. Vivim 
allunyats de serveis bàsics i moltes 
vegades, el problema més petit 
es pot fer molt gran. Crec que 
és un paper social poc valorat: 
contribuïm a la conservació de 
l’entorn i donem molta informació 

en matèria de seguretat i valors de 
respecte. Un bon guarda també ha 
d’aprendre a estar sol i avorrir-se 
en els períodes d’inactivitat. Tens 
temps per aprendre moltes coses 
com el nom de les plantes i els 
ocells que t’envolten i d’on venen 
el núvols que et deixaran xopa si 
trigues massa a pujar.

Com els va afectar l’estat de 
l’alarma?
Va ser un daltabaix. Vam engegar 
motors al gener i ens anava força 
bé fi ns que, al març, vam haver de 
tancar i anul·lar reserves. A més, 

havíem invertit a reformar la cuina 
i millorar l’efi ciència energètica de 
l’edifi ci. Afortunadament, la gent té 
moltes ganes de sortir i la demanda 
s’ha reactivat amb facilitat. El mes 
de juliol està funcionant bé, però 
no sabem com anirà l’agost. Amb 
l’aplicació de la nova normativa 
per la Covid-19, el dia a dia al 
refugi és més complex.
Hi ha moltes dones en aquest 
àmbit o vostè n’és una excepció? 
N’hi ha hagut i n’hi ha moltes. 
Ara bé, passa com a totes les 
feines masculinitzades, les dones 
hi som, però sempre es visibilitza 
més l’home. La gent pressuposa 
que la dona fa tasques de neteja i 
servei, mentre que l’home fa les de 
traginar, manteniment i gestió. Poc 
a poc, cal ocupar espais, explicar 
i visibilitzar. 
Quins projectes de futur té?

Actualment compagino dues 
feines. El meu objectiu és que 
aquest projecte sigui viable per 
poder tenir un sou digne i dedicar-
m’hi al cent per cent. M’agradaria 
apropar el refugi a la gent del 
Berguedà –molts dels quals hi 
van aprendre a esquiar o hi van 
fer el seus primers cims– i també 
als visitants de fora, a través 
d’activitats culturals i esportives. 
Troba a faltar Montcada?
Porto Montcada al cor i la poso 
sempre com a exemple de lluites 
col·lectives i autoorganització. Les 
experiències més boniques de 
la meva vida les he tingut al meu 
poble, on hi conservo grans amics 
i amigues. Però, no sé si mai hi 
tornaré a viure. Un cop marxes, 
veus que la qualitat de vida és 
molt millor fora de la voràgine 
especulativa de la metròpoli.

‘Porto Montcada al cor 
i la poso sempre com 
a exemple de lluites 
col·lectives’

Guarda de refugi de muntanya 
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