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VÍDEO La policia local de Montcada
celebra l'aniversari de la quitxalla
confinada
Original iniciativa dels agents, que fan sonar les sirenes al davant del carrer de
l'homenatjat
V?deo: https://www.youtube.com/watch?v=uUjU-OdyQdk
"Atenció! Els parla la Policia Local de Montcada. Estem buscant una nena que es diu Alexia".
Aquest és un dels missatges que aquests dies es pot sentir des de la megafonia d'un dels
vehicles patrulla de la Policia Local de Montcada i Reixac. Es tracta d'una original iniciativa del
cos, per tal que la quitxalla pugui celebrar el seu aniversari, sense desobeir l'ordre de sortir de
casa.
Està pensada per als menors de vuit anys i la Policia el que fa és apropar-se al domicili llançant
felicitacions des del cotxe, a la vegada que anima el veïnat a participar de la festa.
Tot plegat, fent sonar sirenes i cançons. A més, es fa el lliurament de llibres i caramels, complint
amb les mesures de seguretat establertes.
El cos policial ha habilitat un formulari (https://policia.montcada.cat/felicitat/) perquè les famílies
puguin sol·licitar aquesta peculiar idea. Per ara, tal com detalla, ha rebut una quarantena de
peticions.
El regidor de Policia Local i Protecció Civil, Oriol Serratusell. assegura que "és important entendre
que els més petits també pateixen" per diferents raons com ara, "no poder veure als seus amics,
anar a l'escola i fer coses del seu dia a dia que fins fa ben poc podien fer sense cap
inconvenient".

Per això, amb aquesta mesura espera que "puguin gaudir d'un moment molt especial i s'oblidin,
encara que sigui per un dia, de la situació" de confinament.
Iniciatives solidàries
El confinament a què el territori està sotmès des de fa una setmana ha deixat diverses escenes
poc habituals en altres circumstàncies. En els darrers dies, a les xarxes, a més de les de
Montcada i Reixac, s'han viralitzat centenars d'imatges d'iniciatives de solidaritat entre veïns, que
mostren la part més humana de la crisi pel coronavirus.
[noticiadiari]2/198886[/noticiadiari]
Un de les propostes que ha tingut més èxit ha estat la de la policia local del poble d'Algaida
(https://www.naciodigital.cat/noticia/198886/video/policies/animen/infants/confinats/al/ritme/joan/p
etit/quan/balla) , a l'illa de Mallorca, que van entretenir els nens aturant-se al mig del carrer i
cantant el conegut "Joan petit quan balla".
[noticiadiari]2/197029[/noticiadiari]
[noticiadiari]2/198615[/noticiadiari]
[noticiadiari]2/198572[/noticiadiari]
https://www.naciodigital.cat/noticia/199237/video/policia/local/montcada/celebra/aniversari/quitxalla/confinada
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[noticiadiari]2/198469[/noticiadiari]
[noticiadiari]2/198064[/noticiadiari]
[noticiadiari]2/199108[/noticiadiari]
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