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Un total de 3.410 alumnes d’In-
fantil i Primària i 1.719 d’ESO 
van començar el 14 de setembre 
el nou curs escolar, marcat per la 
Covid-19 després de gairebé mig 
any sense classes presencials per 
la pandèmia. Cada centre ha dis-
senyat el seu pla de reobertura 
tenint en compte les intruccions 
dels departaments d’Educació i 
Salut de la Generalitat, amb l’ob-
jectiu de garantir la funció socia-
litzadora i formativa de l’escola 
i, alhora, ser un espai segur per 
minimitzar els riscos de contagi 
de la malaltia.
Per tal de facilitar la traçabilitat 
de possibles casos de Covid-19, 
s’han reduït les ràtios i s’han 
creat grups estables de convi-
vència. L’ús de la mascareta és 
obligatori a partir dels 6 anys i, 
abans d’entrar, 
es pren la tempe-
ratura a tot l’alu-
mat, que també 
s’ha de netejar 
les mans amb gel 
hidroalcohòlic. 
Les entrades i 
les sortides són 
esglaonades en franges de 10 
minuts per evitar aglomeraci-
ons i els pares no poden entrar 
al recinte escolar.

Espai segur. Des de les esco-
les s’ha enviat un missatge de 
tranquil·litat a les famílies. “Som 
un espai segur i seguirem un 
estricte protocol per evitar la 
propagació del virus”, ha dit 
la directora de l’INS La Ribera, 
Àngels Longán. “Totes les deci-
sions s’han pres pensant sem-
pre en el benestar de l’infant”, 
ha comentat Conxa Colom, di-
rectora de l’IE Mas Rampinyo, 
que a partir d’aquest curs ha 
passat a ser institut escola. En 
aquest sentit també s’ha mani-
festat David González, director 
de l’escola Fedac Montcada, qui 
ha destacat “el gran esforç del 
professorat per tenir-ho tot a 
punt” i ha demanat a les famílies 
la seva col·laboració.

Novetats. La majoria dels cen-
tres ha desdoblat les classes per 
rebaixar les ràtios per sota dels 
20 alumnes. Aquesta mesura els 
ha obligat a sacrifi car espais co-
muns com la biblioteca i les au-
les de música i plàstica per acollir 
els nous grups. Algunes escoles 
han hagut de demanar la utilit-
zació d’equipaments municipals 
per realitzar alguna activitat, 
com és el cas de les escoles Fe-
dac i El Turó, que han sol·licitat 
a l’Ajuntament fer l’hora del pati 
a la pista de la Zona Esportiva 
Centre i al parc de la Cerveseria, 
respectivament. 
D’altres, com el Reixac, han de-
cidit transformar el gimnàs en 
un altre espai per al menjador i 
fer l’educació física a les pistes 
exteriors. Per la seva banda, el 
Mitja Costa ha aprofi tat tot l’es-

pai que dispo-
sa per desdo-
blar els grups 
més nombro-
sos –P5 i 1r– i 
ha habilitat 
l’antiga cuina 
i part del tea-

tre –com tam-
bé ha fet el Font Freda–, com a 
menjadors. 
Les mesures excepcionals han 
afectat l’horari lectiu. Així, l’IE 
El Viver ha acordat eliminar la 
sisena hora per redistribuir el 
professorat amb l’objectiu de 
desdoblar grups, mentre que 
l’IE Mas Rampinyo ha optat per 
reduir mitja hora el temps de 
menjador i avançar la sortida a 
les 16h.
Durant els pri-
mers dies del 
nou curs, els 
centres han pri-
oritzat l’acolli-
da emocional 
de l’alumnat i 
l ’aprenentatge 
de les competències digitals 
per afrontar possibles confi na-
ments. “Hem d’estar preparats 
pel que pugui passar”, reco-
neix Longán, un objectiu que 
comparteix González: “Hem 

d’aconseguir que l’alumnat 
sigui el més autònom possible 
en l’àmbit digital”.

Il·lusió. La ca-
nalla ha viscut 
la tornada a 
l’escola d’una 
manera molt 
especial des-
prés de sis 
mesos sense 

classes presencials. Als nervis tí-
pics de l’inici de curs s’afegeixen 
la incertesa i la por per la con-
juntura actual. “En tot aquest 
temps no he parat de pensar 
en l’escola i els meus amics”, 

explica Godfavor Philip, de 10 
anys. Emilia Tamayo, de 8, tam-
bé assegura que tenia moltes ganes 
de tornar a l’escola “per veure els 
amics, jugar i aprendre”.
El retorn a les aules preocupa 
les famílies. “El curs serà com-
plicat, però no tinc por, ani-
rem fent pas a pas. Les escoles 
han fet un gran treball i estic 
tranquil·la”, opina Montse Ar-
tés, mare de dos infants de Pri-
mària. Hanna Zelinska, amb dos 
fi lls escolaritzats, reconeix que 
“teníem moltes ganes de tor-
nar a l’escola i recuperar una 
part important de la nostra 
vida”.

Actualitat
laveu.cat

Arrenca un curs escolar atípic marcat 
pels estrictes protocols de la Covid-19
Un total de 5.129 alumnes d’Infantil, Primària i ESO ha reprès l’activitat lectiva després de mig any sense classes presencials

Sílvia Alquézar | Redacció

IE MAS RAMPINYO
El centre s’ha convertit enguany en la 
segona escola pública del municipi que 
incorpora l’etapa de la secundària obligatòria
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Alumnes de l’escola Mitja Costa aprenen com s’han de netejar les mans correctament abans d’entrar a classe en el primer dia del nou curs lectiu

Als nervis típics de 
l’inici de curs s’hi han 
afegit la incertesa i la 
por per la conjuntura 
actual de la pandèmia

Només dos dies després de l’inici 
de curs van saltar les alarmes pel 
primer cas de la Covid-19 a un 
centre educatiu del municipi. Un 
grup de 2n de batxillerat de l’INS 
Montserrat Miró s’ha de quedar 
confi nat a casa i seguir les clas-
ses de manera telemàtica fi ns al 
28 de setembre després que el 
dia 15 es confi rmés que un dels 
alumnes va donar positiu de la 
malatia. Els protocols es van ac-
tivar immediament per part del 
centre i del Departament de Salut 
de la Generalitat. Una unitat mòbil 
del CAP Montcada es va despla-
çar l’endemà al matí a l’institut per 
fer les proves PCR a tots els estu-
diants i el professor que van estar 
en contacte amb la persona afec-
tada. Tot i que el resultat sigui ne-
gatiu, hauran de fer la quarantena 
perquè el període d’incubació de 
la malaltia és de dues setmanes.
La direcció i l’Ajuntament han va-
lorat positivament l’efi càcia dels 
protocols i la ràpida resposta do-
nada des del Departament de 
Salut i l’Atenció Primària. “Ens 
hem d’habituar a aquesta nova 
normalitat i saber adaptar-nos al 
que vagi sorgint”, ha dit Gemma 
Hidalgo, cap d’estudis del Miró l SA

Primer cas del virus 
en una classe

Cada centre ha dissenyat 
el seu pla de reobertura 
sota les directrius 
dels departaments 
d’Educació i Salut

Una professera de l’INS La Ferreria pren la temperatura a un alumne a l’entrada de l’INS La Ferreria
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Descens accentuat 
de la matriculació 
als centres locals

ESCOLES BRESSOL

Per primer cop, el curs ha començat amb places disponibles
a tots els equipaments municipals i també a la privada

Sílvia Alquézar | Montcada

Després de sis mesos tancades 
per la Covid-19, les Escoles 
Bressol Municipals (EBM) 
van iniciar el 4 de setembre el 
nou curs escolar, marcat per una 
important dava-
llada de matri-
culacions i per 
estrictes mesu-
res d’higiene 
per minimitzar 
el risc de propa-
gació del virus.
La incertesa de la conjuntura ac-
tual ha fet que, per primer cop, hi 
hagi places vacants als cinc cen-
tres de titularitat municipal: Font 
Freda, Can Casamada, Camí 
del Bosc, Mitja Costa i Can Sant 
Joan. La Regidoria d’Educació 
ha ofertat enguany un total de 
229 places, de les quals se n’han 

cobert 181. Les EBM han pogut 
obrir tots els grups, excepte el 
de nadons de l’escola Can Sant 
Joan. Les ràtios són les mateixes 
que el curs passat, amb un mà-
xim de 7 infants a P0; 13, a P1 i 

20, a P2. 
Per a la Llar 
d’Infants Dis-
ney, l’únic cen-
tre privat que 
hi ha al muni-
cipi, la situació 
encara és més 

greu ja que ha perdut dos terços 
de seu l’alumnat i ha hagut de re-
duir plantilla. Tot i així, la direc-
ció ha decidit afrontar el nou curs 
i està tramitant la sol·licitud d’un 
ajut al Departament d’Educació.

Controls estrictes. “Volem tras-
lladar un missatge de tranquil-

litat a les famílies perquè als 
centres es compleixen totes les 
mesures que ens indiquen des 
dels Departaments d’Educació 
i Salut de la Generalitat”, ha 
explicat la regidora d’Educació, 
Jessica Segovia (ECP), qui ha de-
manat als progenitors “ser molt 
responsables a dins i fora dels 
centres educatius” perquè el 
curs es pugui desenvolupar amb 
la màxima normalitat. 
Una de les novetats més impor-
tants és que els pares i mares no 
poden accedir al centre. “Ens fa 
molta pena que les famílies ha-
gin de deixar els infants a l’en-
trada i no puguin entrar fi ns a 

l’aula, però ens hem d’adaptar 
a la nova realitat”, ha assenya-
lat la directora de l’EBM Font 
Freda, Virgínia López. 
Un altre dels canvis destacats 
és la creació de grups estables 
amb l’objectiu de poder delimi-
tar amb més facilitat les cadenes 
de contagi. La canalla fa totes les 
activitats a la seva aula, incloses 
el dinar i la migdiada, i quan sur-
ten al pati tampoc no compartei-
xen espai amb els nens i nenes 
d’altres classes. Les joguines es 
netegen cada dia, els cotxets no 
es poden deixar als centres i és 
obligatori l’ús de la mascareta 
per al personal docent.

Les famílies van viure el primer 
dia amb una barreja de senti-
ments entre l’alegria de tornar a 
l’escola i la por davant la situació 
sanitària provocada pel coronavi-
rus. “Estem contents però, a la 
vegada, neguitosos. Confi em 
en els protocols i en la respon-
sabilitat dels pares i el professo-
rat. Segur que ens en sortirem”, 
ha dit Maria Bianca Camós, mare 
d’un nen de P2 a l’EBM Font Fre-
da. Per a Mónica Matías, mare 
d’una nena de P2 del mateix cen-
tre, “els infants han d’anar a 
l’escola, igual que van al parc, 
perquè és important que es re-
lacionin amb altres nens”. 

Grups estables i entrada 
vetada als progenitors, 
les principals novetats 
per evitar contagis
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La directora de l’EBM Font Freda, Virgínia López, el primer dia de classe explicant al pare d’un usuari les novetats del nou curs escolar
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EL PODER DEL LLENGUATGE
Bones pràctiques 
en el llenguatge, 

com identificar els 
usos discriminatoris 
en relació al racisme, 

alternatives i llenguatge 
inclusiu.

 Inscriu-te aquíFORMACIÓ ONLINE GRATUÏTA PER A ENTITATS DEL MUNICIPI

DIJOUS 8 OCTUBRE, DE 18 A 20 H 
Més informació: serveiacciocomunitaria@montcada.org o 670 673 620
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PÀG. 7

DIADA
L’Ajuntament ret homenatge als 
treballadors dels serveis essencials que 
estan fent front a la pandèmia

NISSAN

La baixada de la producció podria 
afectar el conveni pactat a l’agost
El comitè d’empresa de Montcada denuncia que la direcció amenaça amb no poder mantenir l’acord avalat per la plantilla

Lluís Maldonado | Redacció

La companyia ha 
reduït la producció i els 
proveïdors demanen 
renegociar els preus

El 23 de setembre expira el pe-
ríode d’un mes de consultes so-
bre l’ERO de tancament que ha 
presentat el grup empresarial 
Acciona –un dels proveïdors de 
personal extern de Nissan– i que 
afecta 500 persones.
Tot i la mediació del Departament 
de Treball, no hi ha acord entre 
les parts. El comité d’empresa 
critica “la poca transparència i 

mala fe” de la direcció, que ha 
rescindit el contracte amb Nis-
san malgrat que la multinacional 
mantindrà la producció fi ns al 
desembre de l’any vinent i recla-
ma la retirada d’un ERO que con-
sidera “injustifi cat”. 
Els sindicats, que apunten a la ju-
dicialització del procés, segueixen 
amb el calendari de mobilitzacions 
iniciat a fi nal d’agost | LM

Futur incert dels treballadors d’Acciona

L’acord entre la direcció i els 
sindicats per ajornar el tanca-
ment de les plantes catalanes 
de Nissan fi ns al desembre del 
2021 –signat aquest agost des-
prés de 90 dies de vaga inde-
fi nida– podria estar en perill. 
Això és el que han expres-
sat a La Veu fonts del comitè 
d’empresa de la planta mont-
cadenca. L’argument de la 
multinacional és que el volum 
de l’activitat productiva, que 
s’ha reprès aquest setembre, 
no és l’esperat. Els proveïdors 
que abasteixen Nissan de pe-
ces pressionen per renegociar a 
l’alça els preus de les comandes 
davant l’espectacular baixada 
del nombre d’unitats que es fa-
briquen a diari. I, d’acord amb 
el conveni signat partir del ge-
ner del 2021, només s’hi faran 
només 25, quan abans la xifra 
era de 180 per torn. 

“Vivim amb contínues amena-
ces per part de la direcció”, han 
apuntat fonts del comitè d’em-

presa, que qualifi quen la gestió 
de la companyia de “desastrosa 
i inefi caç”.

Taula de reindustrialització. El 
3 de setembre es va constituir 
la Taula de Reindustrialització, 
amb presència de les adminis-
tracions estatal i autonòmica, 
que té com a objectiu la re-
cerca de projectes per garantir 
la creació d’ocupació donant 
preferència als empleats de la 
multinacional nipona. 
El nou conseller d’Indústria, 
Ramon Tremosa, ha reconegut 
contactes amb fi rmes de bateri-
es elèctriques interessades en les 
instal·lacions de Nissan a Zona 
Franca. La informació no ha estat 
confi rmada i el comitè d’empresa 
de Montcada vol que la proposta 
que pugui reeixir tingui també en 
compte la resta de plantes.
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El conveni de tancament acordat entre la direcció de Nissan i el comitè d’empresa es va votar prèviament en assemblea el passat 6 d’agost
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• Conferència: “Mapa d’ajudes post Covid-19 

atorgades per l’administració pública”

A càrrec de Gemma Arcalís, de l’Agència per la Competitivitat
de l’Empresa de la Generalitat de Catalunya (ACCIÓ)

• Presentació dels projectes INCOMIR i Digitalitza’t 2020

A càrrec d’Eulàlia Balañà (EBCCE)
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Enmig d’estrictes mesures de 
seguretat, amb aforament limi-
tat, control de temperatura dels 
assistents i cadires distanciades, 
l’Ajuntament va celebrar l’11 de 
setembre la Diada Nacional de 
Catalunya. L’acte, transmès en 
directe per Montcada Comu-
nicació, es va fer a la plaça de 
l’Església, com és tradicional, 
però es va limitar als parlaments 
i a una actuació musical, la del 
violoncel·lista montcadenc Joan 
Riera. L’austeritat va primar per 
evitar concentracions de públic i 
el risc de contagi de la Covid-19.

Eix central. La pandèmia va es-
tar ben present no només en 
l’organització del protocol, sinó 
també en els discursos. L’alcal-
dessa, Laura Campos (ECP), 
es va referir a la traumàtica si-
tuació viscuda durant del con-
fi nament i a l’impacte que està 
tenint aquesta crisi sanitària en 
la societat montcadenca i, espe-
cialment, en les famílies direc-

tament afectades per la malal-
tia. Campos també va posar en 
valor el paper dels treballadors 
i treballadores dels serveis es-
sencials. 
Amb la vista posada en el futur 
més immediat, l’alcaldessa es 
va referir a la necessària recu-
peració del país com una opor-
tunitat per fer front a les man-
cances més urgents prèvies a la 
pandèmia. “Abans ja patíem 
el virus de la pobresa infantil, 
la precarietat laboral, la vio-
lència masclista i la manca de 
resposta a la situació d’emer-
gència climàtica”, va dir l’edil, 
tot afegint que la reconstrucció 
s’ha de fonamentar en un bon 
sistema de salut i educació pú-
bliques, una indústria forta, in-
versió en cultura i garantint que 
els ajuntaments disposin dels 
recursos necessaris. 
L’edil, que va aprofi tar per con-
demnar públicament els “atacs 
feixistes” a la mesquita del mu-
nicipi, va acabar el seu discurs 
fent una crida a la unitat.

El paper dels Serveis Socials.
La intervenció que fa tradicio-
nalment un representant de la 
societat civil a la Diada, la va 
protagonitzar la treballadora de 
Serveis Socials de l’Ajuntament 

11 DE SETEMBRE

Pilar Abián | Montcada

La necessitat de prioritzar les polítiques socials per superar l’impacte de la Covid-19 centra els parlaments de l’acte institucional

El repte de reconstruir el país després 
de la pandèmia protagonitza la Diada

D’esquerra a dreta, Meritxell Font, Juan Carlos de la Torre (ECP), Ana Pellicer (Cs), l’alcaldessa, Jordi Sánchez (ERC) i Andreu Iruela (PSC)
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Meritxell Font. En nom del col-
lectiu, Font va recordar el caos 
viscut durant l’inici de la pandè-
mia i va lamentar la manca de 
recursos tècnics i humans que 
ha tingut el sector, ja en preca-
ri abans de l’estat d’alarma, per 
fer front a una crisi d’aquesta 

envergadura. “Afagem l’espe-
rit de la Diada per reivindicar 
el valor dels Serveis Socials; 
hem de reclamar una societat 
més justa i centrar els esforços 
a garantir els serveis bàsics i 
la promoció d’accions preven-
tives i comunitàries”, va dir.

L’acte va fi nalitzar amb l’ofrena 
fl oral a l’escultura ‘La força de la 
terra’ de l’escultor montcadenc 
Luis Barbosa, a càrrec de l’al-
caldessa, acompanyada de Font 
i dels portaveus de tots els grups 
municipals, inclòs Cs que mai 
no hi havia participat fi ns ara.

L’acte va ser transmès en directe per laveu.cat Font va parlar en nom de Serveis Socials Joan Riera va posar la nota musical a l’acte

L’alcaldessa reclama 
unir esforços davant la 
crisi i més recursos per 
als ajuntaments

CURSOS TORNS /HORARIS

Formació Inicial
(Instrumentals)

Nivell 1
Nivells 2 i 3 Tarda - Vespre

Graduat en Educació 

Secundària
(ESO per a persones adultes)

GES 1
GES 2

Vespre

Preparació

Proves d’Accés
(Matèries comunes i específiques:

física, química, biologia)

Cicles Formatius Grau Superior  

Universitat 
(majors de 25 i 45 anys)

Tarda - vespre

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

Llengües

Català 
Castellà 
Anglès
Francès

Matí, tarda i vespre

TITULACIÓ QUE ES POT ACONSEGUIR:

  GES (ESO per a persones adultes)

Català, Anglès i Francès (Certificats que permeten accés a 3r EOI)

  Competic (certificats equivalenta a Actic bàsic, mitjà i avançat) 

  Certificat accés Grau Superior FP de fins a 2 punts extres

CENTRE DE FORMACIÓ
D’ADULTS DE LA LLAGOSTA

      LA FORMACIÓ OBRE PORTES

Informació i preinscripció:

Modalitat presencial amb opció de docència a distància

en cas de confinament.

Bloc del CFA:  cfalallagosta.cat

Telèfon: 93 574 49 81 / 634 543 693

Correu electrònic: a8059044@xtec.cat 

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

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

C. de l’Estació, 28  ·  La Llagosta ·  93 574 49 81
cfalallagosta.cat  ·  a8059044@xtec.cat

Oferta formativa curs 2020-2021
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Adreu Iruela és el portaveu del 
PSC, el grup majoritari en l’opo-
sició, i la segona força més vota-
da a les passades eleccions. Amb 
una renovació total de represen-
tants després de la forta davalla-
da a les urnes viscuda al 2015, el 
partit aspira a recuperar en breu 
l’hegemonia que va tenir durant 
la primera dècada del segle.

Quins són els objectius del PSC 
per a aquest mandat?
Volem posar èmfasi a impulsar 
les prioritats reals de la ciutada-
nia amb les nostres accions en el 
Ple per aconseguir que el govern 
municipal atengui realment les 
necessitats de la ciutat. Contri-
buir a què Montcada sigui punt 
d’atracció del coneixement i el ta-
lent, més inclusiva i accesible i on 
es crei ocupació estable i de qua-
litat. També, consolidar el nostre 
projecte polític per ser la primera 
força a les properes eleccions
Després de la travessa pel desert 
de l’anterior mandat, veu aquest 
com l’oportunitat de resorgir 
cara a recuperar l’Alcaldia?
Estem molt contents de la nostra 
progressió de vot a les passades 
eleccions en què vam passar de 
quatre a sis regidors. Això ens fa 
pensar que el treball previ va ser 
positiu. Avui dia, però, és molt 
difícil aconseguir majories abso-
lutes i això fa que haguem de ser 
humils políticament per si en un 
futur hem de compartir govern. 
Si es dona el cas, ho farem amb 
qui tingui més coses en comú 
amb el nostre programa polític. 
Evidentment tenim vocació de 
govern i treballarem per això.

El Ple ha passat de vuit a quatre 
grups. Hi ha poc debat polític.
Ens hagués agradat més di-
versitat però els resultats van 
ser aquests. D’altra banda, ens 
alegra que hi hagi una majoria 
d’esquerres i només un grup de 
dretes, Cs, i que la ultradreta, re-
presentada per Vox, no arribés a 
entrar a l’Ajuntament. A diferèn-
cia de l’últim mandat, el govern 
actual està en majoria, no neces-
sita cap suport de l’oposició per 
aprovar els punts que porta al 
plenari, però igualment hem de 
fi scalitzar la seva acció. Pel que fa 
als debats polí-
tics, malaura-
dament estem 
condicionats 
per la situació 
actual i ara el 
que toca no 
és l’enfronta-
ment, sinó col·laborar a superar 
aquesta pandèmia. També creiem 
que el tarannà del govern és dife-
rent al del mandat anterior. 
En quin sentit?
Hi ha més predisposició en gene-
ral i, en especial, de l’alcaldessa, 
perquè la relació sigui més fl uïda. 
Se’ns facilita molta informació i 
es tenen en compte les nostres 
propostes; això fa que ens sen-
tim partíceps de les decisions que 
es prenen. La política municipal 
donaria lliçons a l’autonòmica o 
a la nacional pel que fa al nivell 
d’entesa entre grups, sobretot 
quan es tracta de fer front a un 
estat d’alarma com l’actual. Com 
a partit, ens interessa fer una po-
lítica dialogant, col·laborativa, no 
d’enfrontament partidista. Això 
no benefi cia la ciutadania, forma 

part del passat, el que hem de fer 
és intentar resoldre els proble-
mes. 
Mirar endavant i no enrere 
és el que el seu grup reclama 
quan el govern li retreu la ges-
tió feta pel PSC en el passat. 
Creu que és una crítica injus-
tifi cada?
Sí, quan només s’utilitza per ata-
car-nos. Hem reconegut públi-
cament que no va ser una bona 
gestió política, però tampoc des 
del punt de vista tècnic. De tota 
manera, parlem d’un context di-
ferent a l’actual. Hi ha un deu-

te econòmic 
que ens limita 
i això és evi-
dent, però es 
va perdre l’úl-
tim mandat 
fent auditories 
per intentar 

destapar el que fos per culpar el 
PSC i no es va trobar res puni-
ble, res que es pogués denunciar 
a la Fiscalia. I les crítiques sem-
pre han estat per al PSC quan el 
govern era en coalició amb CiU. 
D’altra banda, per què no parlem 
de l’herència positiva? De Mont-
cada Aqua, la Biblioteca, l’estadi 
de La Ferreria o el pont de La 
Salle, per posar algun exemple. 
L’actual grup municipal no té 
cap motxilla del passat que se li 
pugui atribuir.
Certament no queda cap dels 
regidors d’anteriors mandats, el 
partit n’ha volgut fer creu i ratlla?
El que ha fet és treballar per la 
renovació, no només de càrrecs, 
també quant a la manera de fer 
política. Apostem per la proximi-
tat per no caure en els errors del 

passat. Pensem que ningú hauria 
d’estar en un càrrec més de dos 
mandats, tant públic com orgà-
nic. Cal donar pas a companys 
amb idees noves per seguir pro-
gressant i apostar per polítiques 
d’entesa amb la resta de forces 
municipals. 
L’actual conjuntura també està 
contribuint al consens.
Tenim un compromís amb la 
ciutadania enfront la pandèmia. 
Independentment de les ideo-
logies, hem d’unir esforços per 
donar cobertura a les persones 

més vulnerables que són les 
més perjudicades per la crisi sa-
nitària, econòmica i social que 
estem vivint. Per sentit comú 
i vocació de servei públic no 
dubtarem a fer costat al govern 
totes les vegades que calgui 
per tal d’alleugerir l’impacte 
d’aquesta pandèmia. Això no 
vol dir que no seguim fi scalit-
zant la seva acció. La nostra fei-
na com a oposició és vigilar que 
tot es faci correctament, a més 
de fer arribar al Ple les queixes 
que ens transmet la ciutadania.

ENTREVISTA A ANDREU IRUELA
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Andreu Iruela, a la seu de l’agrupació del PSC de la qual també és el primer secretari

‘Les auditories de 
l’anterior mandat no 
van demostrar res 
punible contra el PSC’

Pilar Abián | Montcada

‘L’enfrontament partidista no benefi cia 
ni resol els problemes de la ciutadania’
El portaveu del PSC confi a que el partit pugui recuperar en els propers comicis el lideratge que va tenir al front del consistori
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El consens s’imposa en tots 
els punts tractats a la sessió
Aprovat el Pla de recuperació socioeconòmica per pal·liar la pandèmia que és obert a propostes ciutadanes

PLE DE JULIOL

L’últim Ple, fet el 24 de juliol, 
passarà a la història per un fet 
inusual, tots els punts van ser 
aprovats per unanimitat. Govern 
i oposició van consensuar, fi ns i 
tot, les quatre mocions presenta-
des. Dues van ser a proposta del 
PSC, reclamant la participació 
dels ajuntaments als fons euro-
peus i la renovació dels parcs in-
fantils. Cs, per la seva banda, va 
proposar mesures per pal·liar els 
efectes del pol·len i la regulació 
de l’ús de material pirotècnic.

Covid-19. La pandèmia va tor-
nar a ser un dels eixos principals 
a tractar. Per contribuir a mitigar 
els efectes de l’actual crisi, el go-
vern –ECP i ERC– va presentar 
un Pla de recuperació socioeco-
nòmica, incloent les aportacions 
dels grups de l’oposició.
La majoria de les propostes 
són accions que ja estaven 
previstes en els diferents plans 
estratègics fets per les regido-
ries 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. El Pla es pot consultar a la 
plataforma municipal montcada.
partcipa.cat i és obert a propostes 
i suggeriments de la ciutadania, 
que es poden presentar fi ns al 
proper 15 d’octubre.

Habitatge. El Ple també va acor-
dar sol·licitar a la Generalitat 
més competències en matèria 
d’Habitatge amb el principal 

El Pla de recuperació es pot consultar al portal montcada.participa.cat des del qual la ciutadania pot fer les seves aportacions fi ns al 15 d’octubre
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Acord per regular l’ús de material pirotècnic
L’Ajuntament modifi carà l’ordenança municipal per acotar l’ús de ma-
terial pirotècnic a determinades celebracions i festivitats. L’objectiu de 
la mesura és reduir al màxim les molèsties que aquesta causa des d’un 
punt de vista de contaminació acústica, tant a persones com a animals.

Pilar Abián | Redacció

Mesures per pal·liar els efectes del pol·len
Per mitigar els efectes que provoca en pol·len en la salut de la po-
blació amb problemes d’al·lèrgia s’intensifi carà la neteja als carrers, 
parcs i jardins durant l’estiu i la primavera, es faran campanyes in-
formatives i s’estudiarà la viabilitat de substituir vegetació i arbrat.

La sessió plenària de setembre 
es farà el dia 23 (18.30h) i no el 
24 –en coincidir l’últim dijous de 
mes amb festivitat local. Entre els 
punts inclosos a l’ordre del dia hi 
ha l’aprovació inicial de l’orde-
nança municipal de mesures per 
fomentar i garantir la convivèn-
cia ciutadana i de l’ordenança de 
protecció i tinença d’animals de 
companyia. De moment, el Ple es 
continuarà fent de forma telemà-
tica per garantir les mesures de 
seguretat fi xades en el marc de la 
pandèmia. La sessió es podrà se-
guir en directe a través del canal 
Youtube de Montcada Comuni-
cació, laveu.cat i montcada.cat | PA

El Ple del mes 
de setembre 
s’avança un dia

objectiu de mobilitzar per a 
ús social els immobles que 
porten més de dos anys buits 
sense causa justifi cada. El prin-
cipal objectiu serà el parc dels 
grans tenidors de pisos, com 
ara entitats bancàries i grans 
promotores. A més d’introduir 
procediments per comprovar si 
un habitatge o edifi ci s’utilitza 
de forma anòmala, l’Ajuntament 
també podrà actuar en la línia 
d’exigir a la propietat la seva 
conservació i de garantir l’exis-
tència de la cèdula d’habitabilitat 
per evitar els infrahabitatges.
En la mateixa sessió plenària es 
va aprovar el Programa d’ins-
pecció i conservació dels habi-
tatges buits i ocupats. Al regis-
tre que té l’Ajuntament hi ha 52 
habitatges susceptibles d’expe-
dient sancionador, encara que 
la xifra podria ser superior. La 
llei permet, fi ns i tot, expropi-
ar promocions amb el 80% de 
l’obra feta que portin més de 
dos anys aturades.

MOCIONS APROVADES 
Estudi per actualitzar els parcs infantils
L’objectiu és aconseguir que els parcs siguin inclusius i incorporin zo-
nes de joc per a infants amb diversitat funcional. El Ple va acordar fer 
un estudi i elaborar un calendari d’adaptació dels espais per tal que, 
en el termini de cinc anys, el municipi compti, com a mínim, amb un 
parc d’aquestes característiques a cada barri.

Participació als fons europeus
El Ple va acordar reclamar la participació dels ajuntaments en la gestió 
dels fons provinents del Pla de Recuperació per a Europa, 758.000 
milions d’euros en total. El document insta la Generalitat a fer front 
comú amb l’Estat per evitar que les polítiques econòmiques que 
s’apliquin a partir d’ara estiguin basades en l’austeritat i reclama que 
els consistoris rebin el fi nançament adequat en l’actual conjuntura.

L’exregidor José Ramón Rivas 
va morir el passat 24 de juliol 
a l’edat de 64 anys. Rivas va 
ser membre del grup municipal 
socialista en la recta fi nal del se-
gon mandat presidit per César 
Arrizabalaga, des del març del 
2006 al maig del 2007, període 
en què va ser el responsable 
de la Regidoria de Llicències i 
Disciplina Urbanística | PA

Mor l’exregidor 
socialista 
Ramon Rivas

Ramon Rivas, durant la seva etapa com a edil
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Projectes en suport 
a les empreses locals
Noves edicions dels programes Incomir i Digitalitza’t

PROMOCIÓ ECONÒMICA I OCUPACIÓ

Pilar Abián | Redacció

L’Ajuntament ha obert les ins-
cripcions per participar a les 
edicions anuals dels projectes 
Incomir i Digitalitza’t, destinats 
a millorar la competitivitat em-
presarial i que gestiona el depar-
tament municipal de Promoció 
Econòmica i Ocupació. A tra-
vés de tutories personalitzades, 
s’ofereix a les pime formació per 
adaptar-se als canvis constants 
que esdevenen al teixit econò-
mic o per crear la seva identitat 
corporativa a Internet. 

Presentació virtual. El regidor 
de Promoció Econòmica i Ocu-
pació, Jaume Teixidó (ERC), i 
personal d’aquest departament 
presentaran públicament els dos 
projectes el 30 de setembre, en 
una xerrada virtual que es farà 
mitjançant l’aplicació Zoom. A 
continuació hi haurà una con-
ferència sobre el mapa d’ajudes 
post Covid-19 per a empreses 
que atorga l’administració públi-
ca, a càrrec de Gemma Arcalís, de 

l’Agència per la competitivitat de 
l’empresa. L’activitat començarà 
a les 9.45h i fi nalitzarà cap a les 
11.45h. Les persones interessades 
a participar-hi han d’enviar un 
correu a l’adreça promocioeconomi-
ca@montcada.org.

Emprenedoria. La Setmana del Pla 
d’Empresa, de l’1 al 9 d’octubre, 
és una altra acció de Promoció 
Econòmica i Ocupació per do-
nar suport les persones empre-
nedores. Durant el cicle hi haurà 
quatre tallers que es faran de for-
ma virtual, a través de l’aplicació 
Zoom, en horari de matí. 
El primer, amb el nom ‘Inspira’t 
en 21 models de negoci i fes el 
teu Canva’, es farà l’1, el 2 i el 
6 d’octubre. El taller ‘Com fer 
l’estudi de mercat de la teva idea 
de negoci’, tindrà lloc el 5. El 7 i 
el 9 es parlarà d’aspectes fi scals i 
comptables i el dia 8, sobre com 
posar el preu als productes o 
serveis. Els interessats a partici-
par-hi poden enviar un correu a 
montcadaempren@montcada.org.

El nostre passat

Més informació: 

Museu municipal. Tel. 610 144 499. A/e museumunicipal@montcada.org

DIUMENGE 20 DE SETEMBRE, 12 H 

La fàbrica de l’aigua 
Visita teatralitzada 
Durada: 2 h. Preu: 5 €

DIUMENGE 27 DE SETEMBRE, 12 H 

Els secrets de la Casa de les Aigües 
Visita guiada 
Durada: 90 min.
Activitat gratuïta

DIUMENGE 4 D’OCTUBRE, 12 H 

La Casa de les Aigües en 45 minuts 
Visita guiada breu 
Durada: 45 min. 
Activitat gratuïta

JORNADES EUROPEES
DEL PATRIMONI 

Dissabte 10 d’octubre, 18 h 

A tota màquina!
Visita teatralitzada
Activitat gratuïta 

Durada: 2 h

Diumenge 11 d’octubre, 
a partir de les 10 h

Matinal d’Urban Sketching 
a la Casa de les Aigües 
Vine a descobrir el fenòmen 
de l’Urban Sketching tot dibuixant 
la Casa de les Aigües. 
Visites guiades al llarg del matí.
Activitat gratuïta 

Amb la col·laboració 
d’Urban Sketchers Barcelona.

Més informació a:
www.montcada.cat/actualitat/agenda/

MESURES DE SEGURETAT 
PER LA COVID-19

al teu abast
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)

MATRÍCULA OBERTA DURANT EL MES DE SETEMBRE

Horari: de 10 a 13 h, de dilluns a divendres,
i també de 16.30 a 19.30 h, dimarts i dijous.

Cal demanar cita prèvia al 935 751 644

o a montcadaireixac@cpnl.cat

SLC de 

Montcada

i Reixac

Casa de la Vila
C. Major, 32, 
4a planta

Curs

2020-21

Manifestació de repulsa contra 
l’intent de cremar la mesquita
La Comunitat Islàmica de Montcada convoca una concentració el 19 de setembre
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Els bombers van haver d’intervenir per apagar el foc que va cremar l’entrada al recinte religiós

Laura Grau | Redacció

La Comunitat Islàmica ha con-
vocat el 19 de setembre (18h), 
una concentració al carrer 
Mozart, 2 de Mas Rampinyo, 
davant la mesquita local, per 
denunciar els tres intents d’in-
cendi que ha sofert la instal-
lació en poc menys d’una set-
mana. Els Mossos d’Esquadra 
investiguen l’autoria dels fets, 
el més greu dels quals es va 
produir la matinada del dia 10 
de setembre, fent necessària la 
intervenció dels bombers. 

Atacs reiterats. Segons fonts de 
la Comunitat Islàmica de Mont-
cada, propietària del local, en el 
primer atac –la nit del dia 6– 
algú va llençar dissolvent a una 
de les portes d’accés a la mes-
quita i va intentar calar-hi foc 
sense èxit. El segon intent es va 
produir dos dies més tard i el 
tercer va ser el més greu per-
què va aconseguir destruir la 
porta. “Desconeixem qui pot 

haver-hi darrera d’aquestes 
accions”, ha explicat el secreta-
ri de l’entitat Smail Boumhraz, 
qui ha lamentat els fets i ha des-
tacat la bona relació del centre 
d’oració amb el veïnat.
Els últims mesos l’espai va estar 
tancat a causa de les mesures de 
prevenció de la Covid-19 i, en 
les darreres setmanes, només hi 
van alguns fi dels a resar, seguint 
la normativa que limita l’afora-
ment als recintes religiosos.

Rebuig explícit. L’Ajuntament, 
la Xarxa Antirumors i tres 
dels partits representats al Ple 
–ECP, ERC i PSC– han con-
demnat de forma enèrgica els 
atacs a la mesquita. “Aquests 
fets són inadmissibles i Mont-
cada i Reixac no tolerarà 
més atacs feixistes ni racistes 
que vagin contra la llibertat 
d’expressió i de religió”, ha 
manifestat l’alcaldessa, Laura 
Campos (ECP).
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...També és notícia.....................................................
HABITATGE

El Sindicat de Llogateres celebra l’aprovació al Parlament
de la nova llei que regularà el preu dels lloguers

El Parlament de Catalunya ha 
aprovat la nova llei que limitarà 
el preu dels lloguers i que s’apli-
carà als 60 municipis catalans 
amb més de 20.000 habitants, 
entre els quals hi ha Montcada 
i Reixac. Aquesta iniciativa, nas-
cuda del Sindicat de Llogateres, 
regularà tots els contractes nous 
que es trobin en zones declara-
des com a ‘mercat d’habitatge 
tens’ – on el preu del lloguer hagi 
experimentat un creixement sos-
tingut clarament superior al de la 
mitjana del país.
La norma fi xa que el cost dels 
rebuts no podrà augmentar res-
pecte al contracte anterior i que, 
si un habitatge tenia un preu 
superior a la mitjana de la zona, 
el nou que es faci no podrà su-
perar l’índex de referència que 
marca l’Agència de l’Habitatge 

de Catalunya. Les llars que es 
lloguin per primera vegada hau-
ran d’ajustar-se al llidar establert 
per l’administració per a cada 
zona. Quedaran exempts de la 
normativa els contractes ante-
riors a l’any 1995, així com tota 
obra nova, a efectes d’incentivar 
l’habitatge protegit. La llei preveu 
sancions de 3.000 fi ns a 90.000 
euros en cas d’incompliment.

Satisfacció amb reserves. Repre-
sentants del Sindicat de Lloga-
teres de Montcada van seguir la 
votació de la nova vormativa des 
de les portes del Parlament, el 
passat 9 de setembre. L’entitat 
ha qualifi cat la data com “l’ini-
ci d’un gran canvi”. No obstant 
això, el col·lectiu admet el seu 
neguit perquè la norma pugui 
acabar sent anul·lada si pros-

peren els recursos que volen 
presentar davant del Tribunal 
Constitucional Cs i el PP que, 
juntament amb el PSC, van votar 
en contra de la norma, aprova-
da amb els vots de JxCat, ERC, 
CECP i la CUP. “Hem aconseguit 
visibilitzar un greu problema 
que té aquest país, però cal es-
perar les reaccions polítiques i 
socials que vagin sortint”, han 
manifestat fonts del Sindicat de 
Llogateres al municipi. 
D’altra banda, el col·lectiu s’ha 
compromés amb l’AV de Can 
Sant Joan a informar setmanal-
ment, i de forma presencial, les 
famílies que necessitin assesso-
rament. L’estreta col·laboració 
entre entitats permetrà derivar 
casos que l’AV coneix. Les tro-
bades es faran properament a la 
seu de l’entitat | LM

ERC presenta el llibre 
‘Tornarem a vèncer’, 
d’Oriol Junqueras
i Marta Rovira
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DEMANDA
La Taula per la Salut reclama a l’ICS més atenció 
presencial als ambulatoris del municipi
La Taula per la Salut de Montcada i 
Reixac ha fet públic un comunicat 
on reclama més atenció presen-
cial als ambulatoris de Montca-
da perquè considera que “s’està 
abusant de les trucades telefòni-
ques en detriment de les visites 
en persona, que són les que po-
den garantir una millor atenció”, 
diu l’escrit. La Taula celebra que 
s’hagi contractat més personal als 
ambulatoris amb motiu de la pandèmia –tal i com li ha comunicat la 
gerència a la darrera reunió de seguiment–, però critica que el CAP 
les Indianes tanqués les tardes d’agost, en aplicació de l’horari d’estiu, 
tenint en compte la situació excepcional de pandèmia. Membres de 
l’entitat han fet campanya en defensa de la sanitat pública als mercats 
municipals. De moment, les manifestacions programades el segon di-
jous de cada mes han quedat ajornades a causa de la pandèmia | LG

CONSUM
Queixes contra Agbar per cobrar de cop la diferència 
entre la lectura real i l’estimada durant el confi nament
L’Ajuntament recomana a les famílies afectades per l’increment despropor-
cionat de l’últim rebut de l’aigua que presentin la reclamació corresponent 
a Agbar. Durant els mesos de confi nament la companyia no va poder rea-
litzar una lectura manual dels comptadors i ha comptutat en la darrera 
factura l’increment total dels quatre mesos, una acció que ha fet saltar 
de tram el preu de l’aigua, que es calcula en funció del volum de consum. 
Un altre factor afegit a l’increment del rebut ha estat la inclusió de la taxa pel 
servei de recollida de residus municipals generats en els domicilis particulars. 
Es tracta d’un nou tribut vigent des de l’1 de juliol i que es defi neix com 
ambiental, ja que es destina a millorar la recollida selectiva de les llars | LG
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La secció local d’ERC organitza el 
dissabte 19 de setembre un acte 
per presentar el llibre “Tornarem 
a vèncer (I com ho farem)”, escrit 
a quatre mans pels dos màxims 
dirigents de la formació indepen-
dentista, Oriol Junqueras i Marta 
Rovira, l’un des de la presó de 
Lledoners i l’altra, des de l’exili de 
Ginebra. L’acte comptarà amb la 
presència del senador d’ERC Ber-
nat Picornell i es farà al Parc An-
tiga Cerveseria (12h), amb control 
d’accés i aforament limitat | LG

NOVETAT
Quatre agents cívics vetllen pel compliment de 
l’ordenança de convivència i civisme

L’Ajuntament ha contractat quatre persones que treballen en coordina-
ció amb la Policia Local i Serveis Municipals per informar la ciutadania 
sobre l’ordenança de convivència i civisme i les sancions derivades 
de l’abandonament de deixalles o voluminosos a la via pública.Tam-
bé contribuiran a difondre el servei gratuït de recollida de mobles i 
els canvis en l’ordenança sobre tinença d’animals de companyia, que 
obligarà en breu als propietaris a portar bosses per recollir les depo-
sicions i una ampolla amb aigua per diluir les miccions que es facin 
a la via pública. A més, els agents realitzaran tasques de control als 
mercats ambulants per prevenir la Covid-19, així com a establiments 
comercials i terrasses | PA
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MIREU ELS REPORTATGES A ‘LAVEU.CAT’ 

VIDEO
El magatzem d’aliments funciona 
gràcies al suport de personal voluntari 
que ha compartit el seu testimoni

Pilar Abián | Pla d’en Coll
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SITUACIÓ CRÍTICA

Càritas Montcada fa una crida a particulars, empreses i administracions perquè col·laborin a omplir el rebost

El magatzem d’aliments per a famílies 
vulnerables, gairebé sense existències
El magatzem d’aliments de Cà-
ritas Montcada, ubicat al Pla 
d’en Coll en un equipament mu-
nicipal, es troba gairebé sense 
existències. El motiu és doble. 
D’una banda, el retard en l’ar-
ribada dels productes que peri-
òdicament facilita el Banc d’Ali-
ments de la Unió Europea, que 
a principi de setembre només 
ha aportat una petita part de les 
tones compromeses ajornant la 
resta fi ns al 22 d’octubre. I de 
l’altra, l’increment del nombre 
de famílies que han estat deriva-
des al magatzem des dels Serveis 
Socials de l’Ajuntament. Aquest 
mes de setembre s’hi han atès 
465 unitats familiars. 

Els usuaris reben cada 15 dies 
un lot de productes bàsics –ar-
ròs, pasta, llegum, conserves, 
llet, farina i sucre, entre d’altres– 
que costa una mitjana de 25 eu-
ros i un cop al mes també s’hi 
distribueixen 1.000 kg de fruita 
i verdura fresca.
“En els darrers mesos hem 
fet un esforç important per 

mantenir el ritme d’aporta-
cions, però la pandèmia s’està 
allargant i la situació s’ha fet 
insostenible”, ha reconegut el 
mossèn Joan Ferrero, portaveu 
de Càritas al municipi. 

Suports rebuts. Davant la crítica 
situació en què es troba el ma-
gatzem d’aliments, l’entitat ha 
reactivat la campanya que va 
posar en marxa a fi nals d’abril i 
a la qual van respondre tant par-
ticulars com diferents empreses i 
col·lectius –la comunitat paquis-
taní, el PSC, el FB Montcada, 
l’AE Can Cuyàs, La Unió, Sin 
teta hay paraíso, Yeye Market, 
Ofi strade i Nissan. El 12 de se-
tembre el grup Teatroia’t va fer 
una funció solidària destinada a 
la compra d’aliments en què es 
van recaptar 525 euros. 
“Necessitem recursos urgent-
ment; per això fem una cri-
da a la societat civil, tant a 
empreses, com a particulars 
i administracions perquè hi 
col·laborin”, ha dit Ferrero, qui 
també ha agraït la tasca dels vo-
luntaris que s’encarreguen de fer 
i repartir els lots cada setmana. 
Un dels més antics és José An-
tonio Martín, qui va començar a 
cooperar al 2007 i és molt cons-
cient de la gravetat de la situa-
ció. “Aleshores –recorda– atení-
em entre 50 i 60 famílies; ara 

hem tocat sostre i, si no rebem 
ajuda, haurem de tancar”. 
L’entitat tampoc no sap si en-
guany es farà el Gran recapte 
que cada novembre organitza el 
Banc d’Aliments. Amb aquesta 
iniciativa, l’any passat es van 
recollir al municipi 18 tones 
d’aliments. Càritas Montcada 
disposa de dos comptes corrents 
–ES06 0081 0011 7100 0177 
4983 i ES10 2100 3140 4422 
0009 2629– per rebre aporta-
cions econòmiques i també re-
cull donacions de productes els 
dilluns al matí.

Voluntaris del magatzem d’aliments, preparant els lots que es reparteixen quinzenalment entre les famílies derivades des de Serveis Socials

Des de l’inici de la 
pandèmia, el nombre 
de famílies ateses 
s’ha duplicat

Càritas Montcada ha demanat 
ajut a l’Ajuntament que, tot i 
que la passada primavera ja va 
avançar el total de la subven-
ció anual que atorga al servei 
–20.000 euros–, s’ha com-
promès a fer una nova contribu-
ció de 10.000 euros més. 
D’altra banda, l’ajut de 13.000 
euros que el consistori atorga 
anualment a altres projectes de 
Càritas Montcada es podrà derivar 
enguany al magatzem d’aliments, 
encara que aquest no fos l’objecte 
inicial de la subvenció. 

“Farem les aportacions neces-
sàries per garantir un servei que 
ajuda les famílies més vulnera-
bles”, ha dit l’alcaldessa, Laura 
Campos (ECP), tot destacant 
la “feina ingent” realitzada per 
Càritas i el voluntariat des de 
l’inici de l’estat d’alarma. 
Sostenir el magatzem d’aliments 
serà, segons ha assenyalat l’edil, 
una de les accions a incloure en 
el Pla de xoc contra la crisi sani-
tària i social aprovat per unani-
mitat de tots els grups en el Ple 
de juliol | PA

Nova aportació econòmica de l’Ajuntament



13Setembre 2020 13Societat

Parc Antiga 
Cerveseria

C. Montiu, 22
Montcada Centre

08110 Montcada i Reixac

LLIURAMENT DE PREMIS MICRORELATS 
I MONÒLEGS A LA FRESCA

• Aforament limitat a 150 persones.

• És obligatori l’ús de mascareta.

• Hi haurà servei de bar amb les mesures de seguretat.

• Aquesta activitat està condicionada al que estableixin 

en el seu moment les autoritats sanitàries.

MESURES DE SEGURETAT 
PER LA COVID-19

Diumenge 20 de setembre de 2020, a les 18 h 
al Parc Antiga Cerveseria
18 h     Lliurament dels premis 

del 6è Concurs de microrelats 
“Dones veu a les dones?” 

18.30 h   Monòlegs “Oye Polo” 
de Maria Rovira  (Oye 
Sherman) i Ana Polo 

AULA MIR

Sílvia Alquézar | Montcada

La prestigiosa xef, amb set estrelles Michelin, va fer una xerrada a l’Auditori

La cuina de Carme Ruscalleda captiva 
el públic a la inauguració del nou curs 

Carme Ruscalleda va parlar de la necessitat de tenir una dieta rica en fruites i verdures
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L’Espai Jove Can Tauler va re-
obrir el 14 de setembre les seves 
portes, després d’estar sis me-
sos tancat per la pandèmia, per 
acollir activitats i tallers, sempre 
concertats amb inscripció prè-
via. Les activitats es faran en la 
franja horària de 16 a 20h i amb 
grups de treball reduïts i estables. 

L’equipament pren la temperatu-
ra als usuaris abans d’accedir a les 
instal·lacions. Al terra hi ha mar-
cades les distàncies mínimes per 
tal de garantir la seguretat dels 
participants i en la mesura del pos-
sible, es prioritzaran les activitats 
a l’exterior. El Servei d’Informació 
Juvenil atén amb cita prèvia i tam-
bé continua oferint en línia.

Sílvia Alquézar | Redacció

Es faran en horari de tarda, sempre amb inscripció prèvia

L’Espai Can Tauler reprèn 
les activitats i els tallers

JOVES

“No sé si sóc racista, però...” és el 
títol de la campanya que ha posat 
en marxa la Xarxa Antirumors, 
de la Regidoria de Serveis So-
cials i Polítiques d’Inclusió, per 
conscienciar sobre els microracis-
mes, aquelles accions o actituds 
quotidianes que es fan de forma 
inconscient però que contribuei-
xen a perpetuar estereotips i dis-
criminacions per motius ètnics o 
racials. A través d’un test d’auto-
avaluació, els participants poden 
prendre consciència de possibles 
comportaments racistes. “No es 

tracta de fer que ningú se senti 
culpable, sinó d’ajudar a refl e-
xionar d’una manera propera 
i divertida sobre la importàn-
cia que té allò que fem de for-
ma inconscient i que només es 
basa en prejudicis”, ha assenya-
lat Raquel Moreno, dinamitzado-
ra de la Xarmir. L’enllaç al test, 
que es respon de forma anònima, 
s’ha fet arribar a les entitats del 
municipi i s’ha difós a través de 
les xarxes socials. D’aquí a un 
mes, es farà una avaluació del 
resultat de les enquestes que es 
donarà a conèixer públicament.

Pilar Abián | Redacció

S’hi pot participar a través d’un test d’autoavaluació

Campanya per refl exionar 
sobre els microracismes

XARXA ANTIRUMORS

Sin teta hay paraíso ha suspès la 
cinquena edició de la cursa so-
lidària Pink Run MiR en suport 
de la investigació contra el càncer 
de mama, prevista el 18 d’octubre 
al Pla d’en Coll. L’associació ha 
pres la decisió en compliment de 
les mesures d’higiene i seguretat 
per evitar la propagació de la Co-

vid-19. Malgrat tot, l’entitat man-
té la recaptació de donatius a tra-
vés de la pàgina web de la cursa 
solidària. Coincidint amb el Dia 
Internacional amb el càncer de 
mama, Sin teta instal·larà una car-
pa el 19 d’octubre al carrer Major 
i el dia 21, al mercat ambulant 
dels dimecres, al Pla d’en Coll, on 
vendrà objectes per recollir fons.

Sílvia Alquézar | Redacció

L’entitat manté la recaptació de donatius a través del web

Sin teta cancel·la la Pink 
Run per la crisi sanitària

CURSA SOLIDÀRIA

L’Espai Jove Can Tauler ha estat tancat mig any per la pandèmia de la Covid-19
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La cuinera Carme Ruscalleda, 
l’única dona del món amb set 
estrelles Michelin, va inaugu-
rar el 15 de setembre el nou 
curs de l’Aula d’Extensió Uni-
versitària de Montcada amb 
una xerrada que va captivar el 
públic assistent amb la màgia 
de la seva cuina. De formació 
autodidacta, Ruscalleda va fer 
una repassada de la seva tra-
jectòria professional, recordant 
els seus inicis a la botiga dels 
seus pares, l’obertura del seu 
primer restaurant a Sant Pol de 
Mar –la seva població natal– i 
l’expansió del negoci amb dos 
nous establiments a Barcelona 
i el Japó. “La felicitat és llui-
tar per aquella vida que vols 
viure”, va dir la prestigosa xef.

Cuina saludable. Ruscalleda tam-
bé va parlar de la importància de 
mantenir la dieta mediterrània i 
de la seva curiositat per conèixer 
altres cuines i cultures d’arreu del 
món. “Hem de posar verd a la 
nostra vida i consumir produc-
tes de temporada, però també 
hem d’estar oberts a d’altres 
cultures”, va dir la cuinera, qui 
va remarcar que “els plats, a més 
d’estar bons, t’han d’emocionar 
quan te’ls menges”. Durant la 
ponència, la cuinera va repassar 
algunes receptes dels seus menús, 

inspirades en temàtiques molt di-
verses com els colors, l’univers, 
músiques ballables o tècniques 
artístiques, entre d’altres.
A l’acte inaugural va assistir 
l’alcaldessa, Laura Campos 
(ECP), qui va confessar ser una 
gran admiradora de Ruscalleda 
“com a xef i com a dona, en 
obrir el camí a les noves ge-
neracions”, va dir. També va 
intervenir el coordinador aca-
dèmic de les Aules d’Extensió 

Universitària a la UAB, Tomàs 
Peire, qui va animar la ciutada-
nia “a no abandonar mai la 
necessitat de cultivar-se en el 
coneixement”. Per la seva ban-
da, el portaveu de l’Aula MiR, 
Juan Rodríguez, va avançar 
que la xerrada es complemen-
tarà amb un taller sobre cuina i 
emocions a càrrec de la montca-
denca Magda Salat, que tindrà 
lloc el 29 de setembre al parc de 
l’Antiga Cerveseria. 
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CURSOS I TALLERS MUNICIPALS 

Les incripcions a les activitats del Centre Cívic l’Alzina 
i del Centre Cívic Can Cuiàs estan obertes fins el 25 de setembre.

Cal demanar cita prèvia contactant amb els equipaments.
Consulteu la programació de cursos i tallers a www.montcada.cat

Organitza: Col·labora:

laveu.cat/agenda

18 l divendres
Taller. ‘Zoom en 30 minuts’, formació 

en capacitació digital adreçada a tots 

aquells usuaris que vulguin apren-

dre el funcionament de l’aplicació de 

video conferències i reunions virtuals. 

Hora: 18h. Lloc: Biblioteca Elisenda. 

Cal inscripció prèvia al telèfon 93 492 

59 59.

19 l dissabte
Teatre i circ. ‘Oops’, de la companyia 

Teatre Mòbil. Hora: 18h. Lloc: Escola 

Reixac. Entrada gratuïta fi ns a comple-

tar l’aforament. 

20 l diumenge
Jugatecambiental. Taller ‘Papallones 

amb pinces’. Hora: 11.30h. Lloc: Parc 

de les Aigües.

Patrimoni. Visita teatralitzada ‘La fàbri-

ca de l’aigua’. Hora: 12h. Lloc: Casa de 

les Aigües. Organitza: Museu Munici-

pal. Cal inscripció prèvia a museumu-
nicipal@montcada.org .

Música. Vermut musical amb el grup 

The Gourmets. Hora: 12h. Lloc: Parc 

Antiga Cerveseria. Entrada gratuïta fi ns 

a completar l’aforament.

Concurs. Acte de lliurament dels pre-
mis del 6è Concurs de microrelats 
‘Dones veu a les dones?’ i sessió de 
monòlegs “Oye Polo”, a càrrec de Ma-
ria Rovira i Ana Polo. Hora: 18h. Lloc: 
Parc Antiga Cerveseria. 

26 l dissabte
Circ. ‘Oopart’, de la companyia  Tres-
perté. Hora: 18h. Lloc: Escola Reixac. 
Entrada gratuïta fi ns a completar l’afo-
rament. 

27 l diumenge
Patrimoni. Visita guiada ‘Els secrets de 
la Casa de les Aigües’. Hora: 12h. Lloc: 
Parc de les Aigües. Organitza: Museu 
Municipal. Cal inscripció prèvia a mu-
seumunicipal@montcada.org .

Música. Vermut musical amb Myriam 
Swanson i el grup The Rhythm Treasu-
res. Hora: 12h. Lloc: Parc Antiga Cerve-
seria. Entrada gratuïta fi ns a completar 
l’aforament. 

30 l dimecres
Hora del conte. ‘Ara canto, ara ba-
llo’, de la companyia Més d’una cosa. 
Hora: 18h. Lloc: Biblioteca Elisenda. 
Cal inscripció prèvia.

Taller. ‘Meet en 30 minuts’, formació 
en capacitació digital adreçada a tots 
aquells usuaris que vulguin apren-
dre el funcionament de l’aplicació de 
video conferències i reunions virtuals. 
Hora: 18h. Lloc: Biblioteca Elisenda. 
Cal inscripció prèvia al telèfon 93 492 
59 59.

2 l divendres
Taller. ‘Jitsi en 30 minuts’, formació 
en capacitació digital adreçada a tots 
aquells usuaris que vulguin apren-
dre el funcionament de l’aplicació de 
video conferències i reunions virtuals. 
Hora: 18h. Lloc: Biblioteca Elisenda. 
Cal inscripció prèvia al telèfon 93 492 
59 59.

Teatre. ‘Alguns dies d’ahir’, de la com-
panyia Velvet-Hause & Richman. Hora: 
21h. Lloc: Teatre Municipal. Entrades 
a l’Auditori Municipal o al web teatre-
montcada.cat.

4 l diumenge
Teatre familiar. ‘Hamelí’, del grup Xip 
Xap. Hora: 12h. Lloc: Teatre Municipal. 
Entrades a l’Auditori o al web teatre-
montcada.cat.

Patrimoni. Visita guiada breu a la Casa 
de les Aigües. Hora: 12h. Organitza: 
Museu Municipal. Cal inscripció prèvia 
a museumunicipal@montcada.org .

Telèfons d’interès

18 19 20

25 26 2722 23 2421
El Punt Recasens RecasensC.Pardo M.Guix QuirósJ.Vila

J.Relat

Rivas Duran J.VilaJ.Relat

30 21

Rivas Rivas

3 4
Rivas, c. Conca,10
Duran, av. Terra Nostra, 37
Recasens, av.Catalunya, 65
M.Guix, c. Major, 25
C.Quirós, c. Camèlies, 32
J.Relat, c. Major, 89
C.Pardo, c. Masia, 2
La Rambla, Països Catalans, 51
J.Vila, pg. Jaume I, 26
El Punt, pg Sant Jordi, 5

28 29
Rivas M.Guix M.Guix

26 DE SETEMBRE, 18H
ESCOLA REIXAC

‘OOPART’, DE LA CIA. TRESPERTÉ
Espectacle de circAgenda

   setembre/octubre
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s

9 10 116 7 85
Rivas Duran DuranRecasens Rambla J.RelatEl Punt

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

Ajuntament 935 726 474
Ambulàncies 061
Sanitat Respon 902 111 444

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

EXPOSICIÓ
EMOCIONS
Afotmir

Fins al 10 d’octubre

Agenda
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Racismo y xenofobia
Llevo siete años viviendo en Ale-
mania a donde fui con mi familia 
después de perderlo todo en Es-
paña a causa de la crisis. Todo, 
menos mi dignidad. Durante unos 
años también trabajé en Montca-
da i Reixac y quiero compartir 
con los lectores lo que los espa-
ñoles que vivimos en el extranjero 
podemos enseñar sobre racismo.
Cuando eres tú el emigrante en 
un país desconocido es cuando 
verdaderamente te das cuenta 
de en qué consiste el racismo.
“Los emigrantes solo vienen aquí 
a robar y violar, nos quitan el tra-
bajo, el gobierno se gasta mucho 
dinero en mantener a los refugia-
dos”, son alguna de las perlitas 
que se pueden escuchar última-
mente entre los sectores más ra-
dicales de la población de nues-
tro propio país y de Europa y más 
en Alemania. 
Aunque a algunos nos pueda 
horrorizar oir estos argumentos 
de mierda y nos parezcan es-
pantosamente racistas, no todos 
deberíamos ir presumiendo de 
nuestra tolerancia, ya que, tan-
to el racismo como la xenofobia 
pueden adoptar formas y aspec-
tos muy distintos y, aunque no 
nos demos cuenta, todos caemos 
en comportamientos que destilan 
cierto tufi llo intolerante. 
Desde que vivo en Alemania 
he tenido que enfrentarme a 
todo tipo de discriminaciones. 
Hay personas que ni siquiera 
se dan cuenta de que son ra-
cistas y eso es lo peor, porque 
creen que no tienen que cam-
biar nada de su comportamiento.
He conocido algunos alemanes 
que piensan seriamente que los 
españoles somos más ignorantes, 
menos trabajadores y más vagos, 
analfabetos e inferiores a ellos.
Nos intentan estafar, nos dan tra-
bajos que no quiere nadie. En más 

de una ocasión mis opiniones en 
el trabajo han sido ignoradas de-
liberadamente. Hasta que no pa-
saron unos meses y me hice valer 
por mis capacidades, algunos de 
mis compañeros no me tomaron 
en serio. Muy triste, pero es lo 
que conlleva llevar la etiqueta de 
extranjero esclavo en la frente.
Los primeros meses no son nada 
fáciles. No entiendes el idioma y 
la gente de tu alrededor se frus-
tra. 
El racismo y la xenofobia tienen 
distintas caras, aunque la esen-
cia de estos dos términos sea la 
misma: la exclusión o rechazo 
a un colectivo. La principal di-
ferencia está en que el racismo 
expresa el odio a la persona por 
su grupo étnico, mientras que 
la xenofobia, a cualquier ex-
tranjero simplemente por el he-
cho de pertenecer a otro país.
Reconozco que no me esperaba 
sufrir discriminación por mi país 
de procedencia, España.
Yo creía que era muy inclusivo y 
para nada racista, pero ahora me 
doy cuenta de que la discrimina-
ción puede esconderse en los de-
talles más insignifi cantes.

José Mateos
Wuppertal (Alemania) 

Paseo del Besós
Durante el confi namiento ya 
mande una carta para protestar 
por el abuso de las bicicletas y los 
patinetes eléctricos por el camino 
del colesterol.
Pero todo sigue igual. ¿ Es que las 
personas no tenemos derecho a 
poder andar y correr por el pa-
seo sin miedo a que alguien nos 
atropelle? No sólo pasan de uno 
en uno sino que además van en 
grupos y, por si fuera poco, char-
lando tan contentos. Por favor 
¡haced alguna cosa!

Núria Carceller
Montcada

>Editorial
Il·lusió versus por

Després de sis mesos sense 
trepitjar les aules a causa de la 
pandèmia, l’inici del nou curs 
ha estat tot un esdeveniment 
per als nens i joves. El fet que 
cada cop estigui més clar que 
els infants són poc transmis-
sors de la covid-19 i que els 
afecta lleument, permet deixar 
enrere mesures que eren de 
difícil o impossible aplicació. 
El curs passat va ser molt com-
plicat i aquest no serà fàcil, 
però la il·lusió ha de vèncer la 
por, sempre fent complir unes 
mesures de seguretat sanitària 
que, en bona part, han vingut 
per quedar-se. 
Caldrà anar ajustant aquesta 
nova normalitat i tothom hau-
rà de contribuir-hi. Finalment, 
per als pares i mares, aques-
ta entrada de curs suposa un 
anhelat inici de normalització 
de la vida familiar  i de la con-
ciliació laboral. Però més en-
llà de la covid, en aquest nou 
curs també hem de parlar de 
la necessitat de treballar més 
la inclusió, aprofundir en la in-
novació i augmentar recursos i 
inversions.

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

Aquest és l’estat de brutícia en què es troba el solar que hi ha al 
costat de l’hamburgueseria, al polígon Can Milans.
Jose Luis Bravo Montcada
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Programació d’espectacles
TEATRE MUNICIPAL · MONTCADA I REIXAC

OCTUBRE

DESEMBRE 

2020

DIVENDRES 2 D’OCTUBRE, 21 h
Cia. Velvet – Hause & Richman
ALGUNS DIES D’AHIR
TEATRE-ESTRENA EXCLUSIVA

DIUMENGE 4 D’OCTUBRE, 12 h
Cia. Xip Xap
HAMELÍ
TEATRE FAMILIAR

DIVENDRES 16 D’OCTUBRE, 21 h
Sixto Paz Produccions
LES COSES EXCEPCIONALS
TEATRE

DIUMENGE 18 D’OCTUBRE, 12 i 17 h
El Pot Petit
EL POT PETIT 
EN CONCERT
MÚSICA FAMILIAR

DIVENDRES 23 D’OCTUBRE, 21 h
Cia. Flyhard
LO NUESTRO 
TEATRE

DISSABTE 24 D’OCTUBRE, 19 h
Orquestra Simfònica Sant Cugat
1a SIMFONIA DE BEETHOVEN 
MÚSICA

DIVENDRES 13 DE NOVEMBRE, 21 h
Cia. El Terrat
L’ÈXIT DE LA TEMPORADA 
TEATRE

DISSABTE 14 DE NOVEMBRE, 18 h
Cor Gòspel Gràcia
CONCERT SOLIDARI 
DE GÒSPEL
MÚSICA
Espai Cultural Kursaal

DIUMENGE 15 DE NOVEMBRE, 
17 i 18.30 h
Cia. Big Bouncers
JUNGLA
ESPECTACLE INFANTIL

DISSABTE 21 DE NOVEMBRE, 21 h
José Sacristán (Sabre Producciones, 
Pentación Espectáculos,TalyCual i AGM)

SEÑORA DE ROJO 
SOBRE FONDO GRIS 
TEATRE

DIVENDRES 27 DE NOVEMBRE, 21 h
Sole Giménez
MUJERES DE MÚSICA
MÚSICA

DIUMENGE 29 DE NOVEMBRE, 
12 i 17 h
Cia. Animal Religion
...I LES IDEES VOLEN 
ESPECTACLE INFANTIL

DIUMENGE 3 DE GENER DE 2021, 19 h
Orquestra Simfònica Sant Cugat
CONCERT DE VALSOS 
I DANSES
MÚSICA

+2

+2

www.teatremontcada.cat
Entrades ja a la venda
Abonaments per a cinc espectacles 
(50 euros), a la venda fins a l’1 d’octubre.

MESURES DE SEGURETAT 
PER LA COVID-19

www t
NOVA WEB

ENTRADES EXHAURIDES
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XARXA D’EQUIPAMENTS
Fins al 25 de setembre romandran obertes les 
inscripcions als cursos i tallers del CC Can Cuiàs 
i el CC L’Alzina i del Casino de Terra Nostra

José Sacristán i Sole Giménez són els 
principals atractius de la nova temporada
La programació arrenca el 2 d’octubre amb l’estrena de l’espectacle ‘Alguns dies d’ahir’, sobre el procés sobiranista

TEATRE MUNICIPAL

Ja són a la venda les entrades de 
la programació d’espectacles que 
es podrà veure al Teatre Muni-
cipal durant l’últim trimestre de 
l’any. Els plats forts són el monò-
leg de José Sacristán ‘Señora de 
rojo sobre fondo gris’, basat en 
el llibre de Miguel Delibes (21 
de novembre, 21h) i l’actuació 
de Sole Giménez, excantant del 
grup Presuntos Implicados, amb 
el concert ‘Mujeres de música’, 
que reuneix cançons composa-
des per dones (27 de novembre, 
21h). Les entrades es poden ad-
quirir de forma presencial a l’Au-
ditori Municipal o bé mitjançant 
el nou web www.teatremontcada.
cat. També es posen a la venda 
50 abonaments per a cinc dels 
espectacles al preu de 50 euros.

Teatre polític. La programació ar-
renca el 2 d’octubre amb l’estrena 
del muntatge ‘Alguns dies d’ahir’, 
de la companyia Velvet-Hause & 
Richman. L’obra, amb Abel Folk i 
Míriam Iscla, se centra en els me-
sos políticament més convulsos 
de la història recent de Catalu-

nya, del setembre al desembre de 
2017. En clau de comèdia, el 23 
d’octubre arriba ‘Lo nuestro’, un 
dels grans èxits de la temporada 
barcelonina, amb Paul Berrondo, 
Eli Iranzo, Eu Manzanares i Pau 
Poch. Una altra estrena serà la 
comèdia ‘L’èxit de la temporada’, 
de la companyia El Terrat, gràcies 
al conveni de residència artística 
entre l’Ajuntament i el grup, que 
dona així el tret de sortida a la 
celebració del seu 30è aniversari 
(13 de novembre). 
A l’oferta musical, a més de Sole 
Giménez, també s’han programat 
dos concerts: el de l’Orquestra 
Simfònica Sant Cugat el 24 d’oc-
tubre, que interpretarà la primera 
simfonia de Beethoven al Teatre 
Municipal, i el recital solidari del 
Cor Gòspel Gràcia, el 14 de no-
vembre, al Kursaal.

Públic familiar. La programació 
infantil arrenca el 4 d’octubre 
amb un conte clàssic ‘Hamelí’, de 
la companyia Xip Xap. Li segui-
ran ‘Jungla’, del grup Big Boun-
cers (23 d’octubre), i ‘Les idees 
volen’, del grup Animal Religion 
(29 de novembre), adreçat a in-
fants de 2 a 5 anys. 
En aquesta temporada també 
s’han inclòs dues de les pro-
postes que es van anul·lar la 
passada primavera: ‘Les coses 
excepcionals’, de Sixto Paz (el 
16 d’octubre, a les 21h) i els dos 
concerts del grup El Pot Petit (el 
18 d’octubre, a les 12h i a les 
17h). L’aforament i les mesures 
de seguretat estaran supeditats a 
la normativa que estableixin les 
autoritats sanitàries en cada mo-
ment. Ara per ara, l’aforament 
previst és del 50%. 

Laura Grau | Redacció

L’Ajuntament estrena 
nou web per consultar 
espectacles i comprar 
les entrades

Sole Giménez, en una imatge promocional de la gira de concerts amb ‘Mujeres de música’Els actors que protagonitzen ‘Alguns dies d’ahir’, obra que s’estrena al Teatre de Montcada
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Laura Grau | Redacció

‘La Cultura en marxa!’ engresca 
el públic després de l’estiu
Els espectacles de circ i els vermuts musicals atrauen prop de 500 persones

SETEMBRE

Els dos primers caps de setmana 
de ‘La Cultura en marxa!’ han 
evidenciat que, malgrat la Co-
vid-19, el públic té ganes de tornar 
a gaudir del teatre i la música. Els 
espectacles de circ programats els 
dos primers dissabtes de setembre 
a l’escola Reixac –de les compa-
nyies Up Arte i Rola Bola–, van 
congregar 230 persones, mentre 
que els vermuts musicals al parc 
de l’Antiga Cerveseria –amb el 
trio italià Rivolta el primer diu-
menge, i el grup Oshun el segon–, 
en van aplegar 250. Les propos-
tes per al cap de setmana del 19 
i 20 són ‘Oops’, de la companyia 
Teatre Mòbil (dissabte, a les 18h, 
a l’escola Reixac), i el grup The 
Gourmets (diumenge, a les 12h, 
al parc de la Cerveseria).

Cultura segura. El programa res-
pon a l’aposta de l’Ajuntament per 
recuperar gradualment l’oferta 
cultural, paralitzada durant els 
mesos de confi nament. El passat 
juliol, la Regidoria de Cultura i 

Patrimoni ja va programar dife-
rents sessions de cinema a la fres-
ca, tots els divendres, i vermuts 
musicals, els dissabtes, amb bona 
afl uència de públic. 
La cultura segura passa per li-
mitar els aforaments, garantir la 
distància entre els espectadors, 
facilitar la higiene de les mans i 
identifi car els assistents. Les seves 
dades personals són apuntades al 
control d’accés per tal de poder 

fer rastrejos en cas de detectar al-
gun brot. Aquesta informació és 
destruïda després de 15 dies del 
registre. “El públic està satisfet 
i agraït, ja que és un petit res-
pir dins de totes les restriccions 
que estem patint. Les mesures 
de seguretat es compleixen al 
100 % i això dona tranquil-
litat als assistents”, ha manifes-
tat la regidora de Cultura i Patri-
moni, M. Rosa Borràs (ERC).

El grup Rola Bola, Premi Nacional de Circ 2017, va actuar el 12 de setembre a l’escola Reixac
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El cronista local Ricard Ramos va morir el passat 16 de se-
tembre, a l’edat de 78 anys, a conseqüència d’un infart ce-
rebral. Establert al barri de Terra Nostra des de l’any 1970, 
era un gran afi cionat a la investigació històrica i va publicar 
diferents llibres sobre el municipi. El primer, ‘La història del 
PSC a Montcada’ (2002), el va escriure per encàrrec del 
partit, i els tres següents els va signar conjuntament amb 
Josep Barcardit: ‘La mare de Déu del ciment’ (2010), ‘Alcal-
des, batlles i afers d’un poble’ (2012) i ‘940 dies. La Guerra 
Civil a Montcada’ (2014). Aquest últim llibre va treure a la 
llum un dels episodis més negres de la història local, els 
assassinats indiscriminats que hi va haver els primers me-
sos de la contesa a la reraguarda republicana. Les seves 
recerques també van donar peu a diferents articles editats 
a la revista ‘Quaderns’, de l’Associació Cultural –entitat a la 
qual pertanyia | PA

Mor el cronista local Ricard Ramos als 78 anys
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PÀG. 20, 21 I 22

ELS CLUBS TORNEN A L’ACCIÓ
Les entitats esportives recuperen 
l’activitat, adaptant-se a la nova 
normalitat marcada per la Covid-19

Els clubs ja poden entrenar als dos 
camps de l’estadi de la Ferreria i 
al camp de Can Sant Joan després 
que el 13 de setembre acabessin 
els treballs de col·locació de la 
nova gespa artifi cial, que van co-
mençar a mitjan d’agost. L’actua-
ció es va iniciar amb retard, afec-
tant la pretemporada dels clubs 
locals, alguns dels quals –la UE 
Sant Joan Atlètic i el CD Montca-

da– van haver d’iniciar els entre-
naments en instal·lacions d’altres 
municipis, mentre d’altres ho van 
fer a altres recintes facilitats per 
l’Ajuntament. El projecte, valorat 
en 380.000 euros, forma part del 
capítol d’inversions del pressu-
post municipal del 2020. Coinci-
dint amb el canvi de gespa, també 
s’han reparat alguns desperfectes 
causats el passat mes de gener pel 
temporal Glòria. Els clubs de futbol portaven diverses temporades reinvidicant la substitució de la gespa, una actuació inclosa al pressupost municipal del 2020

EQUIPAMENTS ESPORTIUS

Els treballs es van iniciar amb retard, afectant 
l’inici de la pretemporada dels clubs locals
Pilar Abián | Redacció
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Els camps de futbol 
estrenen nova gespa 

L’Ajuntament ha posat en marxa 
una nova actuació a la pista co-
berta de la Zona Esportiva Cen-
tre per acabar amb les fi ltracions 
d’aigua que hi ha a les parets la-
terals quan plou. Es preveu que 
a principi d’octubre, si no hi ha 
imprevistos, les plaques de po-
lièster envellides que hi ha a les 
parets i als lluernaris del sostre 
estiguin totalment substituïdes. 
L’actuació, que ja està en marxa, 
es fa en horari de matí i fi ns a les 
17h, per tal de no afectar els en-
trenaments dels equips que fan 
ús de la instal·lació.
Aquesta és la tercera inversió del 

consistori al recinte esportiu en 
poc més d’un any. “Estem ar-
ranjant una pista que estava 
en mal estat i on sovint s’ha-
vien de suspendre activitats 
per problemes de goteres i 
humitats provocades per la 
condensació”, ha recordat el 
president de l’Àrea Territorial, 
Jordi Sánchez (ERC). 

Fases anteriors. Les dues prime-
res intervencions van consistir 
a remodelar la coberta, incorpo-
rant aïllament tèrmic per acabar 
amb les goteres i la condensació, 
al febrer del 2019, i a renovar el 
paviment, l’estiu del mateix any. 

En total, s’hi van destinar més 
de 100.000 euros, dels quals una 
part la va subvencionar la Dipu-
tació. Quedava pendent actuar 
sobre les parets laterals i instal-
lar calefacció, dues actuacions 
incloses al capítol d’inversions 
de l’actual pressupost. “Ara 
acabarem fi nalment amb les 
goteres i només quedarà la 
climatització, que està en fase 
de licitació”, ha manifestat el 
regidor d’Esports, Salva Ser-
ratosa (ERC). La intenció del 
govern és que els calefactors es 
puguin col·locar abans de fi nal 
d’any sense afectar el ritme de 
la competició.

Última actuació per solucionar les 
fi ltracions d’aigua a la pista coberta
Les parets i els lluernaris de polièster antics s’estan substituint per altres de nous

Pilar Abián | Montcada

Els edils d’Esports i Urbanisme, amb tècnics municipals, van fer el dia 10 una visita d’obres 
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Els clubs locals han tornat a 
l’activitat amb moltes ganes i 
nous reptes després de sis mesos 
allunyats dels terrenys de joc a 
causa de la pandèmia per la Co-
vid-19. Els equips montcadencs 
han iniciat els entrenaments per 
preparar la nova temporada, 
marcada pels estrictes protocols 
sanitaris. 
El 3 d’octubre començarà la 
competició per als equips de 
futbol del CD Montcada, la UE 
Sant Joan Atlètic, el FB Mont-
cada femení i la UD Santa Ma-
ría. El mateix cap de setmana 
també debutaran a la lliga el FS 
Montcada i l’AE Can Cuiàs de 
futbol sala i el primer equip del 
Club Handbol La Salle Montca-
da. D’altra banda, el dia 18 serà 
el torn del Capità Port Ginesta 
UB MiR (A), que la temporada 
passada va aconseguir l’ascens 
de categoria. Tots vuit tenen un 
calendari de partits amistosos 
abans d’afrontar els objectius de 
la nova campanya, que passen 

per fer un bon paper i millorar 
la classifi cació de l’any passat. 

Protocols. L’Ajuntament ha ela-
borat un protocol de la Covid-19 
específi c per a l’ús de les instal-
lacions esportives municipals. 
Enguany serà una competició 
molt especial perquè el públic no 
podrà accedir als recintes espor-
tius per veure els partits ni els en-
trenaments. Tampoc es podran 
utilitzar els vestidors, només ho 
podran fer els equips sèniors en 
grups reduïts. És obligatori l’ús 
de mascareta a tots els equipa-
ments i només els esportistes se 
la podran treure en el moment 
de realitzar l’activitat.
Les entitats estaran obligades 
a portar un registre diari de les 
persones que accedeixen a les 
instal·lacions i comunicar a la 
Regidoria d’Esports qualsevol 
indici de simptomatologia com-
patible amb la Covid-19. Cada 
club serà el responsable de rebre 
l’equip visitant i garantir que es 
compleixen els protocols.

NOVA TEMPORADA

Els equips han començat la preparació de la nova temporada després de gairebé mig any sense activitat a causa de la pandèmia 

Els clubs locals escalfen motors
Sílvia Alquézar | Redacció

‘Tenim un bloc 
competitiu 
per tornar a 
Primera’
El retorn a Primera Ca-
talana és l’objectiu pel 
qual lluitarà la UE Sant 
Joan At. aquesta tempo-
rada després d’estar ben 
a prop la campanya pas-
sada, quan la competició 
va ser suspesa a causa 
de la pandèmia. “Tenim 
un equip competitiu per 
lluitar per l’ascens”, 
assegura el tècnic, Iban 
Tey, en el seu segon any 
al club local | PA

‘Volem fer un 
equip sòlid 
amb garanties 
per competir’
El nou tècnic del CD 
Montcada, Adrià Mas, 
té clar quin és l’objec-
tiu de l’equip per a la 
nova temporada:“Volem 
aconseguir fer un bloc 
que sigui capaç d’as-
solir la tranquil·litat ne-
cessària per jugar sense 
patir i amb garanties 
per competir”. L’equip 
verd, molt renovat amb 
joves futbolistes, jugarà 
al subgrup 2A de 2a | PA

‘Treballem per 
donar el salt 
a la Segona 
Catalana’
La UD Santa María, a 
Tercera Catalana, s’ha 
marcat com a objectiu 
“treballar dia a dia per 
intentar que la feina 
feta durant els últims 
anys tingui la recom-
pensa de l’ascens”, ha 
dit el nou entrenador, 
Guillermo Andrés, que 
va agafar l’equip a fi nals 
d’agost després de la 
sobtada marxa de Ro-
bert Villa | SA

‘La idea és 
quedar entre el 
grup d’equips 
capdavanters’
El femení A del FB Mont-
cada, a Primera Catalana, 
manté el 90% de la plan-
tilla de la temporada pas-
sada, amb la novetat de la 
incorporació de la portera 
Laia Guilabert. Respec-
te als objectius d’aquest 
any, el tècnic, Antonio 
Moya, afi rma que “la idea 
és millorar la classifi ca-
ció de l’anterior lliga i 
fi car-nos entre el grup 
capdavanter” | SA

L’entrenadora de l’equip juvenil del CH La Salle pren la temperatura a les jugadores i dispensa gel abans de l’inici de l’entrenament
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‘El club es 
mereix estar a 
categories més 
importants’
El primer equip del FS 
Montcada té com a prin-
cipal objectiu intentar l’as-
cens a Tercera Nacional. 
Juanjo Amigo, amb expe-
riència dilatada a categori-
es estatals, s’estrena a la 
banqueta amb la idea de 
fer un equip “ambiciós 
i guanyador perquè el 
Montcada es mereix es-
tar, per la seva història, 
a categories més impor-
tants” | SA

‘Els joves han 
de prendre el 
relleu i assumir 
protagonisme’
La Salle vol salvar la cate-
goria en una temporada 
amb canvi generacional 
en què s’acomiadaran 
els germans Pau i Albert 
Maresma i el porter Ri-
card Presas. “Hem bai-
xat sis anys la mitjana 
d’edat del grup; ara con-
vé que la plantilla agafi  
rodatge i que els joves 
comencin a assumir 
protagonisme”, ha dit el 
tècnic, Pau Lleixà | PA

‘L’objectiu 
és salvar la 
categoria sense 
patir tant’
El sènior A de l’AE Can 
Cuiàs, a Primera Catala-
na, lluitarà per “salvar la 
categoria sense haver de 
patir tant com l’any pas-
sat”, explica el tècnic, 
Toni Moreno, que serà la 
seva tercera temporada 
a la banqueta montca-
denca. L’equip es va sal-
var perquè no hi va haver 
descensos a causa de la 
suspensió de la compe-
tició per la Covid-19 | PA

‘Volem fer un 
conjunt fort 
que lluiti per 
pujar a 1a’
El Capità Port Ginesta 
UB MiR A debutarà al 
grup Setè del Campionat 
de Catalunya de Sego-
na Categoria, sota les 
ordres de Pau Garcia, 
que també s’estrena a la 
banqueta amb l’objectiu 
d’aconseguir l’ascens. 
“És el nostre desig. Tre-
ballarem per tenir una 
mentalitat guanyadora, 
basada en l’esforç”, ha 
comentat el tècnic | SA
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14 i 15 
de desembre, 
de 9 a 11 h

TARDOR
FORMACIÓ
ONLINE

2020

INSTAGRAM
I TWITTER 
PER A NEGOCIS

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

COM GUANYAR
DINERS: MODELS 
DE NEGOCI 
A INTERNET

INFORMACIÓ 
I INSCRIPCIONS

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

Dirigit a empreses 
i persones emprenedores
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El Futbol Base Montcada ha 
iniciat la nova temporada amb 
nous reptes, després de sis me-
sos sense entrenaments per 
la pandèmia de la Covid-19. 
El club, presidit per Antoni 
Sánchez, tindrà enguany al 
voltant de 600 jugadors, un 
centenar de persones vincula-
des al cos tècnic i un total de 
44 equips, dels quals 9 són de 
nova creació. En futbol, l’entitat 
comptarà amb un nou equip a 
la categoria infantil i un altre 
a la benjamí, a més d’un grup 
de patufets (3 anys), un cadet 
femení, un sènior C femení i 
un equip inclusiu. A la secció 
de futbol sala, el FB posa en 
marxa un sènior B masculí i 
dos equips de discapacitat au-
ditiva, entre els quals hi ha dos 
campions del món. 

Novetats. “Ens hem convertit 
en un dels deu clubs forma-
tius del Vallès Occidental 
amb més jugadors”, ha ex-
plicat el director esportiu del 
FB Montcada, Dani Busquets, 
qui s’ha mostrat satisfet del 
bon moment que viu l’entitat, 
amb tot els equips A a Prime-
ra Divisió, a excepció del ca-
det que, tot i quedar primer 
del seu grup, no va poder as-

cendir perquè la Federació va 
decretar nul·la la temporada 
sense ascensos ni descensos.
Malgrat tot, la renúncia d’al-
guns clubs ha permès pujar 
de categoria alguns equips 
a les últimes setmanes, com 
és el cas del benjamí C, que 
fi nalment jugarà a la Segona 
Divisió en ser la temporada 
passada el campió del grup 
33 de Tercera Divisió, amb 17 
victòries i 1 empat.

La Covid-19 ha obligat totes 
les entitats esportives a adap-
tar-se als protocols sanitaris 
per reduir el risc de contagi. 
Així, els partits i els entrena-
ments es fan a porta tancada, 
l’accés a la instal·lació es rea-
litza de manera esglaonada, 
cal netejar-se les mans amb gel 
hidroalcohòlic, es comprova la 
temperatura de cada jugador 
i es desinfecta tot el material 
utilitzat. “Per als pares i ma-

res, es farà molt estrany no 
poder veure els partits dels 
seus fi lls”, ha manifestat Bus-
quets, qui també ha avançat 
que, per ara, no es podrà fer la 
tradicional presentació de tots 
els equips a les famílies. “No 
la podrem fer fi ns que la si-
tuació sanitària no canviï. 
Esperem que tot millori i la 
puguem celebrar en algun 
moment de la temporada”, 
ha dit el director esportiu.

El club tindrà aquesta temporada un total de 44 conjunts i al voltant de 600 jugadors de totes les edats 

El FB Montcada continua creixent 
amb la creació de nou equips

FUTBOL FORMATIU
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Sílvia Alquézar | Redacció

Ja és obert el període de matricu-
lació per a les activitats esportives 
que ofereix la Regidoria d’Esports 
aquesta nova temporada. Els cur-
sos es posaran en marxa el 21 de 
setembre. A la Zona Esportiva 
Centre es farà la majoria de les 
activitats, com ara els cursos de 
tonifi cació, pilates, ioga, taitxí, càr-
dio, GAG, zumba i els esports col-
lectius. Al pavelló Miquel Poblet i 
al Kursaal s’han programat ioga i 
pilates. 

Devolucions. Les persones que du-
rant la temporada 2019-2020 ha-
gin participat en algun curs anual 
que es va veure interromput al 
març arran la declaració de l’estat 
d’alarma tenen dret a la devolu-
ció dels diners dels mesos que 
no hi ha hagut activitat. A qui 
es doni d’alta de nou en la nova 
temporada, se li descomptarà la 
part proporcional del temps no 
gaudit l’anterior, mentre que, qui 
no vulgui renovar ha de sol·licitar 
el retorn dels diners mitjançant 
una instància a l’OAC fi ns al 30 
de setembre com a màxim. El trà-
mit es pot fer per via telemàtica 
i també presencial demanant cita 
prèvia (935 726 474) | SA

Esports inicia el 
21 de setembre 
els tallers de la 
nova temporada

Els cursets de natació, amb ni-
vells per a totes les edats, comen-
çaran l’1 d’octubre a Montcada 
Aqua. Les persones interessades 
s’han d’inscriure a la instal·lació 
esportiva. D’altra banda, ja està 
en marxa una nova temporada 
de l’Escola de Natació de Mont-
cada. Els infants de 6 a 12 anys 
entrenen els dilluns, dimecres i 
divendres, de 18.30 a 19.30h, 
mentre que els de 13 a 17 anys 
ho fan els mateixos dies, però de 
19.30 a 20.30h. El complex es-
portiu també ofereix natació sin-
cronitzada, escola de waterpolo 
de 7 a 12 anys i escola de natació 
per a infants amb necessitats es-
pecials | SA

Inscripcions a 
les activitats 
aquàtiques de 
Montcada Aqua

El FB Montcada ha représ l’activitat amb nous reptes després de mig any sense trepitjar els camps de futbol per la pandèmia de la Covid-19
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Has de llençar voluminosos? 
Truca’ns. Te’ls venim a buscar gratuïtament

900 150 140
(de 9 a 14 h, de dilluns a divendres)

Multes de fins a 600 € per l’incompliment

de l’Ordenança municipal per la convivència

PROHIBIT
Ens estimem 

MONTCADA I REIXAC
Cuidem-la!

deixar les escombraries fora dels contenidors
i l’abandonament de voluminosos

Gerard Trias
Amb només 24 anys, Gerard Trias treballa a la Direcció d’Infraestructures i Enginyeria Biomèdica de 
l’Hospital Clínic de Barcelona i és professor associat de la Universitat de Barcelona, on va estudiar 
aquesta especialitat, sent un dels alumnes de la cinquena promoció (2012-2018). El seu treball de 
fi nal de carrera va ser un respirador de baix cost per a nounats destinat a països amb pocs recursos 
després de comprovar que els sofi sticats aparells enviats des d’Europa no són compatibles amb la 
tecnologia local. Ha viscut en primera línia els moments més crítics de la pandèmia, fent tasques 
de reorganització d’espais i recursos de l’hospital per donar resposta a l’allau de pacients. Al marge 
de la feina, Trias es declara un ‘holigan’ de la cultura popular, especialment de la tradició del foc i 
els diables. Forma part dels Diables de Can Sant Joan i de l’Agrupament Escolta El Turó i sempre 
que pot col·labora amb les festes i les entitats culturals del poble, una afi ció que li ve de família.

‘L’ambient de l’hospital és 
un factor més de curació’

Per què va triar aquests estudis?
L’enginyeria biomèdica permet 
buscar solucions pràctiques per 
millorar la vida i la salut de les 
persones. Durant el primer curs 
em dedicava a visitar tots els espais 
de l’Hospital Clínic –la Facultat 
de Medicina de l’UB està dintre 
d’aquest complex hospitalari– 
per veure el seu funcionament. 
Aquesta circumstància possibilita 
el contacte amb el món clínic des 
del principi. A mi sempre m’ha 
interessat més la part pràctica, que 
l’acadèmica.
Què fa un enginyer biomèdic en 
un hospital?
Treballem per afavorir l’anomenat 
‘Environmental Healing’ o ambient 
de curació. Segons aquest 
nou concepte, les condicions 
ambientals de l’hospital són un 
factor terapèutic més. Aquí estem 

parlant des de les característiques 
dels llits i la il·luminació, fi ns a 
aspectes més complexos com la 
distribució dels espais o el disseny 
del quiròfan. Fora de l’àmbit 
hospitalari, tinc companys que 
estan treballant en la creació de 
simuladors quirúrgics o software 
de marcapassos cardíacs. És un 
camp inacabable on s’apliquen 
conceptes, principis i mètodes 
de l’enginyeria a la resolució de 
problemes en biologia i medicina.
Li agrada la seva feina?
Sí, perquè té un impacte en el 
benestar de les persones. És 
el metge qui salva el pacient al 
quiròfan, però som nosaltres qui 
pensem com ha de ser aquest 
espai.
Com van les proves clíniques 
del seu respirador pediàtric que 
s’estan fent a Moçambic?

Força bé. Si fi nalment supera 
el període de proves, seria 
interessant que l’aparell es pugués 
fabricar en aquest país, per tal 
que no hagués de dependre 
de l’exterior. Però, tenint en 

compte les circumstàncies de la 
Covid-19, haurem d’esperar per 
buscar el fi nançament necessari. 
Mentrestant, hem començat a 
pensar en una versió d’aquest 
aparell destinada a hospitals petits 
del nostre territori que tingui un 
preu assequible. Actualment, 
només els grans hospitals 

disposen de mètodes de ventilació 
no invasiva per a nadons, ja que 
els equips que hi ha al mercat són 
molt cars. Però, encara li hem de 
donar moltes voltes a la idea.
Com ha viscut la pandèmia?
Ha estat molt dur, però també 
ha suposat una oportunitat per 
aprendre i assumir reptes. Des de 
l’inici de la crisi sanitària, la meva 
feina es va triplicar, reorganitzant 
plantes, sales i llits. Van ser 
setmanes molt intenses, amb 
jornades maratonianes i algun 
atac d’ansietat. El gran risc d’una 
segona onada de contagis massius 
és que el personal mèdic està molt 
tocat i no té la mateixa energia. 
Quina conclusió en treu?
Aquesta crisi ha posat en evidència 
la inefi càcia de la classe política i 
la falta d’inversió en investigació 
biomèdica des de fa dècades. 

Ens han reconfortat molt els 
aplaudiments de la ciutadania, 
però falta que això es tradueixi en 
un increment de recursos per a la 
sanitat pública i els programes de 
recerca.
Una altra de les seves passions és 
la cultura popular.
M’agrada perquè els rols no estan 
marcats, no hi ha especialistes, 
ningú cobra i tothom hi té cabuda. 
Aquesta passió em ve del meu 
pare, que sempre participava en les 
festes del poble, com el Carnaval –
confeccionant carrosses amb l’AV 
de Montcada centre-llevant– i els 
correfocs. Amb ell vaig compartir 
bons moments, fent carrosses, –
especialment la de l’Estrella Fugaç, 
que surt a la Cavalcada de Reis–, i 
la Porta de l’Infern dels Diables de 
Can Sant Joan, que muntem per la 
Festa Major.

‘La crisi sanitària ha 
posat en evidència 
la falta d’inversió en 
investigació’

Enginyer biomèdic 

A títol personal
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