2021

La Unió
fa 100
anys

02

10

07

GENER

FEBRER

MARÇ

DESPRÉS DE LES INUNDACIONS
L’Ajuntament demana ajuda a
l’Estat per compensar pèrdues

ELECCIONS AL PARLAMENT
El PSC guanya uns comicis que
tenen una baixa participació

UN ANY DESPRÉS DE LA COVID
El 8M fa un any que es va detectar el primer cas a Montcada

13

16

19

ABRIL

MAIG

JUNY

JORNADES PEL SOTERRAMENT
El projecte es dividirà en cinc
parts i costarà 500 M d’euros

UNA FESTA MAJOR DIFERENT
Ampli programa d’espectacles
adaptat a la pandèmia

FINAL DE l’ANY ACADÈMIC
El 22 de juny clou un curs marcat
per les restriccions

22

SUMARI

04

26

25

JULIOL

AGOST

SETEMBRE

SOLAR DE L’ANTIGA VALENTINE
Aprovat el pla de reparcel·lació,
previ a l’urbanístic

RISC EXTREM D’INCENDIS
L’Ajuntament decreta tancar els
accesos als camins forestals

UN ALTRE CURS EN PANDÈMIA
El nombre d’alumnes baixa
respecte l’any anterior

29

32

34

OCTUBRE

NOVEMBRE

DESEMBRE

ÈXIT DE PÚBLIC A LA FIRA
Per primer cop coincideixen la de
vehicles i la gastronòmica

ELISENDA, PUBILLA DEL VALLÈS
Montcada acull la trobada de colles geganteres dels dos vallesos

L’ADÉU A NISSAN
Tanca la planta sense tenir encara
un pla de reindustrialització

Edita: Montcada Comunicació. Av. de la Unitat, núm. 6. Tel. 935 726 492. Redacció: Sílvia Alquézar, Laura Grau, Alex Kong i Lluís Maldonado. Equip audiovisual: Mario Azañedo i Raül Rivas. Assessorament lingüístic: Servei
Local de Català (SLC). Publicitat: GPL SCCL. Laura. Tel. 625 601 107. Impressió: DBcoop, sccl. Distribució: KBQ’FAN. Tiratge: 8.000 exemplars. Gerent Montcada Comunicació: Pilar Abián. Presidenta: Laura Campos. Consell
d’Administració: Josep Bacardit, Salvador Sánchez, Xavier Paredes, Francisco Ávila, Eva Garcia Pagán, Marisol Orta i Carme Picart. Secretària Ajuntament: Mª José López. Interventor: David Magrinyà. Dipòsit Legal: B-43084-88.
E-mail: som@laveu.cat. Webs: laveu.cat, montcadaradio.com i montcada.cat. Xarxes socials: Facebook Montcada Comunicació, Instagram Montcada_Comunicació i Twitter @laveudemontcada i @montcadaradio.

03

GENER

Petició a l’Estat perquè ajudi a pal·liar
els efectes provocats pels aiguats
L’Ajuntament sol·licitarà a l’Estat la declaració del municipi
com a zona greument afectada per una emergència de protecció civil –el que antigament es coneixia com a zona catastròfica– pel pal·liar l’impacte econòmic dels aiguats del

18 de desembre del 2020. Es calcula que els danys causats
a nivell públic van pujar a més de 270.000 euros. A nivell
privat, també va haver-hi grans pèrdues que van afectar
particulars, comunitats, comerços i indústries

El consistori denuncia
Endesa per deficiències
en el servei
L’acció ve motivada per una possible vulneració dels
drets bàsics de la ciutadania i per l’incompliment de
l’obligació de subministrament d’energia arran els talls
continuats de la companyia als barris de Can Sant Joan i
de Can Cuiàs
04

Partida per al soterrament de l’R2
L’Estat la inclou per primer cop als pressupostos generals
La Taula del Soterrament, integrada per representants ren positivament que, per primer cop, figuri als pressui tècnics municipals, partits polítics i membres de la postos estatals una dotació pressupostària individuaPlataforma Tracte Just Soterrament Total (PTJST) valo- litzada per al projecte per valor de 8 milions d’euros

COVID

El fred a les aules i les mesures anticovid marquen
l’inici del segon trimestre

Els clubs suspenen els
entrenaments davant
les noves restriccions

SOS de bars i restaurants
davant l’obligació de
reduir aforaments

TAMBÉ VA SER NOTÍCIA
| Els Reis Mags es multipliquen per arribar als
infants a totes les llars
| Ampliat el nombre de pisos per atendre casos
d’emergència habitacional
| El Ple aprova mesures per afavorir la implantació de magatzems tecnològics al municipi
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FEBRER

El PSC s’imposa a les autonòmiques
Els socialistes recuperen l’hegemonia als comicis, un fet que no succeïa des del 2012
La formació encapçalada per Salvador Illa experimenta una
pujada de gairebé 13 punts respecte el 2017, amb un total
de 3.845 sufragis (31’04%), i una diferència de prop de 10
punts sobre ERC, la segona força més votada (21’44%). A continuació, els segueixen En Comú Podem (10’04%), Vox (9,8%),

Junts per Catalunya (9,69%), Cs (7’2%), la CUP (4%) i el PP
(3,47%). La gran davallada, com a la resta del territori, la protagonitza Cs –amb un descens de 25 punts respecte el 2017–
i, en menor mesura, el PP. La participació al municipi es queda
en el 48’84%, molt lluny del 81,32% dels anteriors comicis

Premi de 1’4 milions
d’euros al cupó diari
El número premiat al sorteig del cupó diari de l’ONCE corresponent al 25 de febrer és el 35.147. El quiosc del carrer Bateria,
a Can Sant Joan, en ven 40 cupons que resulten premiats amb
35.000 euros. Aquest és el premi més important que ha distribuït el responsable de la parada, Miguel Ángel Bachot, en els 37
anys que porta venent loteria
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Col·lectius veïnals de Montcada i Reixac,
Barcelona, Badalona, Santa Coloma i Sant
Adrià plantegen als ajuntaments la necessitat que el tram final del riu deixi de ser el
pati del darrer de la gran metròpoli

Acord entre ajuntaments i entitats
per transformar l’Eix Besòs
Associacions de cinc municipis volen posar el focus
en les mancances socials, ambientals i econòmiques

No al trasllat del Museu
a la Casa Larratea
Els Amics del Museu recullen més de 500 firmes
en contra de la proposta que estudia l’Ajuntament
Finalment, el consistoridescartarà aquesta possibilitat mesos
més tard després de rebre un informe de l’Oficina de Patrimoni
Cultural i de la Xarxa de Museus Locals de la Diputació segons
el qual, si bé el trasllat de l’equipament seria viable, l’adaptació
del projecte museístic tindria un cost massa elevat

TAMBÉ VA SER NOTÍCIA
| Neteja del torrent de Mas Duran per prevenir inundacions
Després de desbordar-se a causa de les intenses pluges del 18
de desembre del 2020, el curs fluvial va provocar la inundació
de diversos polígons industrials, de la carretera C-17 i de part
de Montcada Nova i el Pla d’en Coll
| Prohibida la caça major els caps de setmana als parcs naturals mentre durin les restriccions per la pandèmia
08

Gestoria OBIS,
on l’especialització i
ƺǼƬȒȅȵȸȒȅǥɀƬȒȇˢɖƺǣɴƺȇ
ƺȇɖȇȅǣǼǼȒȸɀƺȸɮƺǣ
FISCAL | LABORAL | VEHICLES | JURÍDIC | ESTRANGERIA | ALTRES
Fiscal. Gestions
administratives de la seva
empresa o autònom.
Assessorament de totes les
obligacions tributàries i les
liquidacions o declaracions
dels impostos.
Laboral. Assessorament
del compliment de les
obligacions empresarials
en matèria laboral i de
Seguretat Social.

Vehicles. Gestionem tots
els tràmits relacionats amb
vehicles.
hɖȸǥƳǣƬِServei especialitzat
d’assessorament i
consultoria legal, cobrint
totes les especialitats del
dret.

Estrangeria. Gestió de processos d’expatriació, treballadors desplaçats, permisos
de treball i de residència a
Espanya.
Altres. Tramitació de tota
ȅƺȇƏƳƺƬƺȸɎǣˡƬƏɎɀƺȇ
registres públics, protecció
de dades i altres serveis.

Carme Elena Valero
Economista - Gestora
Administrativa

Bonavista, 13 baixos | 08110 Montcada i Reixac
T. 93 564 26 00 | www.gestoriaobis.com
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MARÇ
Segons les dades facilitades pel Departament de Salut de la Generalitat,
el nombre d’infectats diagnosticats
al municipi supera els 2.650

Un any després de l’inici de la pandèmia, les restriccions continuen marcant el dia a dia de la ciutadania, condicionant l’agenda
municipal i causant greus perjudicis econòmics, especialment
en sectors com el de la restauració, el comerç, la cultura i l’oci

Un any en pandèmia
Comença la vacunació a persones grans
dependents i als majors de 80 anys

10

Els equips recuperen l’emoció de
la competició i el caliu de l’afició

Homenatge
a les víctimes
del tren
L’acte es fa sense públic i només
amb l’assistència dels representants municipals i membres de la
Plataforma, que fan un minut de
silenci i l’ofrena floral

L’Ajuntament intenta contenir el preu
dels lloguers

Acció de suport escolar al poble
gitano davant la Covid

El Tribunal Suprem jutja Joan
Josep Nuet per desobediència

Montcada i Reixac mantindrà la declaració
d’àrea amb mercat d’habitatge tens fins
al setembre del 2026. Els grups municipals
ho acorden de forma unànim

Montcada i Reixac incorpora una
promotora escolar per tal de pal·liar
els efectes de la pandèmia entre
l’alumnat més vulnerable

El diputat al Congrés per ERC-Sobiranistes, a judici per permetre la votació de les
anomenades lleis de desconnexió al Parlament de Catalunya el 2017

TAMBÉ VA SER NOTÍCIA
| La Generalitat i el Consell Comarcal del Vallès Occidental
mantenen la intenció de construir un túnel sota el Turó de Montcada per fer un nou ramal de l’R4 malgrat l’oposició municipal
| L’Auditori acull una exposició del pintor Joan Capella després
del 15è aniversari de la seva mort, al novembre del 2020
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ABRIL

Jornades pel soterrament de l’R2
El projecte per soterrar les vies es dividirà en cinc parts i tindrà un cost total de 500 milions
La principal partida és la que està destinada al nucli urbà
montcadenc, amb un inversió de 358 milions d’euros i el
període d’execució se situa en cinc anys i mig. Aquesta

L’AV Bosc d’en Vilaró alerta sobre
la situació de degradació de la urbanització

és la informació que directius i tècnics d’Adif expliquen a
les Jornades organitzades per la Taula del Soterrament, al
Teatre Municipal

Les estacions locals seran accessibles
abans del 2025, segons Rodalies

13

La Unió és un referent històric en el
món associatiu montcadenc i al llarg
dels seus anys de vida ha desenvolupat
tota mena d’activitats culturals, tradicionals, esportives i de lleure. Els seus
orígens tenen a veure amb la fusió de
dues associacions que hi havia al barri a
principi del segle XX, Cal Perico i La Paz,
que feien activitats socials i culturals.
Ambdues van decidir unificar esforços i
l’any 1921 van constituir l’entitat que ha
arribat fins a l’actualitat

La Unió fa 100 anys
El 25 d’abril es fa el primer dels actes previstos per commemorar
la gran data, tot i que a porta tancada i amb aforament limitat

Naturalització progressiva de
les zones verdes urbanes per fer-les
més ecològiques i sostenibles

Llum verda a la construcció de
40 pisos de lloguer de protecció
oficial a Mas Duran

TAMBÉ VA SER NOTÍCIA
| L’Ajuntament anuncia que exigirà a la Generalitat que executi les resolucions judicials
i tanqui la planta de Lafarge-Holcim a Montcada
| El consistori està recuperant la solvència
econòmica segons es reflecteix a la liquidació
del pressupost del 2020
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El pàdel esdevé l’esport de moda
durant la pandèmia i creix
l’afició entre el montcadencs
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Amb el nom de FeM Montcada, del 21 al 24 de maig
es programen espectacles i concerts en diferents recintes a l’aire lliure per poder controlar l’aforament i
aplicar totes les mesures sanitàries

Una Festa Major
MAIG
diferent

Can Sant Joan tindrà una nova escola bressol

L’equipament es construirà en uns terrenys de l’Institut Escola El Viver
i serà finançat íntegrament per la Generalitat, amb un cost d’1,8 milions d’euros
16

Projecte per a
persones sense llar
Creu Roja posa en marxa un programa per pal·liar
les dificultats i els riscos de persones en el seu dia a dia
El programa, finançat a través de la campanya de l’IRPF,
es realitza en coordinació amb el departament de Serveis
Socials de l’Ajuntament i de les policies local i autonòmica

En els seus primers mesos en funcionament, la iniciativa
compta amb un parell de grups fixos de voluntariat que
setmanalment atén les persones incloses al programa

L’antiga discoteca Cactus
es podria convertir en un
nou equipament juvenil
L’Ajuntament anuncia la intenció de llogar la sala
que hi ha a l’edifici modernista del carrer Major –
tancada des del juny del 2018– per convertir-la
en un nou equipament destinat a la gent jove

TAMBÉ VA SER NOTÍCIA
| El CFS Montcada puja a Tercera Divisió Nacional.
L’ascens arriba després d’una treballada victòria a
la pista del Castellar
| El Ple aprova per unanimitat les bases de la tercera

convocatòria dels pressupostos participatius

17

18

El 22 de juny acaba un curs que serà recordat
durant força temps pels estrictes protocols que
s’han hagut d’implementar amb l’objectiu de
minimitzar l’impacte de la Covid a les aules
Malgrat la por i les incerteses de les primeres setmanes
entre el professorat i les famílies, aquest any lectiu també passarà a la història per la gran capacitat d’adaptació
que ha demostrat la comunitat educativa per fer front a

Els CAP obren les agendes
per vacunar la població
major de 16 anys

Adéu a un curs
escolar marcat
per la pandèmia
JUNY

les adversitats derivades de la crisi sociosanitària, on la
implicació dels mestres i l’alumnat ha estat capdal per tirar endavant les classes. Finalment, es poden celebrar les
tradicionals festes de fi de curs amb mesures anticovid

Alerta màxima dels cossos
de voluntaris per prevenir
els focs forestals
19

Hola estiu!
amb activitats
refrescants
La Xarxa d’Equipaments
recupera les propostes d’estiu
presencials als quatre centres
cívics de la ciutat
Entre els mesos de juny i juliol, els infants, adolescents i joves de Montcada i Reixac participen en un
ampli programa d’activitats organitzats per diversos
departaments de l’Ajuntament a diferents barris.
L’objectiu de la iniciativa, batejada com ‘Hola estiu!’, és potenciar el lleure com a eina de cohesió social i evitar la segregació. Amb el lema ‘L’estiu a les
places’, també es fan propostes lúdiques i esportives
que inclouran jocs i inflables d’aigua per combatre la
intensa calor

Localitzat el punt d’entrada
al poblat iber de Les Maleses
TAMBÉ VA SER NOTÍCIA
| Montcada acull la primera Jornada d’Àlbum Il·lustrat, impulsada
pel Bib.botó, un grup de treball de biblioteques infantils i juvenils
| El FS Montcada femení aconsegueix l’ascens a la Divisió d’Honor
| El primer equip del CTT La Unió es proclama campió de lliga de
Primera Provincial i puja a Preferent
20
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JULIOL

Nou pas per a la futura urbanització
del solar de l’antiga Valentine
L’Ajuntament aprova el pla de reparcel·lació, previ al projecte d’urbanització a desenvolupar
La futura urbanització dels terrenys de 46.727 m2, que es
troben buits des del 2009, sembla més a prop de fer-se
realitat. El projecte de reparcel·lació determina l’espai que

es destina a habitatges, equipaments, zones verdes i sistema viari, entre d’altres. Pel que fa a l’àmbit residencial, la
propietat té previst construir 510 habitatges

Lidl inverteix 19
milions d’euros per
ampliar la nau central
El projecte preveu augmentar la superfície de les oficines centrals en més de 12.000 m², pràcticament
doblant la seva actual superfície. Amb l’ampliació,
el centre de treball tindrà capacitat per acollir més
de 1.000 empleats de la seva plantilla
22

Veïns de Mas
Rampinyo i Mas
Duran reclamen
més serveis
Un centenar de persones es
mobilitzen al carrer després de
traslladar les seves reivindicacions
al consistori en una assemblea

Montcada cobrarà a les
companyies de serveis
per l’ús del domini públic
Serà un dels municipis pioners a aplicar una taxa a les
empreses de transport d’energia elèctrica, gas, aigua,
telefonia i hidrocarburs. La mesura permetrà ingressar
de forma anual un milió d’euros

La nova Taula LGTBIQ+ es reivindica L’Afotmir es torna a proclamar
campiona de les lligues
com un espai de lluita pels drets
espanyola i catalana
socials del col·lectiu

Dos clubs de futbol, el CD Montcada
i el Santa Maria, signen un acord
històric d’afiliació
23

Fent realitat una
nova forma d’ensenyar
i aprendre: NCA
La Salle aquest curs inicia la nova metodologia
d’aprenentatge NCA amb el ferm convenciment
que els ensenyament que deixen petjada són
els que emocionen.
Aquest curs les aules de La Salle Montcada s’han
convertit, després d’un procés progressiu, en
nous espais d’aprenentatge. El món està canviant
i l’educació no pot quedar-se al marge d’aquesta
revolució en la manera de viure i aprendre. La
Salle ofereix una resposta a l’escola d’avui,
centrant-se en la persona, en els seus talents, i
ajudant-la a adquirir habilitats i competències que
li permetin transformar el món.
En aquest escenari, sorgeix el Nou Context
d’Aprenentatge (NCA), un projecte pedagògic
innovador propi de les escoles de La Salle.
L’NCA proposa l’alumne com a protagonista del
procés d’ensenyament-aprenentatge. El mestre
es converteix en facilitador de l’aprenentatge
i mediador entre el coneixement i l’alumne. L’eix
vertebrador de l’NCA és el treball per projectes,
per tant els alumnes aprenen a treballar de
manera interdisciplinària i cooperativa.
El Nou Context d’Aprenentatge es fonamenta en
els següents principis pedagògics:
-Interioritat: desenvolupa el món
interior i promou la capacitat de reĈexió i
d’autoconeixement.
-Dimensió social de l’aprenentatge: promou el
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desenvolupament de cada individu a nivell social
i cultural.
-Ment, cos i moviment: promou l’activitat
física, les activitats d’alt rendiment i esforç,
l’experimentació, el benestar i la salut.
-Conducta i activitat autoregulada:
desenvolupa l’autonomia de l’alumne en el control
dels seus pensaments, emocions i conductes.
-Construcció del pensament: desenvolupa les
habilitats cognitives, així com les estratègies
i els processos de pensament i adquisició de
coneixement.
Els materials que s’utilitzen en l’NCA són
majoritàriament manipulatius i permeten
un aprenentatge contextualitzat i vivencial
(aprendre fent). També es fan servir les noves
tecnologies i es treballa amb les tauletes, kits de
robòtica i pissarres digitals. A l’etapa de Primària
disposem, a més, de llibres pels seminaris de
medi, matemàtiques i llengües i llibres concrets
per desenvolupar el treball dels projectes, que
complementen els altres materials.
D’aquesta forma, l’NCA desplega un currículum
competencial, basat en els principis pedagògics
que garanteixen l’educació integral dels alumnes.
Així es garanteix una educació de qualitat,
equitativa, inclusiva, integradora i cristiana, que
prepara els infants per al món i la societat que
els espera.

Montcada tanca l’accés als espais
naturals pel risc extrem d’incendis AGOST
De l’11 al 15 d’agost l’Ajuntament prohibeix passejar pels
camins forestals, mentre està activa l’alerta Alfa 3 per risc
extrem d’incendi. Durant aquests dies el vent de sud, l’estrès

hídric i la massa forestal seca mantenen en màxima alerta
a Bombers, Agents Rurals, Policia Local i els voluntaris de
l’ADF 301 i Proteció Civil

Mor un motorista de
Montcada en un accident
a la C-58, a la Ferreria
El conductor, de 52 anys,va sortir de la via en el punt que comença el carri VAO a Terra Nostra en direcció nord

TAMBÉ VA SER NOTÍCIA
| La Salle engega la temporada amb els reforços estrella
| Activat l’avís preventiu per contaminació a causa
d’una massa de pols en suspensió
| S’amplia la zona de jocs infantils al parc de Mas Duran
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SETEMBRE

El nou curs en temps de pandèmia
arrenca amb descens de l’alumnat
Un total de 3.282 alumnes d’Infantil i Primària i prop de 2.400 de Secundària tornen a les aules
L’INS La Ferreria estrena el nou edifici que permet ampliar el nombre d’aules per a la Formació Professional

L’Ajuntament torna a
instar la Generalitat a
clausurar la cimentera
26

L’adéu al peatge de la
C-33 suposa la pèrdua de
134.000 euros d’ingressos

La necessitat de consens i
diàleg per encarar el futur
centra la Diada

Sergio González debuta
en un mundial de futbol
sala a Lituània

L’alcaldessa, Laura Campos, i el director mèdic de l’Hospital de
Sant Pau, Xavier Borràs, protagonitzen els parlaments

El montcadenc, de 24 anys, compleix
així el seu somni

La Taula LGTBIQ+ rebutja
públicament les agressions
contra el col·lectiu a Montcada

El dispensari de Can Sant
Joan recupera tots els serveis
després d’un any i mig

Claudia Pina torna al Barça:
‘Tinc la il·lusió de créixer
en el millor equip d’Europa’

TAMBÉ VA SER NOTÍCIA
| Les entitats de gent gran arrenquen el nou curs amb
la il·lusió de reprendre les activitats
| En l’equador del mandat, els socis de govern, ECP i
ERC, es mostren satisfets amb la tasca feta, mentre
que el PSC i Cs opinen que el PAM no s’està complint
| Una empresa montcadenca ofereix el servei de cures
pal·liatives de forma gratuÏta
27
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Èxit de la Trobada de clàssics, OCTUBRE
la Fira de l’automòbil i la Mostra
gastronòmica
L’Ajuntament i l’Associació Amics dels Clàssics calculen
que hi participen més de 3.000 persones

El nou passeig de la
Ferreria uneix les dues
passarel·les sobre la
riera de Sant Cugat
L’actuació –de 565
milions d’euros–
se sufragarà de
forma plurianual

El soterrament de l’R2 s’inclou
als pressupostos de l’Estat
El govern espanyol es compromet a assumir el cost total del projecte
29

Nou refugi per a gats
que viuen a colònies
La iniciativa municipal neix de la necessitat d’esterilitzar i xipar els animals per controlar
les colònies felines. La instal·lació està preparada per acollir una quarantena d’exemplars

Eva Nieto i Carles Cirera,
per primer cop campions
del món en balls llatins

Entitats i veïns dissenyen la futura
transformació de l’N-150
en l’Avinguda Vallès

Amazon obre la seva nova estació
logística del nord de Barcelona
al polígon del Pla d’en Coll

TAMBÉ VA SER NOTÍCIA
| La UE Sant Joan Atlètic estrena el seu planter
| Obre al públic l’Oficina de Drets Energètics. Tractarà casos de pobresa energètica i assessorarà els consumidors
| La Policia Local presenta les noves unitats de trànsit
i mobilitat, administrativa i medi ambient
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La geganta
Elisenda,
pubilla
del Vallès

NOVEMBRE
Una trentena de colles del dos vallesos participen en la seva proclamació

El pressupost
del govern per al
2022 s’aprova sense
cap vot en contra
Els dos grups de l’oposició opten per
l’abstenció després que l’executiu reculli
algunes de les seves peticions
A l’apartat d’inversions es destinaran 2,3 milions,
donant prioritat a la millora de la via pública i a
actuacions proposades per entitats.
Amb motiu de la sessió extraordinària per aprovar
els pressupostos, els regidors es tornen a reunir
presencialment a la Casa de la Vila
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PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS

El campus de la
diversitat d’Adimir,
la proposta més votada

Aprovat el projecte
per restaurar la torre
de l’aigua

La millora de les pistes d’atletisme, una pista
d’skate a Can n’Oller i la reubicació del servei
Dapsi són les altres propostes triades

Inclou la rehabilitació de la torre, ubicada al recinte
de la Casa de les Aigües, amb dipòsit elevat i edificis
annexes. L’Ajuntament avança en la voluntat
de museïtzar tot el complex modernista

Clam contra les
violències masclistes
Cada vegada hi ha més dones que
denuncien les agressions sexuals
L’Oficina d’Atenció a la Dona atèn al 2021 prop
d’una desena de consultes. Al Vallès Occidental, es
presenten 534 denúncies durant el segon trimestre
de l’any, un 22% més que a l’exercici anterior, sent
l’augment més elevat des del 2013

TAMBÉ VA SER NOTÍCIA
| L’activació dels expedients d’enderroc
al Bosc d’en Vilaró, alarma el veïnat
| L’AV de Can Sant Joan demana al TSJC que
executi la sentència i tanqui Lafarge
| La UB MiR inicia el projecte inclusiu amb
la Fundació Adimir
L’app de Víctor Pérez que pauta
medicaments, premiada al
concurs mundial de Huawei

La ciclista Anna Villar,
entrenadora de l’equip
estatal femení de BTT

| L’Ajuntament impulsarà diverses iniciatives per promoure el joc net a l’esport
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L’adéu a Nissan
La fàbrica del Pla d’en Coll tanca les seves portes el 31 de
desembre després d’una llarga lluita dels treballadors
Segueix l’estira-i-arronsa per trobar el relleu a la planta i la
situació crea una gran incertesa entre els treballadors que

DESEMBRE

depenen de la reindustrialització per tenir la feina. La plantilla continua fent mobilitzacions

El CAP Montcada
recuperarà les
urgències nocturnes
És un dels acords de pressupostos
entre el govern autonòmic i En Comú
Podem per al 2022

Els contagis per la nova
variant Òmicron superen
la xifra rècord des de l’inici
de la pandèmia
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La Unió i els Amics de Reixac recapten
7.900 euros per a la Marató de TV3
L’entitat de Mas Rampinyo supera els 6.300 euros, xifra rècord en la història del festival,
mentre que els Amics de Reixac, amb el CiM i la JAM, s’estrenen amb 1.550 euros

Els horts comunitaris, una eina
per a la cohesió social

L’Ajuntament blinda definitivament
l’obertura de sales de joc i d’apostes

Jordi Escrigas de TEA345,
premi Joan Dalmau de teatre

Prop de 1.800 espectadors
assisteixen a la 14a edició
de la mostra teatral
Montcada a Escena
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