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“No podem estar més orgu-
llosos de la vostra feina. Heu 
fet un treball de 10”. Amb 
aquestes paraules va elogiar 
l’alcaldessa, Laura Campos 
(ICV-EUiA), els consellers i les 
conselleres de les escoles públi-
ques i concertades del municipi 
que van protagonitzar el pri-
mer Ple d’Infants celebrat a la 
ciutat el passat 28 de setembre 
a la Casa de la Vila. Els alum-
nes van presentar les seves pro-
postes per remodelar el parc 
de la plaça Lluís Companys, 
elaborades en diverses sessions 
de treball des de la primavera 
passada. Els infants van plan-
tejar la possibilitat de construir 
un mur amb vegetació per mi-
nimitzar l’impacte de les vies 
del tren que passen al costat del 
parc i, en el cas que se soterri la 
línia ferroviària R2, proposen 
ampliar el parc a l’espai allibe-
rat i instal·lar pistes esportives. 

Altres propostes. Pel que fa als 
jocs amb pilota, el Consell va 
acordar ordenar millor els di-
ferents espais, eliminant ele-
ments com el quiosc, la xur-
reria i l’estació metereològica 
per guanyar terreny per al 
parc. Respecte a la vegetació, 
els consellers i conselleres con-
sideren que la plaça seria molt 
més acollidora si tingués més 
vegetació, amb la plantació 
d’arbustos i fl ors per separar 
les diferents zones de joc. Els 
estudiants també van parlar 
dels paviments més adients per 
al parc, com ara instal·lar cau-
txú a la zona dels gronxadors i 
substituir la graveta per sorra 
o gespa. “Volem una plaça 
sostenible on tothom tingui 
cabuda”, van concloure els 
alumnes, que es van mostrar 

molt satisfets de l’experièn-
cia viscuda, un sentiment que 
comparteix la regidora d’Edu-
cació, Infància i Joventut, Jessi-
ca Segovia (ICV-EUiA). “Estic 
molt emocionada perquè el 
Consell d’Infants ja és una re-
alitat”, va dir durant la sessió 
plenària. L’Ajuntament va posar 
en marxa aquesta iniciativa pi-
lot el curs passat amb l’objectiu 
de constituir enguany el nou 
òrgan de participació ciutada-
na format per nens i nenes de 
10 a 12 anys.  “És un projecte 
engrescador per canviar la fi -
losofi a de govern de la ciutat, 
on els infants, 
ciutadans de 
ple dret, tam-
bé tinguin veu 
i opinió”, va 
dir l’alcaldessa, 
qui va assegu-
rar que el con-
sistori ha recollit pràcticament 
totes les propostes dels delegats 
i les delegades. “Només hem 
descartat algunes idees poc 
viables com, per exemple, 
plantar gespa, ja que és molt 
car el seu manteniment”, va 
indicar l’edil. Campos també 
va anunciar que algunes de les 
mesures que proposen els pe-

tits es duran a terme de forma 
immediata com la col·locació 
d’un panell informatiu al parc 
explicant el procés participatiu 
del Consell d’Infants i traslla-
dar a una altra ubicació l’esta-
ció metereològica i els aparells 
de gimnàstica per a gent gran. 

Els terminis. Una vegada aca-
bat el procés participatiu, els 
serveis tècnics de l’Ajuntament 
redactaran el projecte de remo-
delació de l’espai públic amb 
els plantejaments formulats 
pels alumnes, que podria es-
tar enllestit a fi nal d’octubre i 

al qual els pe-
tits hauran de 
donar el seu 
vistiplau. La 
licitació i ad-
judicació de 
les obres es 
farà durant els 

últims dos mesos de l’any amb 
l’objectiu que l’execució comen-
ci a principi del 2017. 
L’alcaldessa va informar als 
consellers i conselleres que se’ls 
convidarà a visitar el desenvo-
lupament dels treballs perquè 
puguin comprovar el compli-
ment dels acords aprovats en 
el Ple.   

Actualitat
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RECONEIXEMENT DE LA FEINA
L’alcadessa va lliurar als consellers i les 
conselleres del Ple d’Infants uns diplomes per 
agrair el treball i la implicació de les escoles

CONSELL D’INFANTS

Alumnes de 6è prenen la paraula en el 
primer Ple d’Infants celebrat a la ciutat
Els representants de les escoles del municipi van presentar les seves propostes per remodelar la plaça Lluís Companys
Sílvia Alquézar | Montcada

Els infants proposen 
ordenar millor l’espai 
perquè esdevingui un 
parc més acollidor on 
tothom tingui cabuda
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L’Ajuntament recull 
la majoria de les 
propostes plantejades 
pels escolars

Els alumnes de les escoles públiques i concertades de Montcada i Reixac van fer intervencions per explicar les seves propostes a l’alcaldessa i la regidora d’Educació, Infància i Joventut

EXPERIÈNCIA NOVEDOSA

Tres alumnes fan de periodistes per recollir 
les opinions sobre el procés participatiu

Natàlia, Izan i Adrià són tres dels 
alumnes de 5è que han participat 
en el Consell d’Infants. El dia del 
Ple a la Casa de la Vila, a més de 
viure l’experiència com a conse-
llers i conselleres, també es van 
oferir com a voluntaris per fi car-se 
en el paper dels periodistes i fer 
la crònica d’aquest dia tan espe-
cial, que es pot veure a www.la-
veu.cat. Natàlia va copsar l’opinió 
dels seus companys sobre la seva 

participació en el projecte, mentre 
que Adrià va entrevistar algunes 
de les persones que van seguir 
el Ple en directe a través de les 
pantalles de televisió instal·lades a 
la sala institucional de la Casa de 
la Vila. Per la seva banda, Izan va 
ser l’encarregat de fer fotografi es 
i apuntar tot el que passava a la 
sala de plens per després escriure 
la notícia, una informació protago-
nitzada i explicada per infants  | SA
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TERRA NOSTRA
El govern presenta al barri els projectes 
per pacifi car la N-150 amb l’objectiu que 
esdevingui una avinguda

Potenciar la separació de residus 
en origen és un dels objectius de 
l’Ajuntament per a aquesta tardor 
durant la qual s’han programat 
tres accions. La primera es va dur 
a terme els dies 21 i 22 de setembre 
i va consistir a situar informadors 
a peu de carrer per explicar com 
fer un bon ús dels contenidors de 
recollida selectiva. Del 7 al 13 de 
novembre es realitzarà una cam-
panya a les escoles centrada a 
recollir residus –envasos lleugers, 
paper i cartró i vidre– durant una 
setmana i calcular els ingressos 
que s’obtindrien per la seva reutil-
ització amb l’incentiu que la xifra 
de diners assolida es retornarà al 
centre en forma de material educa-
tiu. L’última activitat, un taller so-
bre el cicle de vida dels productes 
i l’economia sostenible, es durà a 
terme el 23 de novembre a la Casa 
de la Vila (18h).

“Amb aquestes accions el que 
pretenem és seguir conscienciant 
la població sobre la necessitat 
de separar les deixalles en ori-
gen i de fer-ho correctament”, 
ha assenyalat el regidor de Medi 

Ambient, Sergi Martín (Círculo 
Montcada). I és que, malgrat les 
campanyes informatives que periò-
dicament es fan i els recursos que 
s’hi destinen, la quantitat de recolli-
da selectiva al municipi encara dis-
ta de la que podria ser considerada 
òptima. De les prop de 11.500 
tones de residus que genera anual-
ment la població només el 36% 
del total prové dels contenidors de 
reciclatge –similar a la mitjana de 
Catalunya. La resta de deixalles, el 
64% del total, acaba anant a aboca-
dors, tot i que es calcula que, amb 
una separació correcta, el 50% es 
podria reaprofi tar. 
El més decebedor, però, és que 
del percentatge de residus que 
provenen de la recollida selectiva, 
més de la meitat no es desa al con-
tenidor corresponent. En el dipòsit 
d’envasos, per exemple, hi ha un 
50% d’impropis i, pel que fa a la 
brossa orgànica –que representa el 
21% del total de deixalles que es 
recullen–, també hi ha un elevat 
percentatge de barreja. Precisa-
ment les restes de menjar són les 
que, des d’un punt de vista percen-
tual, més es generen a les llars i és 
per això que l’Ajuntament insisteix 
en la necessitat de fer una correcta 
separació de les mateixes i evitar el 
malbaratament dels aliments.

Més recursos. “Des de l’Ajuntament 
en els últims mesos hem fet un 
esforç important per canviar tots 

els contenidors de superfície per 
altres de nous i més accessibles i 
també hem concentrat els punts 
de recollida”, ha dit Martín tot 
recordant que s’han afegit 9 dipò-
sits destinats a l’oli domèstic. En 
breu també es farà una intervenció 
per millorar el funcionament dels 
contenidors soterrats i facilitar la 

seva identifi cació i, cara al 2017, 
s’activaran més campanyes de sen-
sibilització, la majoria sufragades 
per organismes supramunicipals.
Fer la separació de residus de 
forma correcta és una acció 
individual que contribueix a 
lluitar contra en canvi climàtic 
i, de retruc, té repercussions 

econòmiques ja que els ajunta-
ments han d’assumir el cost de 
cada tona de  deixalles que no es 
recicla i va a parar a abocadors o 
incineradores. 
D’altra banda, l’Ajuntament tam-
bé bonifi ca els contribuents que 
són usuaris de la Deixalleria un 
mínim de 12 cops a l’any.

Pilar Abián | Redacció

RECOLLIDA DE RESIDUS

Més del 50% dels residus no es diposita 
al contenidor de reciclatge corresponent
L’Ajuntament fa campanyes de conscienciació per potenciar la separació de les deixalles en origen, especialment la matèria orgànica

El percentatge de 
residus que es recull  
per reciclar només 
arriba al 36% del total

La campanya ‘Jo reciclo’ arriba als 28 municipis de l’Àrea Metropolitana
Separar els taps de plàstic de les ampolles o tetra-
briks a l’hora de llençar-los al dipòsit d’envasos i no 
fi car gots o copes al contenidor de vidre sinó al de la 
resta van ser algunes de les pautes que van donar 
els informadors de carrer que els  dies 21 i 22 de se-
tembre van ser a Montcada i Reixac en el marc de la 
campanya feta als 28 municipis de l’Àrea Metropoli-
tana de Barcelona (AMB) per promoure el reciclatge 
correcte dels residus –a la fotografi a superior, dos dels 
informadors conversant amb unes veïnes. L’acció, 

amb el lema ‘Jo reciclo la meva ciutat’, va estar fi nan-
çada pels Sistemes Integrats de Gestió Ecoembes i 
Ecovidrio i un dels seus principals objectiu era elimi-
nar de l’imaginari col·lectiu idees equivocades, com 
ara que tots els residus van a parar al mateix lloc, 
independentment del contenidor on es llencin. En el 
marc de la campanya, l’Ajuntament va promoure un 
concurs entre les persones que fotografi essin l’auto-
bús de l’AMB en la seva visita a Montcada a mitjan de 
mes. La guanyadora va ser Laura Sánchez Ortiz | PA
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ESPAI NATURAL

L’Ajuntament obre un procés participatiu 
per defi nir els usos del Pla de Reixac

Contribuir a descobrir el Pla 
de Reixac i implicar la ciutada-
nia en els usos que aquest espai 
natural de 450 hectàrees pugui 
tenir en el futur són els dos prin-
cipals objectius que s’ha fi xat 
la Regidoria de Medi Ambient 
amb l’organització d’una matinal 
festiva que tindrà lloc el proper 
12 d’octubre. A partir de les 9h 
i fi ns al migdia, a prop del lloc 
on es feia el Rocío –en el límit 
entre Mas Duran i Ripollet– hi 
haurà diferents activitats adreça-
des a tots els públics. Una de les 
més atractives es farà de 9 a 11h 
i consistirà a pujar a un globus 
aerostàtic des d’on es podrà tenir 
una visió privilegiada d’aquest 
entorn agrícola i forestal. Per als 
que no els agradin les alçades, 
hi ha també l’opció de fer un 
recorregut guiat per l’espai se-
guint un itinerari de poc més de 
6 quilòmetres. La sortida, prèvia 
inscripció, està prevista a les 11h.  

També a partir d’aquesta hora es 
duran a terme activitats infantils, 
amb representació de titelles i la 
narració de contes amb música. 
A les 13h es duran a terme els 
parlaments ofi cials i el programa 
clourà amb un concert. 

Enquesta. Durant la matinal, els 
participants podran respondre 
una enquesta sobre els usos que 
podria tenir l’espai sempre des 
de l’òptica de la seva preservació. 
Cal recordar que, en aquesta ma-
teixa línia el passat mes de febrer 
el Ple va aprovar la suspensió de 
llicències en el sector durant un 
any per replantejar fórmules que 
garanteixin la seva protecció.
“Hem organitzat la festa del 
dia 12 amb el lema  ‘El teu Pla 
és Reixac’ perquè aquest es-
pai és un gran desconegut en-
tre la ciutadania i volem que 
la gent el faci seu, que vingui 
i que el conegui”, ha dit el re-
gidor de Medi Ambient, Sergi 

Martín (Círculo) tot afegint que 
“per tal de protegir-lo és molt 
important la implicació de la 
ciutadania”.
L’entorn natural agroforestal del 
Pla de Reixac forma part del con-

nector biològic que uneix les ser-
ralades Prelitoral, des del Farell 
fi ns a la Serralada Litoral, amb la 
Serralada de la Marina, i que en-
cara manté part de la seva riquesa 
i potencial de natura i patrimoni.

Pilar Abián | Redacció

El 12 d’octubre es farà una matinal amb la presència d’un globus aerostàtic i una caminada guiada

L’AV Font Pudenta-Muntanyeta 
ha reclamat a l’Ajuntament que 
rebaixi l’alçada del terra al revolt 
de la riera de Sant Cugat que hi 
ha a l’entrada a Terra Nostra, a 
prop de l’escola Mitja Costa. La 
petició es va fer fa prop d’un any, 
però s’ha tornat a reiterar arran 
les tasques de neteja de la llera 
que va iniciar el consistori el 26 
de setembre.
“No estem en contra d’aquesta 
neteja que ens sembla adient, 
sinó del fet que l’actuació no in-
clogui rebaixar la terra que hi 
ha al revolt per evitar que, en 
cas de pluges, s’inundi la Font 
Pudenta”, ha explicat el president 
de l’AV, Eugenio Díaz. Segons el 
representant veïnal, “la distància 
que hi actualment des de la lle-
ra al carrer és de només d’1,60 
m”. Tot i que l’última inundació 
important va tenir lloc l’any 1987, 
l’entitat veïnal opina que no cal 
arriscar-se innecessàriament.
El regidor de Medi Ambient i 

també de barri a la Font Pudenta, 
Sergi Martín (Círculo Montcada), 
entén la preocupació veïnal però 
considera que l’actuació que es 
proposa s’ha d’estudiar a fons: 
“La nostra intenció és fer analit-
zar si és viable, tant des del punt 
de vista econòmic com medi-
ambiental i de seguretat, ja que 
una obra d’aquesta magnitud 
no es pot fer a la lleugera”. 

Alternatives. Treure terra de la 
llera podria tenir un impacte nega-
tiu en la riera. Per aquest motiu, 
l’Ajuntament no descarta substi-
tuir la barana de ferro que hi ha 
a l’esmentat revolt per una de for-
migó, augmentant així la distància 
amb el carrer. De moment, el que 
ha fet el consistori és un desbroça-
ment de la riera i un reperfi lat se-
guint els criteris de l’ACA. D’altra 
banda, fonts municipals han as-
senyalat que les tapes del clavegue-
ram que hi ha a la llera són visibles 
fet que garanteix que no s’ha reduït 
la seva capacitat hidràulica. 

Pilar Abián | Redacció

FONT PUDENTA

L’AV reclama mesures 
al revolt de la riera per 
prevenir inundacions
L’Ajuntament està netejant la llera seguint els criteris de l’ACAPilar Abián | Redacció

PARCS I JARDINS

Aposta per incorporar vegetació 
sostenible als espais públics
L’Ajuntament substitueix la gespa tradicional angloxasona per prat mediterrani
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Nova ocasió per 
participar al 
Pla de mobilitat

El govern vol aprovar abans 
d’acabar l’any el Pla de Mobili-
tat Urbana (PMU) de la ciutat 
que ha de defi nir les defi ciències 
existents i fi xar objectius de mi-
llora. La diagnosi que es va ela-
borar durant el mandat anterior 
s’actualitzarà d’acord amb el Pla 
d’Actuació Municipal (PAM) 
de l’actual executiu i també s’hi 
incorporaran les propostes ciu-
tadanes plantejades a la jornada 
participativa que es va fer al 2015 
així com les que puguin sorgir 
durant el taller previst el proper 
26 d’octubre, a la Casa de la Vila, 
amb suport de la Diputació de 
Barcelona.   
“Tenir un PMU és imprescin-
dible per a una ciutat com la 
nostra on hi ha una manca de 
cohesió urbana”, ha assenyalat 
el president de l’Àrea Territo-
rial, Jordi Sánchez (ERC), tot 
reclamant les aportacions de la 
ciutadania: “S’ha de fer un de-
bat molt profund perquè a la 
mobilitat coincideixen interes-
sos molt diversos, com ara les 
terrasses dels bars, les zones de 
vianants o les bicicletes”. 

De 9 a 11h hi haurà la possibilitat de pujar a un globus per veure el Pla de Reixac des del cel

La gespa d’alguns espais verds de 
la ciutat s’està substituint progres-
sivament –a excepció de l’existent 
en alguns parcs o places centrals– 
per espècies més sostenibles, amb 
una tipologia de verd tipus prat 
mediterrani, una vegetació que 
s’adapta al clima del territori i 
que, a més, afavoreix la presèn-
cia d’una gran varietat de fauna 
autòctona. És per aquest motiu 
que a zones on fi ns ara predomi-
naven les tonalitats verdes de 
la gespa, com ara al parc de Ca 
n’Oller o als voltants de Montca-
da Aqua, ara hi ha un altre tipus 
de vegetació, que varia de color 
en funció de l’estació de l’any, sent 
groguenca a l’estiu. 
“Treballem per un municipi 
més sostenible i la substitució 
de la gespa per prat mediter-
rani és imprescindible per es-
talviar en la despesa d’aigua, 
respectar la biodiversitat, elimi-
nar l’ús d’herbicides i també el 
risc de legionel·la”, ha explicat 
el president de l’Àrea Territorial, 
Jordi Sánchez (ERC). 

Model insostenible. La gespa és  
d’origen anglosaxó i creix de for-
ma natural en zones on plou de 
forma regular, però a la vessant 
mediterrània aquest model esdevé 
insostenible. Per aconseguir catifes 
verdes cal fer servir força aigua, 
pesticides, fertilitzants, segadores 
i instal·lacions de reg amb plàstics 
no degradables. A més, per a un 
manteniment òptim el reg s’ha 
de fer per aspersió, el que implica 
una gran quantitat de despesa 
d’aigua i haver de desinfectar tots 
els brocs de forma periòdica. Per 
tot plegat, el departament munici-

pal de Parcs i Jardins desenvolupa 
des del 2015 un pla de transfor-
mació d’espais verds per aconse-
guir una vegetació més sostenible 
des dels punts de vista econòmic 
i mediambiental. La gespa tradi-
cional es manté només en zones 
del municipi cèntriques mentre 
que a d’altres espais, com ara Ca 
n’Oller, Mas Duran, el parc Salva-
dor Allende o el talús del carrer 
Guadiana, s’ha substituït per prat 
sense reg. En alguns punts també 
s’han instal·lat parterres arbustius, 
com ara a la plaça Nicaragua o a 
la rambla dels Països Catalans.

Ca n’Oller és un desl espais públics en què la gespa ha estat substituïda per prat mediterrani
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Pilar Abián | Redacció



71a quinzena | Octubre 2016 Notícies 07

El president de l’Àrea Territorial, 
Jordi Sánchez (ERC), i el regi-
dor assignat al barri, Óscar Gil 
(ICV-EUiA), van explicar el 27 
de setembre al Casino el projecte 
del govern local per transformar 
la N-150 en un carrer. Per complir 
amb aquest objectiu, l’Ajuntament 
compta amb una subvenció de 
600.000 euros de la Diputació que 
serviran per sufragar la redacció i 
execució d’un projecte sobre la in-
tegració urbana del vial. “Volem 
que abans d’acabar el mandat 
la carretera deixi de ser una 
barrera i esdevingui una avin-
guda”, va manifestar Sánchez, tot 
afegint que un dels objectius de 
l’actual executiu és cohesionar el 
municipi amb una “anella cívi-
ca” al voltant del Turó que uneixi 
els diferents barris que l’envolten 
amb voreres i carrils bici.

Aportacions. Per tal que el futur 
carrer respongui a les necessitats 
dels veïns, els regidors els van 
convidar a fer les seves aporta-
cions i a canalitzar-les a través de 
l’AV. Sánchez també va afegir que 
el govern vol aprovar el Pla de 
Mobilitat Urbana (PMU) abans 
d’acabar l’any i va anunciar que 

el 26 d’octubre es farà una jor-
nada participativa en què es po-
dran plantejar propostes de mil-
lora a cada barri. Els assistents no 
van deixar escapar l’oportunitat 
d’expressar la seva preocupació 
per l’elevada velocitat a la que 
circulen els vehicles que passen per 
la N-150, el risc que implica per als 
vianants i la manca de neteja i man-
teniment en determinats trams. Els 
representants municipals van pren-
dre nota i es van comprometre a 
intentar paliar aquestes mancances.

Rotondes projectades. En fase 
més avançada es troben els pro-
jectes per construir dues rotondes 
a la N-150 per facilitar els acces-
sos als polígons de Can Cuiàs i 
al del Coll de Montcada, que ja 
compten amb pressupost gràcies 
a sengles subvencions de l’AMB. 
La primera costarà al voltant d’1 
milió d’euros i es farà davant de 
l’empresa Klein. La segona es 
construirà en el punt on hi ha la 
cruïlla que també dóna accés al 
cementiri de Collserola.

Pilar Abián | Terra Nostra

TERRA NOSTRA

L’executiu encarrega un estudi perquè 
la N-150 esdevingui una avinguda
Per sufragar el projecte el consistori compta amb una subvenció de la Diputació
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L’assemblea informativa convocada pel govern va comptar amb força participació veïnal

Josep G., el veí de Montcada a 
qui el Ministeri Fiscal demana 
11 anys de presó per participar 
al 2013 en una tancada a la Uni-
versitat Autònoma de Barcelona, 
va rebre el suport de la CUP i de 
l’equip de govern en un acte que 
es va fer el 27 de setembre davant 
la Casa de la Vila i al que es van 
afegir una vintena de persones a 
títol individual. Els fets es remunt-
en a l’abril del 2013 quan 200 
estudiants es van tancar durant 
un mes al Rectorat de la UAB 
demanant l’aplicació d’unes mo-
cions aprovades al consell de go-
vern de la universitat en defensa 
de l’educació pública. Arran dels 
fets, el Ministeri Fiscal va decidir 
encausar 27 dels participants a la 
tancada (25 estudiants, un trebal-
lador administratiu de la univer-
sitat i un docent investigador), 
demanant penes de presó d’entre 

11 i 14 anys i multes globals que 
s’apropen als 500.000 euros. 

Afectat. El montcadenc Josep G. 
va intervenir a l’acte per explicar 
els fets i agrair que la CUP hagi 
presentat una moció de suport 
al Ple de setembre –que es feia 
en el moment de tancar aquesta 
edició. Representants dels partits 
integrants del govern van assistir 

a l’acte tot confi rmant el seu vot 
favorable a la moció. El jove afec-
tat va qualifi car tot aquest procés 
com “un judici polític que pretén 
callar les veus discordants i més 
potents del moviment estudian-
til” i va assenyalar que, en el cas 
d’entrar fi nalment a la pressó, ho 
farà amb la consciència tranquil·la 
en haver actuat en defensa de la 
universitat pública.

Rafa Jiménez | Montcada

PROCÉS JUDICIAL

La CUP i el govern, en suport al veí 
encausat per una protesta a la UAB
El Ministeri Fiscal demana per a Josep G. fi ns a 11 anys de presó i una multa
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Josep G. va agrair a la CUP la presentació de la moció que es va debatre al Ple de setembre

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

Clases. De alemán, particulares. Tel. 
610 392 086. 
Perro perdido. Atigrado-negro ta-
maño mediano pequeño, 12kg, se 
perdió el día 27/08/2016 en el parc 
de la Llacuna de Mas Duran. Si al-
guien lo ve, llamar al 691 825 696.

Busco. Piso para alquilar en la zona 
de Mas Rampinyo-Pla d’en Coll. 
Máximo: 600 euros/mes. Tel. 669 
079 374 (particulares, no fi ncas). 
Se ofrece. Señora española con ex-
periencia para limpieza del hogar. Tel. 
640 220 866.
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El primer any del govern mu-
nicipal de Montcada i Reixac 
(ICV-EUiA-E, ERC i Círculo 
Montcada) ha posat les bases 
per aconseguir una ciutat cohe-
sionada, social, justa, plural i 
participativa. Projectes adreçats 
a fomentar de la inclusió 
social, el suport als col·lectius 
més vulnerables, l’accés a la 
informació i la transparència 
han centrat l’acció municipal. 
Malgrat el poc marge econòmic 
de què disposa el consistori, 
s’està fent tot el possible per 
minimitzar l’impacte dels 
deutes i mantenir bons serveis 
per a la ciutadania. Amb tota la 
feina duta a terme, bona part 
de les accions incloses al Pla 
d’Actuació Municipal (PAM) 
2015-2019 ja s’han posat en 
marxa.

Àrees d’actuació
Respecte l’Àrea de Presidència 
–que inclou l’Alcaldia, Secretaria 
General, Serveis Generals, 
Policia Local, Transparència 
i Bon Govern, Comunicació 
Municipal i la Comissió del 
Soterrament–, els objectius 
d’aquest any han estat la 
modernització de l’administració 
i el foment del treball transversal 
de totes les regidories, la 
millora interna dels sistemes 
de gestió, la implementació 
de l’administració electrònica, 
la creació del portal de 
transparència, la millora de les 
borses de treball i la dotació de 
recursos als cossos de seguretat. 
En àmbits concrets, s’ha pretès 
acostar més a la ciutadania la 
fi gura de l’equip de govern, 
destacant la creació de la fi gura 

dels regidors i regidores de 
barri. Respecte a la reivindicació 
històrica i de ciutat del municipi, 
el soterrament de la línia de tren 
de Portbou, s’han creat dos 
grups de treball per avançar en 
la consecució d’aquest objectiu.

Promoció local
En l’Àrea Econòmica –Hisenda, 
Promoció Econòmica i Ocupació 
i Comerç i Turisme–, la trans-
parència pressupostària ha estat 
un dels eixos vertebradors de les 
polítiques d’actuació municipal, 
posant a l’abast de la ciutadania 
les dades econòmiques de la 
corporació i amb la realització 
d’una auditoria fi nancera. El 
govern municipal ha de fer 
front a compromisos econòmics 
heretats dels governs anteriors, 
amb situacions greus per a les 

arques municipals com haver 
d’afrontar el pagament de 14 
milions d’euros a causa de 
les expropiacions forçoses per 
ministeri de llei, que hipotequen 
l’acció municipal. Malgrat tot, 
s’està donant resposta al deute 
sense afectar la dotació de 
serveis. 
L’Àrea Econòmica s’ha racio-
nalitzat i reorganitzat i una de 
les principals accions ha estat 
la creació d’un nou servei de 
compres i contractació, per 
vetllar per la transparència dels 
processos contractuals entre 
l’Ajuntament i tercers i millorar 
el pagament a proveïdors, a més 
d’establir un pla d’austeritat de la 
despesa ordinària.
Promoure la implantació pro-
gressiva dels pressupostos parti-
cipatius, fer ordenances amb 

caire social, prioritzar la despesa 
i la inversió a la promoció de 
l’activitat econòmica local, fo-
mentar l’ocupació, elaborar 
un cens de persones amb dis-
capacitat per tal d’incloure’ls 
a plans laborals, la creació del 
punt d’atenció a l’emprenedoria, 
enfortir l’assessorament al teixit 
comercial i l’adhesió a la fi nestreta 
única empresarial han estat 
alguns dels projectes engegats 
des d’aquest departament. En 
matèria de comerç i turisme, s’ha 
treballat per facilitar l’obertura de 
nous negocis amb la simplifi cació 
dels tràmits administratius i 
s’ha promogut l’ocupació dels 
locals buits dels principals eixos 
comercials. 

Urbanisme cohesionador
En l’Àrea Territorial –Projectes 

>monogràfi c

PRIMER ANY DEL MANDAT 2015-2019

ÀREA PRESIDÈNCIA
Coordinació i redacció: Gabinet de Premsa
Més informació a www.montcada.cat

CIUTAT SOCIAL
Les polítiques socials centren l’acció 
del govern municipal

ACCIÓ TRANSPARENT
El treball transversal i la informació són 
dos dels principals eixos d’actuació

El govern municipal ha posat en marxa
bona part de les actuacions previstes al PAM

Planifi cació i
visió de futur

JORDI SÁNCHEZ
PRESIDENT DE L’ÀREA TERRITORIAL

En només un any de mandat, hem 
afrontat les greus i enquistades 
problemàtiques urbanístiques 
que arrossega Montcada i Rei-
xac: els barris pendents de le-
galitzar i sense serveis (Zona 21, 
Can Pomada, Vallençana Baixa, 
Gallecs...) i entre aquests, la 
greu problemàtica del Bosc d’en 
Vilaró. També hem hagut de fer 
front al deute de les expropiacions 
de zones verdes, la sentència 
que anul·la el planejament de 
l’actual Valentine, la manca 
de cohesió social i urbana, la 
marginalització de moltes zones 
i la degradació mediambiental.
Estem afrontant amb valentia el 
que no s’ha resolt en 40 anys 
de democràcia. I ho fem amb 
planifi cació i visió estratègica, 
sense oblidar el dia a dia i la 
necessitat de mantenir una ciutat 
neta, endreçada i sostenible. 
Encarem entre tots i totes d’una 
vegada totes les problemàtiques 
que patim des de fa massa temps 
i posem en valor el potencial que 
té Montcada i Reixac.
Tenim molta feina, però la ciutat 
s’ho mereix.

Economia
social

ÓSCAR GIL
PRESIDENT DE L’ÀREA ECONÒMICA

L’Àrea Econòmica té reptes im-
portants per davant, el context 
econòmic, els compromisos 
econòmics de l’Ajuntament i el 
pagament de les expropiacions 
són alguns exemples de les 
qüestions que ha de gestionar 
aquesta àrea. Donar resposta a 
aquestes problemàtiques no està 
sent fàcil, però l’estem donant a 
bon ritme.
Generació de llocs de treball, 
transparència en la gestió, prio-
rització pressupostària al suport a 
les famílies que necessiten ajuda 
urgent, creació d’eines de suport 
al comerç local i l’impuls turístic 
de la nostra ciutat han estat les 
primeres accions de l’àrea, que 
ha passat durant aquest any per 
profunds canvis organitzatius per 
tal de poder implementar amb 
fermesa els canvis que necessita 
la nostra ciutat.
Després d’aquest primer any 
de mandat, l’Ajuntament està 
més connectat que mai al teixit 
comercial i industrial del nostre 
municipi, en un diàleg constant 
amb qui dinamitza l’economia i 
genera llocs de treball.

La promoció de l’ocupació, un dels eixos a nivell econòmic

Mural que reivindica el soterrament de la línia de Portbou

S’han fet una quinzena de reunions informatives amb el veïnatEl Consell de la Infància ha començat a treballar 

El Rec Comtal s’ha dignifi cat per al gaudi de la ciutadania

L’antiga cerveseria del carrer de Montiu ara és un parc urbà
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PROMOCIÓ LOCAL
S’han engegat nous plans 
d’ocupació I de suport al comerç

FOMENT DE LA PARTICIPACIÓ
El govern local ha promogut la implicació
dels veïns i veïnes en els temes de ciutat

TERRITORI
Els projectes urbanístics pretenen 
generar cohesió i recuperar el patrimoni

LAURA CAMPOS
ALCALDESSA

Aquest primer any de govern 
municipal ha estat molt in-
tens però satisfactori quant al 
grau de compliment del Pla 
d’Actuació Municipal. Hem 
posat les bases d’una nova 
forma de pensar i actuar, 
hem treballat dur i ens segui-
rem deixant la pell per assolir 
els objectius que ens vam fi -
xar al juny del 2015 per fer de 
Montcada i Reixac una ciutat 
cohesionada, inclusiva, justa i 
participativa. Estem conven-
çuts que, amb el nou executiu 
local, l’Ajuntament ha canviat 
el seu rumb i la manera de fer 
política, després de 16 anys 
de govern sociovergent, amb 
actuacions cara la ciutadania, 
implicant-la, per tal de fer-la 
partícip de l’actuació munici-
pal i amb total transparència. 
No disposem de molt marge 
de maniobra a nivell econò-
mic, fruit del llast dels anteri-
ors mandats, però estem fent 
tot el possible per minimitzar 
l’impacte del deute per man-
tenir uns bons serveis per a 
la ciutadania.

Un canvi
de rumb

i Obres, Urbanisme, Patrimoni, 
Serveis Municipals i Via Pública, 
Habitatge, Medi Ambient i Ac-
tivitats i Salut Pública– des del 
punt de vista estratègic, el govern 
municipal s’ha hagut d’afrontar a 
greus problemàtiques heretades, 
com la sentència del Tribunal 
Superior de Justícia de Catalunya 
que anul·lava les requalifi cacions 
que van donar peu al trasllat de 
la fàbrica Valentine a Can Milans. 
Per casos com a aquest i d’altres, 
s’ha encarregat una auditoria que 
mostri una radiografi a exacta de 
la situació urbanística municipal. 
Les accions promogudes durant 
aquest any s’han destinat a fer 
un urbanisme cohesionador, per 
millorar les comunicacions in-
ternes dins de cada barri i entre 
els diferents nuclis de població. 
La recuperació del Rec Comtal, el 
projecte per millorar la mobilitat a 
Mas Rampinyo a banda i banda 
del tren o la connexió entre els 
carrers Barberà i Medinaceli, a la 
Font Pudenta, són algunes de les 
accions adreçades a dignifi car el 
territori. Aquesta cohesió inclou 
la recuperació del patrimoni, 
amb accions con la consolidació 

parcial de la Torre Na Joana o 
la creació d’un parc al solar de 
l’antiga cerveseria del carrer de 
Montiu.
Un altre dels eixos d’actuació 
ha estat abordar la problemàtica 
de les urbanitzacions no con-
solidades: calculant el que su-
posaria la urbanització de Can 
Pomada i la Vallençana Baixa, 
s’han analitzat les sentències 
que anul·len el planejament de 
la zona 21, s’ha avançat en la 
legalització de l’Estany de Gallecs 
i l’Àrea Metropolitana ha elaborat 
una proposta d’actuació per 
al Bosc d’en Vilaró. Afrontar la 
problemàtica de les expropiacions 
de zones verdes, tot defensant els 
interessos municipals, ha estat 
una altra línia d’actuació. 
La visió estratègica s’ha combinat 
amb el dia a dia de la ciutadania 
i la seva percepció de ciutat neta 
i endreçada. Entre d’altres, s’han 
substituït tots els contenidors 
d’escombraries de superfície i 
s’ha reforçat la neteja viària amb 
nous equips i rutes. 
En Medi Ambient, s’han donat els 
primers passos per a la protecció 
del Pla de Reixac i s’hi ha prohibit 

la celebració del Rocío. En 
aquest àmbit també destaca la 
detecció i retirada d’abocaments 
incontrolats i les campanyes 
sobre foment del reciclatge. En 
Salut Pública, s’ha endegat un 
refugi per a gats abandonats, es 
treballa en la Taula de Sanitat i 
en qüestions sobre prevenció de 
plagues a tots els barris. A nivell 
d’habitatge, s’han fet polítiques 
habitacionals per garantir l’accés 
a una vivenda digna per a les 
persones amb major necessitat, 
s’han aconseguit més pisos per a 
la borsa de lloguer social i s’han 
continuat i ampliat els expedients 
de sanció a grans tenidors per 
pisos buits.

Ciutat igualitària
Respecte l’Àrea Social –Serveis 
Socials i Polítiques d’Inclusió, 
Ciutadania, Cultura i Patrimoni, 
Esports, Educació, Infància i 
Joventut i Ofi cina d’Atenció a la 
Dona i Polítiques d’Inclusió– els 
objectius en aquest àmbit han 
estat fomentar la igualtat de drets, 
la participació, el teixit social, 
fer front a la desigualtat, donar 
suport als col·lectius vulnerables, 

ampliar els recursos en serveis 
a les persones, fer una ciutat 
inclusiva, donar veu a la infància 
i augmentar les dotacions en 
atenció social.
Serveis Socials ha estat l’àmbit 
de l’Àrea que més s’ha reforçat, 
amb major dotació per a l’aten-
ció domiciliària, la detecció de 
situacions de necessitats de per-
sones més grans de 80 anys que 
viuen soles o l’ampliació del tram 
de persones que no paguen el 
servei de teleassistència.
En matèria d’Educació, Infància 
i Joventut, una de les principals 
accions d’aquest any ha estat 
la constitució del Consell de 
la Infància, també destaca el 
programa d’acció social als barris 
i s’ha posat en marxa el Pla 
Educatiu d’Entorn. 
En Esports, s’ha potenciat l’àmbit 
escolar i el suport a les activitats 
promogudes per les entitats. 
Per tal de facilitar l’accés de la 
ciutadania a les instal·lacions 
esportives, se n’han modifi cat les 
taxes d’ús. En matèria cultural, 
les línies d’actuació han pretès 
cohesionar el territori i acostar les 
activitats al màxim de la ciutadania 

i potenciar els espais escènics.
Promoure la participació cívica i 
democràtica dels veïns i veïnes i 
del teixit associatiu, amb l’impuls 
de processos participatius, as-
semblees informatives sobre els 
projectes municipals, l’inici de 
la modifi cació del Reglament 
Orgànic Municipal i del Regla-
ment de Participació Ciutadana 
han estat accions impulsades des 
de Ciutadania. Sobre gent gran, 
l’eix ha estat millorar la qualitat de 
vida i la participació del col·lectiu. 
En Cooperació i Solidaritat, el 
treball s’ha centrat en iniciatives 
d’atenció a la vulnerabilitat, com 
la creació d’un menjador solidari 
per a alumnes de secundària. 
Pel que fa a Igualtat, s’ha ela-
borat el III Pla d’Igualtat, s’ha 
actualitzat el protocol d’actuació 
de la violència masclista i s’ha 
iniciat la revisió del reglament 
del Consell Municipal de Dones. 
La principal novetat ha estat la 
incorporació de les polítiques 
LGTBIQ als programes d’igualtat.

Compromís
amb la gent

MAR SEMPERE
PRESIDENTA DE L’AREA SOCIAL

Ens enorgulleix sentir-nos un 
govern social, compromès amb 
les persones. Durant aquest 
primer any ens hem esforçat 
perquè a Montcada i Reixac, 
les polítiques siguin  equitatives, 
inclusives i participatives i 
aquest serà el nostre full de ruta 
en els pròxims anys.
Hem fet una forta aposta, aug-
mentant el pressupost de tot 
l’àrea per poder desenvolupar 
les novetats que portem al PAM, 
tot i les difi cultats econòmiques 
que patim i sense oblidar 
millorar els recursos ja existents.
També hem treballat la trans-
versalitat perquè unint esforços 
entre les àrees i regidories hem 
pogut arribar a més persones 
i hem aconseguit apropar els 
serveis a més gent de Mont-
cada. 
Hem cregut prioritari visibilitzar 
i donar atenció als col·lectius 
que fi ns ara no havien estat re-
presentats, per fer que tothom 
se senti part de la vida social de 
Montcada i Reixac. Som al costat 
de la gent i continuem treballant 
per millorar la nostra ciutat.

L’itinerari modernista, treball transversal entre cultura i comerç

Ofi cina d’Atenció a l’Empresa Festa per reivindicar els drets de les persones discapacitades

Els drets del col·lectiu LGTBIQ, a les polítiques d’igualtat

En Medi Ambient destaca la protecció del Pla de Reixac

Rehabilitació de la Torre Na Joana

Més informació a 
www.montcada.cat



10 1a quinzena | Octubre 2016Notícies

.....També és notícia......................................

EMPRESES
Una representació del govern municipal encapçalada per 
l’alcaldessa visita les instal·lacions de la fàbrica Valentine

Una delegació municipal formada per l’alcaldessa, Laura Campos, el 
president de l’Àrea Territorial, Jordi Sánchez, i el president de l’Àrea 
Econòmica, Óscar Gil, va visitar el 22 de setembre les instal·lacions de 
l’empresa de pintures Valentine, ubicada al polígon de Can Milans. Els 
representants municipals van ser rebuts pel director general i conse-
llers de l’empresa i van fer un recorregut per les naus de producció, 
emmagatzematge i distribució i els laboratoris de la factoria. La delega-
ció també va aprofi tat per saludar els representants del comitè d’em-
presa. Aquesta ha estat la primera visita que l’equip de govern, format 
per ICV-EUiA, ERC i Círculo Montcada, ha realitzat a la factoria des 
de la seva incorporació a l’Ajuntament. Durant la trobada, els regidors 
i els representants de l’empresa van valorar positivament la decisió 
que la Comissió Territorial d’Urbanisme de la Generalitat va prendre 
al juliol donant llum verda a la modifi cació del Pla General Metropolità 
(PGM), iniciada pel consistori montcadenc i aprovada el passat mes 
de desembre pel Ple, al sector nord del municipi, en l’àmbit que limita 
Montcada amb la Llagosta i el parc de la Riera Seca | LR

R2
La Taula del Soterrament fi xa els objectius 
previstos per al nou curs polític

La Taula del Soterrament, formada per l’alcaldessa Laura Campos, 
els portaveus dels grups municipals, representants de la PTJST i tèc-
nics municipals, ha reprès les reunions després del període estiuenc 
per defi nir l’agenda de treball del nou curs. La comissió va acordar 
el dia 21 tornar a presentar al Congrès dels Diputats una proposició 
no de llei a favor del soterrament amb l’objectiu que l’aprovin tots els 
grups, inclós C’s, que es va abstenir en la votació del text, debatut 
en el si de la Comissió de Foment el passat mes d’abril. L’alcaldessa 
ha proposat redactar una nova i única proposició consensuada per 
totes les formacions a l’espera que es constitueixi el nou govern a 
Madrid. “Hem tingut mala sort amb la provisionalitat de l’executiu 
central, però no llencem la tovallola”, ha afegit l’edil. Pel que fa a 
les accions de sensibilització, la PTJST impulsarà amb el suport de 

El grup de treball acorda presentar al Parlament espanyol una nova 
proposició no de llei consensuada per tots els partits polítics
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Accions de protesta 
dels treballadors de 
la planta de Nissan
Els comitès d’empresa de Nissan 
a Montcada i Reixac i la Zona 
Franca han anunciat accions de 
protesta per denunciar el bloqueig 
en les negociacions sobre el con-
veni col·lectiu, aturades des de fa 
mesos, segons els sindicats. Les 
primeres concentracions es van 
fer el dia 29, a les 9 i a les 16h, 
davant les respectives fàbriques, 
acció que es repetirà el dia 3 d’oc-
tubre. Si les negociacions amb la 
direcció no es reprenen, l’endemà 
es farà vaga d’una hora a l’inici de 
cada torn. La planta de la multi-
nacional automobilística Nissan 
al municipi es troba al polígon del 
Pla d’en Coll i compta amb 230 
empleats | PA

DEMANDA
La Plataforma Antiincineració vol saber quins ajuts ha 
rebut l’Ajuntament de Lafarge en els últims 10 anys
La Plataforma demanarà per escrit a l’Ajuntament informació sobre els 
imports que ha rebut en els últims 10 anys per part de la cimentera La-
farge en concepte de subvencions i ajuts. “Volem saber el pes d’aques-
tes aportacions per esbrinar si ha infl uït en les seves decisions”, ha 
explicat el portaveu de la PAMiR, José Luis Conejero. Aquest és un dels 
acords que va aprovar l’assemblea de la Coordinadora Catalana contra 
la Incineració a Cimenteres, reunida el 17 de setembre a Pallejà i de la 
qual forma part el col·lectiu montcadenc | LG

Reunió informativa 
sobre seguretat 
al barri de la Ribera
Arran dels recents episodis que 
s’han viscut aquest estiu al barri, 
entre els quals hi ha l’onada de 
conats d’incendi a diferents blocs 
de pisos i recentment un apunya-
lament en el decurs d’una dis-
cusió en un bar, l’Ajuntament ha 
decidit convocar una reunió in-
formativa a la Ribera per explicar 
les mesures que s’han posat en 
marxa des d’un punt de vista de 
seguretat ciutadana. La trobada 
es farà el 3 d’octubre, a les 18h, 
al Centre Cívic | LR

Promoció Econòmica presenta 10 noves 
receptes en línia per millorar la gestió

L’Àrea de Promoció Econòmica, Empresa i Ocupació de l’Ajuntament 
va presentar el 27 de setembre a l’Hotel Ciutat de Montcada –imatge de 
la dreta– un document amb 10 noves receptes destinades a empreses 
i emprenedors del municipi perquè puguin millorar la seva gestió mi-
tjançant la utilització d’eines i solucions que estan disponibles a Internet. 
Aquest nou receptari, que s’afegeix al que es va presentar al juny de 
2015, s’ha redactat a partir del treball d’assessorament que tècnics de 
l’empresa Activa Prospect i de la regidoria de l’Ajuntament han fet amb 
sis empreses locals que s’han format per saber utilitzar eines com el 
cloud computing (l’ofi cina al núvol), la factura electrònica, la transferèn-
cia en línia d’arxius de gran dimensió o la sincronització de dispositius 
mòbils, entre d’altres.
Aquest projecte, que s’ha realitzat en el marc del programa Singular 
del Servei de Teixit Productiu de la Diputació de Barcelona, ha quedat 
plasmat en un document que, en format de receptari, explica els passos 
a seguir per saber utililitzar aquestes eines virtuals. Les receptes també 
es poden consultar gràcies a uns vídeos elaborats per Montcada Comu-

nicació i que estan publicats al seu canal de You Tube. El receptari tindrà 
continuïtat amb un nou projecte que es dirà Tàndemmir i que pretén 
que vuit empreses del municipi intercanviïn experiències entre elles. Les 
fi rmes interessades es poden adreçar a Promoció Econòmica | RJ
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L’11 d’octubre la secció local d’ERC 
(Major, 37, 20h) acollirà la inau-
guració de l’exposició itinerant 
‘Lluís Companys. Polític fi ns a la 
mort’ amb la presència de Josep 
Vall, director executiu de la Fun-
dació Josep Irla i alhora comissari 
d’aquesta mostra que podrà ser 
visitada fi ns al proper 18 d’octu-
bre. L’exposició formada per 14 
panells amb fotografi es i docu-
ments de l’època, ret homenatge 
a la fi gura de qui va ser president 
de la Generalitat i va morir afusse-
llat durant la dictadura franquista, 
el 14 d’octubre de 1940 | PA

Mostra d’ERC sobre
Lluís Companys 
en el 76è aniversari 
de la seva mort

l’Ajuntament la segona edició del concurs de dibuix ‘Les vies de tren a 
Montcada’ a les escoles de primària i oferirà als instituts una activitat 
divulgativa que inclourà una exposició itinerant i una xerrada. Cap al 
mes de novembre es farà una caminada pels punts negres d’Adif al 
municipi i, de cara al 2017, es tornaran a celebrar les jornades sobre 
el soterrament –al mes de març– i l’homenatge a les víctimes del tren 
–la segona setmana de Quaresma | LR

DEBAT OBERT
Una comissió formada pel consistori i entitats estudiarà 
quina és la millor ubicació del mercat setmanal del centre

La comissió de mercats de venda, creada el passat 22 de setembre, es-
tudiarà quina és la millor ubicació del mercat setmanal del centre, que 
actualment té lloc els dimecres als carrers Bonavista, Santiago i Rocamora. 
El grup de treball l’integren la regidora de Comerç i Turisme, Montse Ribera 
(ERC); tècnics municipals de Comerç i de Serveis Municipals, i represen-
tants de les AV de Montcada Centre, Montcada Nova-Pla d’en Coll i de 
Montcada Centre Comerç (MCC). La primera decisió que ha pres la comis-
sió ha estat encarregar als tècnics de l’Ajuntament un estudi per avaluar els 
pros i les contres de l’actual emplaçament del mercat i d’altres possibles 
ubicacions. “Ens satisfà la creació de la comissió perquè és important 
establir marcs de diàleg perquè tothom exposi el seu punt de vista”, 
ha expressat la regidora. La voluntat de crear aquesta comissió va sorgir 
aquest estiu, després que l’AV de Montcada Nova-Pla d’en Coll recollís més 
de 2.600 signatures a favor de traslladar les parades del centre del nucli 
urbà al Camí de la Font Freda, iniciativa amb la qual no hi estan d’acord els 
representants de l’MCC | LR

L’AV Montcada Nova-Pla d’en Coll proposa traslladar-lo al Camí de la Font 
Freda, opció que compta amb l’oposició de Montcada Centre Comerç
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PÀG. 11

DIA MUNDIAL DE LA GENT GRAN
Els actes commemoratius es faran al llarg del 
mes d’octubre i inclouen com a novetat una 
fi ra d’entitats i serveis l’1 d’octubre 
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Montcada i Reixac viurà nova-
ment un mes d’octubre intens 
amb diverses fi res vinculades al 
món del comerç i la restauració 
amb l’objectiu de promocionar 
els establiments del municipi. 
La primera arribarà els dies 
1 i 2 d’octubre i tindrà lloc al 
carrer Guadiana. L’Associació 
Gastronòmica Reixac organitza 
la quarta edició de la Jornada 
Gastronòmica, que comptarà 
amb la participació de 15 establi-
ments de restauració, 5 més que 
en l’edició anterior. Els visitants 
podran degustar durant els dos 
dies tapes i begudes a partir d’1 
euro, de 12 a 15h. Dissabte, de 
20 a 23h, se celebrarà la Nit Gas-
tronòmica que permetrà provar 
plats més elaborats al preu mà-
xim de 4 euros. 

Els participants seran Can Piqué 
Restaurant, Casa Juanita, Gran 
Danubio, Alimentació Susana, 
Forn de Pa Oliveras, El Rebost 
de l’Àpat, El Brasero de los Pibes 
II, Celler Can Caba, La Poma, 
Komikita, Bar Casino, Les Claus 

de Sant Pere, Bar Manhattan, 
Cafè Colón i Déjà Vu. La jorna-
da comptarà amb la col·laboració 
de l’Ajuntament, el Consorci de 
Turisme del Vallès Occidental, la 
Diputació de Barcelona i la Unió 
Musical Montcada.

Fira del Comerç. La segona cita 
del mes d’octubre serà la Fira 
del Comerç i l’Aigua, organit-
zada per l’associació Montcada 
Centre Comerç (MCC) els dies 
8 i 9 d’octubre al carrer Major i 
la plaça de l’Església, de les 10 a 
les 22h. Hi ha prevista la parti-
cipació d’una trentena d’establi-
ments, una xifra superior a l’edi-
ció anterior. El programa inclou 
activitats per a la canalla com 
infl ables, un planetari, tallers de 
maquillatge, manualitats i ma-
nicura i una festa de l’escuma, 
dissabte a les 12.30h. També hi 
haurà exhibicions de ball a càrrec 
d’escoles del municipi, demostra-
cions de tractaments corporals, 
zumba i activitats esportives, en-
tre d’altres. 
La Fira acollirà dissabte a la tar-
da, coincidint amb la I Jornada 
de Cultura Popular, una cer-
cavila a càrrec dels Diables de 
Can Sant Joan i els Gegants de 
Montcada. Diumenge, a les 12h, 
hi haurà una actuació dels Caste-
llers de Montcada, Santa Cristi-
na i Badalona.

COMERÇ I RESTAURACIÓ

Sílvia Alquézar | Redacció

La Jornada Gastronòmica arriba a la seva quarta edició amb un augment de bars i restaurants participants que oferiran tapes a preus assequibles

Ambdós esdeveniments 
compten amb més 
participants que en    
les edicions anteriors

Els dies 1 i 2 tindrà lloc la Jornada Gastronòmica, mentre que el cap de setmana següent es farà la Fira del Comerç i de l’Aigua

Montcada viurà un mes d’octubre farcit 
de fi res per promocionar el teixit comercial

IV Fira de l’Automòbil i Concentració de Vehicles Clàssics
El departament de Promoció 
Econòmica i Ocupació de l’Ajun-
tament i l’Associació d’Amics 
dels Clàssics organitzen la quar-
ta edició de la Fira d’automoció 
i concentració de vehicles clàs-
sics, el 23 d’octubre, al camí de 
la Font Freda, davant del pavelló 
Miquel Poblet, una activitat que 
any rere anys rep més participa-
ció. La Fira es desenvoluparà de 
9 a 19h i el seu objectiu és pro-
mocionar el món de l’automòbil 
i mostrar les novetats del sector, 

amb la participació de conces-
sionaris, tallers mecànics i co-
merciants dedicats al merchan-
dising vinculat al món del motor. 
Els organitzadors, que tenen la 
previsió de comptar amb la par-
ticipació de 200 vehicles clàs-
sics i esportius, estan ultimant 
les activitats previstes entre les 
quals hi haurà un circuit de 
karting i atraccions infl ables per 
als infants. Les empreses que 
vulguin instal·lar-hi una carpa o 
col·laborar amb la Fira, han de 

contactar amb el departament 
municipal, de forma presencial al 
carrer Alt de Sant Pere, 73 (Mas 
Rampinyo), per telèfon (935 648 
505) o per correu electrònic a 
l’adreça empresa@montcada.
org. Per participar a la concen-
tració de vehicles clàssics no cal 
fer inscripció prèvia, però es pot 
demanar més informació con-
tactant amb l’Associació d’Amics 
dels Clàssics (609 721 515/617 
907 713; classicsmontcada@
gmail.com) | SA
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La Regidoria de l’Ofi cina 
d’Atenció a la Dona i Polítiques 
d’Igualtat portarà al municipi, 
per tercer any consecutiu, la 
Mostra Internacional de Films 
de Dones de Barcelona, que 
posa a l’abast dels diferents 
ajuntaments de la demarcació 
un conjunt de pel·lícules diri-
gides per cineastes catalanes. 
Enguany, l’Auditori projectarà 
‘La Granja del Pas’, de Sílvia 
Munt, el pròxim 7 d’octubre, 
a les 19.30h. L’acte comptarà 
amb l’assistència de l’autora de 
la cinta, que mostra la situació 
que viuen unes dones sacseja-
des per la precarietat econòmi-
ca i la transformació que expe-
rimenten. 

Col·loqui. En acabar, s’obrirà 
un debat per comentar algunes 
de les preguntes que es plante-
gen a la projecció com ara les 
profundes contradiccions de la 
societat, la necessitat de replan-
tejar-se el futur i el desig d’alli-
berar-se. L’objectiu del cicle de 

cinema és donar rellevància a 
l’autoria cinematogràfi ca feme-
nina en un àmbit en què tradi-
cionalment les dones no han 
exercit lideratge. La Mostra re-
correrà tretze ciutats catalanes 
entre els mesos d’octubre i de-

sembre en el marc del progra-
ma Itineràncies, organitzat per 
l’Acadèmia de Cinema Català 
que compta amb el suport de la 
Fundació SGAE i de la Dipu-
tació de Barcelona, a més dels 
ajuntaments participants. 

Sílvia Alquézar | Redacció

MOSTRA DE FILMS DE DONES DE BARCELONA

L’Auditori projectarà ‘La Granja del 
Pas’, de la directora Sílvia Munt
Serà el 7 d’octubre, a les 19.30h, amb l’assistència de la cineasta catalana
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Sílvia Munt, coneguda per les seva carrera com a actriu, fa temps que s’ha passat a la direcció

Més de 450 persones s’han 
inscrit a la cursa solidària Pink 
Run MiR, organitzada per 
l’entitat ‘Sin teta hay paraíso’, 
la Joventut Atlètica Montcada 
i l’Ajuntament el pròxim 16 
d’octubre. La recaptació es des-
tinarà íntegrament a l’Institut 
d’Oncologia de la Vall d’He-
bron (VHIO). La inscripció, 
que costa 10 euros, es podrà fer 
fi ns al 3 d’octubre al web www.
nonstoprum.com/pinkrun. Les sa-
marretes de la cursa s’hauran 
d’anar a buscar el 15 d’octu-
bre davant del pavelló Miquel 
Poblet, de 16 a 20h, i caldrà 

presentar el DNI. La jornada 
començarà a les 10h amb una 
sessió de zumba davant del pa-
velló Miquel Poblet que servirà 
d’escalfament abans de la cur-
sa, de 3 quilòmetres. La prova 
s’iniciarà a les 10.30h i con-
sistirà en un circuit urbà que 
recorrerà diversos carrers de 
Montcada Nova-Pla d’en Coll. 
En creuar la meta, els partici-
pants rebran una motxilla amb 
regals de diversos comerços de 
Montcada. Hi haurà premis per 
als tres primers classifi cats de la 
cursa. A l’acte hi ha prevista 
l’assistència de personal mèdic 
i de direcció del VHIO, a qui 

les components de ‘Sin teta hay 
paraíso’ els lliuraran un xec 
gegant amb els diners recollits. 
“Estem molt contentes per-
què serà una jornada molt 
participativa”, ha comentat 
Manu Muñoz, de l’entitat orga-
nitzadora. 

Més iniciatives. La Favmir farà 
coincidir la festa en defensa de 
la Sanitat Pública a Montcada 
amb la cursa solidària. Davant 
del pavelló Miquel Poblet, hi 
haurà infl ables, servei de bar i 
una fi deuà popular. Els tiquets, 
al preu de 3 euros, es podran 
adquirir el 6 d’octubre a la 

manifestació que organitza la 
Favmir el primer dijous de cada 
mes per reclamar la recupera-
ció de les urgències nocturnes 
al municipi. També es podran 
comprar a les AV de cada barri.
D’altra banda, l’equip femení 
del CD Montcada, creat aques-
ta temporada, lluirà a la seva sa-

marreta el logo de l’entitat ‘Sin 
teta hay paraíso’ com a mostra 
de suport a les dones amb càn-
cer de pit. L’acord es va forma-
litzar el 22 de setembre en un 
acte que va tenir lloc a l’estadi 
de la Ferreria amb la presència 
de representants del club, de 
l’entitat i de l’Ajuntament. 

Sílvia Alquézar | Redacció

DIA MUNDIAL CONTRA EL CÀNCER DE MAMA

La cursa solidària Pink Run MiR 
supera les 500 persones inscrites
La Favmir celebrarà la Festa anual per la Sanitat Pública en el marc de la prova 

R
AÜ

L 
R

IV
AS

La samarreta del CD Montcada amb el logo de ‘Sin teta’ es va presentar a l’estadi de La Ferreria

CONSELL DE DONES

Projecte per difondre totes 
les violències masclistes
La iniciativa es posarà en marxa coincidint amb el 25N

La Regidoria de l’Ofi cina 
d’Atenció a la Dona i Polítiques 
d’Igualtat posarà en marxa un 
nou projecte per donar a conèix-
er tots els tipus de violència mas-
clista que existeixen. L’inici de la 
campanya es farà coincidir amb 
la celebració del Dia Internacio-
nal contra la Violència de Gène-
re, que es commemora el 25 de 
novembre. Aquesta va ser una 
de les qüestions que es van trac-
tar al primer Consell Municipal 
de Dones després de l’estiu, que 
va tenir lloc el 27 de setembre 
al Centre Cívic de Can Cuiàs. 
Les entitats participants van co-
mençar a elaborar el programa 
del 25N, amb propostes com la 
confecció d’un mural participatiu 
a càrrec de l’artista il·lustrador 
Joan Turu i una taula rodona 
sobre la crisi de les polítiques 
públiques contra les violències 
masclistes amb la participació de 
representants polítiques. També 
es va posar sobre la taula organit-
zar un contacontes amb perspec-
tiva de gènere, potenciar que les 

biblioteques de Montcada tin-
guin una secció de llibres sobre 
la temàtica, un teatre fòrum i un 
taller d’autodefensa feminista, 
entre d’altres.

Altres iniciatives. El Grup de 
Dones de Can Cuiàs va propo-
sar participar a la manifestació 
contra les violències masclistes 
que tindrà lloc a Tarragona el 
5 de novembre. Coincidint amb 
el 25N, l’entitat també farà un 
espectacle de monòlegs relacio-
nats amb la jornada reivindica-
tiva. Per la seva banda, el Grup 
de Terra Nostra va avançar que 
té previst començar un seguit 
de concentracions a la plaça del 
Poble cada vegada que hi hagi 
algun cas de violència de gènere.  
Al Consell també es va parlar 
d’altres qüestions com la cursa 
solidària Pink Run MiR i un nou 
projecte de fotografi a participati-
va que s’ha d’acabar de concretar 
entre tots els grups de dones de la 
ciutat. L’Ajuntament va lliurar a 
les assistents el III Pla d’Igualtat 
aprovat recentment pel Ple.

Sílvia Alquézar | Can Cuiàs
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PLA D’EN COLL

El Banc d’Aliments compartirà el nou 
espai amb altres usos de tipus social
El govern municipal presenta el projecte als veïns en una reunió informativa a la Biblioteca Elisenda 

L’Ajuntament traslladarà el 
Banc d’Aliments (BA) a l’equi-
pament municipal situat a la 
plaça Joan Fuster, utilitzat com 
a magatzem de diferents depar-
taments del consistori. La nova 
ubicació del BA, que en l’actua-
litat es troba a una nau al costat 
del cementiri, permetrà millo-
rar l’atenció als usuaris i digni-
fi car la recollida del menjar. Les 
obres començaran abans de 
fi nal d’any i es fi nançaran a tra-
vés d’una donació de 300.000 
euros que ha fet la Fundació 
Josep Espinasa. “Agraïm a la 
Fundació la seva aportació, 
que destinarem íntegrament 
a usos socials tal com va fer 
constar Josep Espinasa al 
seu testament”, va explicar 
l’alcaldessa, Laura Campos 
(ICV-EUiA), durant la reunió 
informativa que l’Ajuntament 
va convocar el 20 de setembre 
a la Biblioteca Elisenda. Cáritas 
Montcada gestiona el BA grà-
cies al conveni de col·laboració 
amb el consistori. L’any pas-
sat, l’entitat va repartir 5.800 
lots, unes 140 tones d’aliments, 
entre 473 famílies. “Cada set-

mana 150 famílies recullen 
menjar, per tant, creiem que 
és molt important la dignifi -
cació del servei”, va comentar 
la presidenta de l’Àrea Social, 
Mar Sempere (Círculo Montca-
da), qui va recordar que la nau 
actual no reuneix les mínimes 
condicions i és poc accessible.
Alguns dels assistents a la reu-
nió no van veure amb bons 
ulls la proposta municipal de 
traslladar el BA al Pla d’en Coll 

en considerar que el servei pot 
ocasionar problemes de segure-
tat al barri. “Són persones que 
només venen a buscar els lots 
de menjar els dilluns, de 9 a 
13h, i se’n van. No hem de 
caure en l’estigmatització de 
la pobresa. Hem de ser soli-
daris”, va indicar la regidora.

Altres usos. La instal·lació mu-
nicipal, de 1.200 m2, acollirà 
també altres serveis de caràc-

ter social que encara s’han 
de concretar. El president de 
l’Àrea Territorial, Jordi Sán-
chez (ERC), va avançar que la 
idea de l’Ajuntament és dividir 
el local en tres espais: un per 
al BA, un altre per al servei 
d’atenció psicològica infantil 
Dapsi –ara ubicat davant de 
l’escola Reixac– i un altre des-
tinat a entitats, que ocuparia la 
part central de l’equipament. 
“Estem estudiant la viabilitat 
d’aquesta proposta, ja que 
ens agradaria poder guanyar 
l’espai per al barri”, va dir 
l’edil. En aquest sentit, el presi-
dent de l’AV de Montcada No-
va-Pla d’en Coll, Joan Alemany, 
va demanar a l’Ajuntament que 
intenti adequar els tres espais 
alhora perquè “no sigui només 
un lloc de necessitat sinó que 
serveixi per reactivar el veï-
nat”. A la reunió informativa 
també va assistir el regidor de 
barri de Montcada Nova-Pla 
d’en Coll, Salvador Serratosa 
(ERC), que està a disposició 
dels veïns el primer i tercer di-
lluns de cada mes en horari de 
tarda a les ofi cines de l’IME, a 
Montcada Aqua.

Sílvia Alquézar | Pla d’en Coll

La Casa de la Vila acollirà el 6 
d’octubre, a les 19h, la presen-
tació de Montcada Solidària, 
una nova entitat que neix amb 
l’objectiu de dur a terme ini-
ciatives en suport de diferents 
causes solidàries. L’embrió de 
la nova associació és el col·lectiu 
SOS Refugiats MiR, creat al 
març arran la crisi humanitària 
d’Europa. Durant l’acte, una 
cooperant del grup, Eulàlia Cer-
vera, explicarà la seva experièn-
cia aquest estiu al campament 
de Kalachori, al nord de Grècia, 
on hi ha 500 refugiats. Precisa-
ment, la primera campanya que 
vol posar en marxa Montcada 
Solidària és la recaptació de 
diners  per comprar calçat per 
a les persones d’aquest assenta-
ment. 

Exposició. La Regidoria de 
Cooperació i Solidaritat portarà 
l’exposició ‘Paraules descalces, 
dones fent pau’ a la rambla dels 
Països Catalans, del 17 al 31 
d’octubre. La mostra, promo-
guda per l’Institut Català Inter-
nacional per la Pau, recull els 
retrats de 13 dones –del fotògraf 
Daniel Lagarto– que treballen 
activament per la pau a Israel i 
Palestina. 

Montcada 
Solidària es 
presentarà 
el 6 d’octubre

A la reunió informativa del govern municipal van assistir una trentena de veïns

Sílvia Alquézar | Redacció

Deu mesos després de l’agres-
sió que el va deixar en coma, 
el jove montcadenc Sergio Már-
mol ja ha recuperat la conscièn-
cia i ha iniciat un programa 
de rehabilitació per fer front a 
les conseqüències de les greus 
lesions cerebrals que va patir. 
El jove, de 22 anys, està ingres-
sat a l’Hospital Pere Virgili de 
Barcelona i acudeix diàriament 
a l’Hospital de la Vall d’Hebron 

per fer exercicis de rehabilitació 
i sessions de logopèdia. “Tot i 
la gravetat de les seqüeles fí-
siques, està molt motivat per 
recuperar-se i el que més va-
lorem és que ja és capaç de 
comunicar-se amb nosaltres 
i que conserva la memòria 
intacta”, ha explicat la seva 
mare, Eva Hernando, qui es 
mostra esperançada amb els 
petits progressos que fa el seu 
fi ll, però creu que encara queda 

lluny el dia que pugui tornar a 
casa. El jove també es va retro-
bar després de 10 mesos amb 
el seu germà, afectat per una 
paràlisi cerebral. “Ha estat un 
moment molt emotiu perquè 
tots dos s’han reconegut”, ha 
explicat la mare d’ambdós nois.
La família del jove està molt 
agraïda pel tracte rebut als 
centres hospitalaris al llarg 
d’aquests mesos, però lamenta 
la lentitud de la justícia, ja que a 

hores d’ara encara no s’ha fi xat 
la data del judici.  Els 9 joves de 
Granollers implicats en l’agres-
sió –que va succeir el 22 de 
novembre de 2015 a la sortida 
d’una discoteca de Malgrat–, 
van ser detinguts pels Mossos 

d’Esquadra, però només dos 
van ingressar a la presó com a 
màxims responsables de la pa-
llissa –un d’ells està en llibertat 
sota fi ança. La investigació del 
cas continua oberta i sota secret 
de sumari.

Laura Grau | Redacció

RECUPERACIÓ

Sergio Mármol afronta les seqüeles 
de l’agressió que va patir fa 10 mesos 
El jove està ingressat a l’hospital Pere Virgili i fa rehabilitació a la Vall d’Hebron

FS
M

Sergio Mármol i el seu germà s’han retrobat després de 10 mesos sense veure’s
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NECESSITATS ESPECIALS

Can Tauler col·labora amb 
el projecte IntegrARTE
Adimir organitza tres tallers amb el suport de l’Ajuntament

L’Espai Jove Can Tauler col·labora 
enguany amb l’Associació de Dis-
capacitats de Montcada (Adimir) 
en el marc del projecte IntegrAR-
TE, una iniciativa que va posar 
en marxa l’entitat local per a la 
integració social de les persones 
amb necessitats especials a través 
de l’art i les activitats de lleure. 
L’oferta inclou un taller de teatre 
per a joves de 12 a 18 anys, a càr-
rec de l’actor Víctor Bea. Les ses-
sions es faran tots els dimecres, 
de 19 a 20.30h, entre els mesos 
d’octubre i juny. També hi haurà 
un espai amb activitats de lleure 
per a infants, els dissabtes, de 
10 a 13h, a l’escola El Turó. El 
mateix dia, però de 16 a 19h, es 
farà a Can Tauler un taller amb 
activitats lúdiques adreçades als 
joves. Aquestes iniciatives també 
tindran lloc d’octubre a juny. Les 
tres propostes, que compten amb 
una subvenció d’Adimir, tenen 
un preu de 65 euros a l’any. 
D’altra banda, l’associació de 
discapacitats organitza un taller 

de circmotricitat a l’escola Elvira 
Cuyàs de Mas Rampinyo, adreçat 
a infants d’infantil i primària, amb 
la col·laboració de l’Ateneu Popu-
lar de Nou Barris de Barcelona. 
Les persones interessades poden 
rebre més informació trucant al 
telèfon 655 548 655 o a través 
del correu electrònic info@adimir.
org.

Sílvia Alquézar | Redacció
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Víctor Bea impartirà el taller de teatre

Les activitats adreçades a la gent 
gran que tradicionalment orga-
nitzava l’Ajuntament en un cap 
de setmana d’octubre es desenvo-
luparan enguany repartides entre 
quatre caps de setmana del ma-
teix mes. Així, la celebració del 
Dia Internacional del col·lectiu 
tindrà lloc el mateix dia que es 
commemora l’efemèride, l’1 d’oc-
tubre, amb l’organització de la 
I Fira d’entitats i serveis per a la 
gent gran, a la qual assistiran una 
dotzena d’associacions. També 
hi ha prevista una masterclass de 
gimba, una desfi lada de vestits de 
paper, l’actuació de la Coral Mare 
de Déu del Turó i la rondalla dels 
casals i la lectura d’un manifest. 
Les activitats es faran a la plaça de 
l’Església, de 9.30 a 13.30h.

Exposició. El dia 8 tindrà lloc la 
II Caminada Intergeneracional 
a Mas Duran, on hi haurà una 
masterclass de ioga i de tai-txí. La 
sortida es farà a les 9.30h des de 
la plaça de l’Església. Les perso-

nes interessades es poden inscriu-
re als dos casals de gent gran i a 
l’Ajuntament.
D’altra banda, l’escola Reixac 
acollirà del 15 d’octubre la Festa 
de la Gent Gran, que fi ns a l’edi-
ció anterior s’havia fet al pavelló 
Miquel Poblet. A partir de les 
10.30h, hi haurà actuacions de 
sevillanes i balls en línia a càrrec 
d’ususaris dels dos equipaments, 
una masterclass de risoteràpia i 

una ballada de sardanes. Al mig-
dia es farà una botifarrada i, a les 
17h, començarà el ball amb bere-
nar amenitzat pel grup musical 
Sol i Nit. 
El programa fi nalitzarà el dia 22 
amb un espectacle de varietats 
a càrrec de la companyia Xevi i 
Ulises, a les 17.30h, al Teatre Mu-
nicipal. Les entrades es poden 
comprar a l’Auditori i al web mir-
teatres.cat al preu de 2 euros.

Sílvia Alquézar | Redacció

FESTA DE LA GENT GRAN

L’Ajuntament reparteix les activitats 
durant els caps de setmana d’octubre
Una altra de les novetats és que la celebració es trasllada del pavelló a l’escola Reixac
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El dia 8 es farà la II Caminada Intergeneracional per Mas Duran, on hi haurà altres activitats

Uns 200 participants a la 
trobada d’Engine Heart 
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Al voltant de 200 motoristes van 
participar a la trobada organitza-
da per l’entitat Engine Heart Gang 
amb motiu del seu tercer aniver-
sari, el 25 de setembre a la plaça 
Joan Fuster. La festa va incloure 
una petita mostra amb articles 
‘motards’, un infl able per a la 
canalla i un concert a càrrec del 
grup Crazy Rockets. L’entitat, amb 
seu al bar Sada del Pla d’en Coll, 
té una desena de socis. “L’objec-
tiu de la trobada va ser donar a 
conèixer l’entitat al barri i al mu-
nicipi en general”, va explicar Da-
vid Lago, d’Engine Heart | SA
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Vivir con miedo
Sí, cada día siento más miedo de vivir 
en Montcada i Reixac. Siento una in-
seguridad total. Trabajo en el polígono 
de la Ferrería y la semana del 19 de 
septiembre sufrimos un nuevo inten-
to de robo que, por suerte, quedó en 
nada. Es la cuarta vez este año que 
nos roban o lo intentan, con los consi-
guientes daños materiales y morales. 
Y, en el mismo caso que el nuestro, se 
encuentran muchas más empresas 
que conocemos. De momento estos 
intentos se han producido fuera del 
horario de trabajo pero ya podemos 
esperar cualquier cosa, no tenemos 
garantías, porque las fuerzas públicas 
(Policía Local y Mossos d’Esquadra) 
nos dicen que no tienen sufi cientes 
efectivos disponibles para ocuparse 
de todo el municipio. O sea, que si 
queremos más seguridad nos la pa-
guemos nosotros, entonces, ¿a dónde 
van nuestros impuestos? Como vivo 
con miedo, mi vivienda parece una 

“habitación del pánico” para poder 
sentirme un poco a salvo. ¿Alguna 
vez han sufrido un robo? Supone una 
impotencia total: tocan tus cosas, se 
comen tu comida, en el mejor de los 
casos no ensucian… Yo lo he vivido y 
lo he sentido como una violación a mi 
intimidad. Y luego ¿qué? Si pillan al 
ladrón, juicio y a la calle. En mi barrio 
han reventado decenas de trasteros y 
de coches en una sola noche y nadie 
ha visto nada. 
Pero que te roben no es el peor 
“daño” que te pueden hacer porque 
entran, cogen y se van (cruzando los 
dedos para que no te pillen dentro); 
es peor cuando se quedan. 
Tenemos miedo a que ocupen los pi-
sos vacíos del bloque donde vivimos 
y actuamos como agentes de la ley 
investigando cualquier indicio que 
nos haga sospechar de movimientos 
raros en el vecindario porque, si nos 
despistamos, se nos cuelan. Cuando 
avisamos a la Policía nos dice que no 

puede hacer nada, que tienen de-
rechos; muy bien, ¿y qué pasa con 
los nuestros?
No creo que toda la culpa sea de la 
manera de gobernar del partido políti-
co de turno, también es de las perso-
nas que realizan estos actos. Pero yo 
me pregunto ¿no sería el momento de 
subir las penas y no los impuestos? 

N. F.
Mas Rampinyo

Fe d’errates
En l’anterior número de La Veu vam 
publicar erròniament que el depar-

tament de Promoció Econòmica, 
Empresa i Ocupació havia posat en 
marxa un Pla d’Ocupació adreçat a 
administratius amb experiència. No 
es tractava, però, d’un Pla d’Ocupa-
ció, sinó d’un programa de formació 
adreçat a persones aturades de llarga 
durada que es desenvolupa amb re-
cursos de la Diputació de Barcelona 
i que benefi ciarà una quarantena 
d’usuaris.

La bústia del lector
laveu.cat/latevaveu

Les cartes no han d’excedir de 25 línies. És imprescindible que els autors indiquin el seu nom, adreça, telèfon i una còpia del DNI. No es publicaran les cartes que atemptin contra 
persones o institucions. Les cartes es poden registrar a l’Ofi cina d’Atenció Ciutadana (OAC), o bé enviar-les per email, amb les dades corresponents, a l’adreça electrònica som@laveu.cat 

som@laveu.cat
T 935 726 492
F 935 726 493

Edita: Montcada Comunicació. Av. de la Unitat, núm. 6. Tel. 935 726 492. Redacció: Sílvia Alquézar, Laura Grau i Rafa Jiménez. Equip audiovisual: Mario Azañedo i Raül 
Rivas. Assessorament lingüístic: Servei Local de Català (SLC). Publicitat: GPL. Tel. 636 967 845. Disseny: Martí Riba. Impressió: Impressions Intercomarcals, SA. Distribució: 
KBQ’FAN. Tel. 625 383 105. Tiratge: 8.000 exemplars. Gerent Montcada Comunicació: Pilar Abián. Presidenta: Laura Campos.  Consell d’Administració: Josep Bacardit, Mònica 

Collelldemont, Amèlia Morral, Salvador Sánchez, Miquel Soler, Jennifer Tribaldos, Xavier Paredes i Neus Vinyals. Secretària Ajuntament: Mª José López. Interventor: Josep Serrano. Dipòsit Legal: 
B-43084-88. E-mail: som@laveu.cat. Webs: laveu.cat, montcadaradio.com i montcada.cat 

>Editorial

Consell d’Infants
Els adults tendim a creure 
erròniament que la nostra és 
l’única veu autoritzada a l’hora 
de decidir qualsevol tipus de 
polítiques. Ens oblidem que 
només representem un sector 
de la població i que la visió 
que tenim de la vida i d’allò 
que ens afecta no té res a veu-
re amb la que puguin tenir, per 
exemple, els infants. Des de la 
inconsciència, pensem que el 
seu criteri no té importància i 
els tractem amb condescen-
dència o, directament, els ig-
norem en les seves apreciaci-
ons, oblidant que també són 
ciutadans i ciutadanes amb 
inquietuds i necessitats.
Per això, cal felicitar la inicia-
tiva municipal de posar en 
marxa el Consell d’Infants, 
una manera d’apropar els més 
petits a la política i una bona 
oportunitat també perquè els 
polítics i els adults, en general, 
deixem de mirar-nos el melic 
i parem atenció a les idees i 
opinions de la canalla, sens 
dubte, tan interessants i res-
pectables com les nostres.

Nota de la Direcció

En referència a la foto denúncia publicada en el número anterior 
amb el títol ‘Cotxe abandonat’ la direcció de La Veu ha pogut consta-
tar que el vehicle no es trobava abandonat, té propietari i està al dia 
del pagament de l’assegurança obligatòria i de l’impost de vehicles. 
Preguem disculpes per les molèsties ocasionades.

La propera edició de 
‘La Veu’, el 21 d’octubre
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Tel. 934 451 888  |  De dilluns a divendres: 8 a 22h.

Tel. 935 651 122  |  De dilluns a divendres: 9 a 15h i 17 a 21h. Dissabte: 10 a 14h.

laveu.cat/agenda

30 l divendres
Hora del conte. ‘Contes de l’àvia’, a càr-
rec de Nona. Hora: 18h. Lloc: Biblioteca 
de Can Sant Joan.

Teatre. ‘Ladrido’, de Gabriel Renom i Mi-
guel Martínez. Hora: 22h. Lloc: Auditori.

1 l dissabte
Fira. IV Jornada Gastronòmica. Horari: 
12 a 15 i 20 a 23h (també diumenge 
de 12 a 15h). 

Dia Mundial de la Gent Gran. Fira d’en-
titats i actuacions de música i dansa. 
Hora: 10h. Lloc: Plaça de l’Església.

Sardanes. IV Aplec Sardanista. Hora: 
17h. Lloc: Escola Reixac.

2 l diumenge
Caminada. Vila de Montcada. Hora: 
8h. Lloc: Parc de les Aigües. Organitza: 
CEAV.  

Bicicletada. De l’AV Montcada Nova-Pla 
d’en Coll. Hora: 11h. Lloc: Davant del 
pavelló Miquel Poblet.

4 l dimarts
Inauguració. Exposició de la X Biennal 

Estatal de Fotografi a Ciutat de Montca-

da. Hora: 19.30h. Lloc: Casa de la Vila. 

Organitza: Afotmir.

5 l dimecres
Hora del conte. ‘Animàlia’, a càrrec de 

Sherezade. Hora: 18h. Lloc: Biblioteca 

Elisenda de Montcada.

6 l dijous
Presentació. De l’associació Montcada 

Solidària. Hora: 19h. Lloc: Sala Institu-

cional de la Casa de la Vila.

7 l divendres
Cine-fòrum. ‘La granja del Pas’, amb 

la presència de la seva directora Sílvia 

Munt. Hora: 19.30h. Lloc: Auditori Mu-

nicipal.

8 l dissabte
Festa. I Jornada de Cultura Popular.  

(veure pàgina 19).

Fira. Del Comerç i de l’Aigua (veure pà-

gina 11).

13 l dijous
Assemblea. Sobre qüestions urbanísti-

ques. Hora: 19h. Lloc: Kursaal. 

16 l diumenge
Presentació. Mostra Montcada a Esce-

na. Hora: 19h. Lloc: Teatre Municipal.

18 l dimarts
Presentació. ‘El camino de los ances-

tros’, d’Alícia Gili. Hora: 19h. Lloc: Bi-

blioteca Elisenda.

Inauguració. Mostra de pintura de Pe-

dro Rubio. Hora: 19.30h. Lloc: Auditori.

EXPOSICIÓ
X BIENNAL ESTATAL 
DE FOTOGRAFIA
Organitza: Afotmir

4 d’octubre, 19.30H

Ajuntament 935 726 474

Ambulàncies 061

Atenció ciutadana 010

Sanitat Respon 902 111 444

Mossos d’Esquadra 088-112

Policia Local 092

Policia Nacional 935 642 450

Taxis 936 917 600

Telèfons d’interès

30 1 2

7 8 94 5 63
J.Duran J.Vila J.VilaV.Nieto J.Relat RivasRecasens

M.Guix

R.Miró El Punt RecasensM.Guix

12 1413

R.Miró R.Miró

15 16

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

10 11
V.Nieto J.Relat J.Relat

sala 
principal

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

2 D’OCTUBRE, 11H
SORTIDA DAVANT DEL PAVELLÓ MIQUEL POBLET

36a BICICLETADA POPULAR
Organitza: AV Montcada Nova-Pla d’en Coll

TEATRE
‘LADRIDO’ 
Cia. Miguel Martínez-Gabriel Renom
30 de setembre, 22h

EXPOSICIÓ
DIVENDRES A PAGÈS 
Concurs fotografi a SLC
20 d’octubre, 19h

Agenda

octubre

EXPOSICIÓ
PINTURES A L’OLI
PEDRO RUBIO
18 d’octubre, 19.30h

fa
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R.Miró El Punt RecasensM.Guix

19 2120 22 2317 18
V.Nieto J.Relat J.Relat

MONTCADA A ESCENA
OKAPI 
Taller de Teatre
21 d’octubre, 22h



171a quinzena | Octubre 2016 Cultura

La mostra de teatre de grups lo-
cals Montcada a Escena (MAE), 
que coordina la Regidoria de Cul-
tura i Patrimoni, arriba aquesta 
tardor a la seva desena edició. El 
programa es presentarà ofi cial-
ment el 16 d’octubre al Tea tre 
Municipal en el decurs d’una 
gala que conduirà per segon 
any consecutiu el grup Divinas 
(19h). A la primera part, els nou 
col·lectius participants –Taller de 
teatre, Els Titelles, la Plataforma 
Creativa El Trapecio, Tea345, 
Teatroia’t, La Salle Montcada, 
Aula de Teatre, Dèria i Sayuc– 
representaran algunes escenes 
dels respectius muntatges. I a 
la segona part, es farà l’entrega 
dels Premis Dalmau 2016, creats 
en honor del desaparegut actor 
montcadenc Joan Dalmau (1927- 
2013). 

Premis. Enguany els guardons 
han recaigut en Maria Teresa 
Martínez, per la seva contribu-
ció a la vida teatral del municipi 
(veure requadre) i, de manera 
simbòlica, en tots els grups que 
durant aquests 10 anys han par-

ticipat a la mostra amb les seves 
propostes teatrals. També es farà 
públic quina obra obté el Premi 
Dalmau al millor espectacle de 
la temporada anterior –de tea-
tre o de dansa–, segons l’opinió 
dels espectadors. Les votacions 
es poden fer fi ns al 7 d’octubre 

a l’Auditori Municipal, on el pú-
blic trobarà les butlletes amb les 
diferents candidatures que opten 
al guardó. 
“La constància, la vocació per 
les arts escèniques i la bona 
feina han fet de la mostra un 
dels pilars fonamentals de la 

cultura a Montcada”, ha dit la 
regidora de Cultura i Patrimoni, 
Mónica Martínez (ICV-EUiA), 
que felicita tots els qui han fet 
possible que la mostra “esde-
vingui un èxit de participació i 
una cita ineludible per al pú-
blic montcadenc”.

Cultura
laveu.cat/cultura

Laura Grau | Redacció

La mostra de grups locals Montcada 
a Escena arriba a la desena edició 
El programa es presenta el 16 d’octubre al Teatre Municipal en una gala que conduirà el grup Divinas

TEATRE

PÀG. 19

DIABLES, GEGANTS I CASTELLS
Montcada acollirà la I Jornada de Cultura 
Popular els dies 8 i 9 d’octubre

Les dues entitats proposen anar 
a veure en grup el nou muntat-
ge de la companyia Dagoll Da-
gom, que es va estrenar el 23 de 
setembre al Teatre Victòria de 
Barcelona i que té entre l’elenc 
d’actors el montcadenc Pitu Ma-
nubens. La sortida tindrà lloc el 
13 d’octubre amb autocar i costa 
35 euros per als adults i 30 per 
als menors de 14 anys. Les per-
sones interessades es poden ins-
criure al Cafè Colon (Colon, 5) i 
a la Perruqueria Mestres (Major, 
4).  L’autocar tindrà dos punts de 
recollida: La Unió de Mas Ram-
pinyo (19.15h) i la plaça Lluís 
Companys (19.30h) | LG

Els grups teatrals 
del municipi seran 
homenatjats amb      
un premi col·lectiu

Tot i no dedicar-se professional-
ment al teatre, M. Teresa Martínez 
(Barcelona, 1943) ha sentit des de 
sempre una gran passió pel món de 
la interpretació, fet que l’ha portat a 
formar part de diferents grups teatrals 
al llarg de la seva vida. A Montcada i 
Reixac, on hi venia sovint perquè els 
seus pares hi tenien una segona re-
sidència, va impulsar la recuperació 
del grup teatral que Arturo Calvo ha-
via liderat després de la Guerra Civil i 
fi ns a la desaparició del Teatre Colon 
a principi dels seixanta. Martínez va 
aconseguir engrescar en el projec-
te antics col·laboradors del director 
teatral com Joan Subatella, Sebastià 
Costa, Joan Dalmau, M. Teresa Ros-
sell, Carmina López i Pepita Lledó, a més d’ac-
tors d’altres grups amateurs com Carlos Pablos 
i Manel Ortega. “Amb aquesta troupe vam ini-
ciar la nova singladura, reprenent la feina in-
terrompuda i prenent el nom d’Arturo Calvo en 
homenatge al darrer director que havia lluitat 
per fer teatre a Montcada”, explica Martínez. La 
primera obra que va estrenar el nou grup va ser 
‘Ninette y un señor de Murcia’, de Miguel Mihura 
l’any 1976. Gràcies als seus contactes, el grup va 
actuar arreu de Catalunya en el marc dels Plans 

d’Acció Cultural de la Caixa i també va participar 
a concursos de teatre amateur d’entitats com el 
Círcol Catòlic de Badalona i el Foment Martinenc, 
obtenint diversos reconeixements. Als anys vui-
tanta va deixar el teatre per raons personals i de 
salut, tot i que hi continua fent col·laboracions 
puntuals en l’ambit de l’escriptura i la traducció. 
La concessió d’un dels Premis Dalmau ha supo-
sat una grata sorpresa. “Em sento montcadenca 
de cor i és una gran satisfacció que es reconegui 
la meva contribució a la difusió de l’art del tea-
tre que tant m’apassiona”, ha dit | LG

L’Abi i La Unió 
fan una sortida 
per veure l’obra
‘Scaramouche’

Les cobles Jovenívola de Saba-
dell i Lluïsos de Taradell actua-
ran l’1 d’octubre al pati del 
col·legi Reixac amb motiu de la 
quarta edició de l’Aplec Sardanis-
ta, que organitza la Regidoria de 
Cultura amb la col·laboració de 
l’Agrupació Sardanista de Terra 
Nostra (17h). Enguany el Parc 
de les Aigües, escenari habitual 
de la trobada, no es pot utilitzar a 
causa de les obres que està duent 
Adif per urbanitzar l’espai que es 
va veure afectat per la construc-
ció del túnel de la LAV al seu pas 
per Montcada | LG

L’escola 
Reixac acollirà 
el IV Aplec 
Sardanista 

Maria Teresa Martínez rebrà un dels Premis Dalmau 2016
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Format a l’Escolania de Mont-
serrat i al Conservatori Superior 
Municipal de Barcelona, Tomàs 
Maxé és un dels cantants del cor 
de la sarsue la ‘L’Aplec del Remei’, 
que s’estrena a la Sala Gran del 
Teatre Nacional de Catalunya 
(TNC) el 29 de setembre –en el 
moment de tancar aquesta edi-
ció– i que també es podrà veure 
el 30 de setembre i els dies 1 i 2 
d’octubre. “No és habitual que 
es programi sarsuela al TNC, 
però és la manera de celebrar 
els vint anys de l’equipament 
i de l’Escola Superior de Mú-
sica de Catalunya”, ha explicat 
Maxé.

Trajectòria. Nascut a Barcelona 
fa 44 anys, el músic viu des de 
fa pocs mesos a Montcada, al 
barri de la Font Pudenta. Tot i 
que no és la primera vegada que 
participa en un projecte d’aques-
ta envergadura, es mostra il-
lusionat per contribuir a portar a 
l’escenari la primera sarsuela en 

llengua catalana que es conser-
va, obra de Josep Anselm Cla-
vé, sota la batuta de la directora 
polonesa Wanda Pitrowska. “És 
una oportunitat de descobrir 
aquesta pedra angular del te-
atre català i d’indagar en la 
nostra identitat col·lectiva”, diu 
Maxé, qui compagina la inter-
pretació en cors i grups diversos 
amb l’ensenyament del cant. 

Laura Grau | Font Pudenta

Tomàs Maxé estrena 
una sarsuela al TNC
El baríton forma part del cor de l’obra ‘L’Aplec del Remei’

Tomàs Maxé té 44 anys i viu a la Font Pudenta

La participació i el bon ambient 
van ser la tònica de la festa ma-
jor de Can Cuiàs que el barri va 
viure els dies 16, 17 i 18 de setem-
bre. La responsable de Cultura 
de l’AV de Can Cuiàs, Emilia 
Vera, ha manifestat el seu agraï-
ment per la gran col·laboració de 
les diferents entitats del barri, fet 
que va permetre oferir un ampli 

programa d’activitats, entre les 
quals destaquen la caminada per 
Collserola del Centre Excursio-
nista de Can Cuiàs; la melé de 
petanca popular del club local; 
el mercat que promou la Xarxa 
d’Intercanvi Can Cuiàs (XIC) 
i el festival ‘Tú sí que vales’, en 
què grans i petits van pujar a 
l’escenari per mostrar els seus 
talents artístics. Les propostes 

per a la canalla més ben acolli-
des van ser la matinal d’infl ables 
d’aigua i la festa de l’escuma. 
Vera ha destacat l’originalitat de 
la cercavila que va despertar el 
barri diumenge al matí, amb una 
batucada i veïns disfressats de 
majorets. També va tenir bona 
resposta l’espectacle de varietats 
que es va fer a la tarda, amb ac-
tuacions de màgia i humor. 

Laura Grau | Redacció
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La col·laboració d’entitats del barri ha permès diversifi car els actes del programa

La comissió de festes de Can Cuiàs 
es mostra satisfeta de la participació

El festival ‘Tú sí que vales’, en què participen veïns del barri, va congregar una gran quantitat de públic a la pista coberta la tarda de dissabte
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El Grup de Teatre La Salle ha 
convocat un càsting el 15 d’oc-
tubre a les 10h al teatre de l’es-
cola per escollir l’equip d’actors 
que formaran part del seu nou 
musical ‘Moulin Rouge’, basat 
en l’exitosa pel·lícula del mateix 
títol que van protagonitzar Nico-
le Kidman i Ewan McGregor al 
2001. La direcció anirà a càrrec 
de Dani Góngora, membre del 
grup París 29 i responsable musi-
cal dels dos anteriors muntatges 
de la companyia: ‘L’esperit de 
Woodstock’ (2012) i ‘‘Get bak, 
el musical’ (2015) –ambdós amb 
música en directe.

Play-back. Donada la difi cultat 
de cantar els temes del fi lm en 
directe, s’ha optat per traduir-los 
al català i gravar-los en un estu-
di. “Per tant, les persones que 
es presentin al càsting no cal 
que sàpiguen cantar, ja que 
faran play-back”, ha explicat 
Góngora, qui anima els joves de 
més de 15 anys a presentar-se. 

Només cal que es preparin un 
text breu, una coreografi a o un 
tema amb play-back. “Necessi-
tem nois i noies, sobretot nois, 
que vulguin pujar a l’escenari, 
ja sigui per intepretar o bé per 
formar part del cos de ball”, 
ha afegit el director, per a qui un 
dels principals reptes és traslla-
dar al llenguatge teatral una his-
tòria relatada amb codis cinema-
togràfi cs. Góngora no estarà sol 

en aquesta nova aventura, ja que 
comptarà amb el suport de per-
sones claus de la companyia en 
la direcció de musicals com Rosa 
Labrador i M. Carmen Martín, 
ara enfrascades en els assajos 
de la comèdia ‘Between us’, que 
s’estrenarà l’11 de desembre al 
Kursaal en el marc de la mostra 
Montcada a Escena.  La intenció 
del grup és estrenar el nou musi-
cal a fi nal del 2017.

Laura Grau | Redacció

El grup La Salle convoca un càsting 
per al nou musical ‘Moulin rouge’
Els aspirants han de tenir més de 15 anys i interpretar un text o una breu coreografi a
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Dani Góngora, tocant la guitarra a ‘Get back, el musical’, acompanyat de Mariona Grau

TEATRE

PINTURA
Laura Guisado exposa una sèrie de dibuixos amb 
carbó i tinta on retrata diferents estats d’ànim

CINEMA
Els Cinemes Montcada del centre comercial El Punt 
regalen entrades amb motiu del seu 7è aniversari 

Amb motiu de l’efemèride, que també vol ser un homenatge al 
cinema –considerat el setè art–, el complex regalarà 20 entrades 
individuals per assistir a qualsevol sessió de cinema del 7 d’octu-
bre. El sorteig es farà el dia 5 entre les persones que comparteixin 
el post que Montcada Comunicació penjarà al seu facebook el 30 
de setembre i enviïn un correu a l’adreça ‘som@laveu.cat’, fent 
constar nom i cognoms i DNI i amb el títol ‘Cinemes Montcada’ | LR 
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El Kursaal acollirà fi ns al 14 d’octubre la primera exposició de la jove 
Laura Guisado (Montcada i Reixac, 1996), que presenta una sèrie 
d’autoretrats fets amb carbó i tinta negra. Els dibuixos refl ecteixen 
diferents moments de la seva vida amb un objectiu “mirar-me i po-
der-me veure perquè, de vegades, no em trobo”, va explicar Gui-
sado, per a qui l’art té una funció terapèutica. “Dibuixar m’ajuda 
a sentir-me millor amb mi mateixa i a canalitzar els meus estats 
d’ànim”, va afegir la jove, qui va estar envoltada d’amics i familiars 
durant la inauguració de la mostra, el 15 de setembre | LG
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MÚSICA

Itaca Band marxa cap al Japó el 
4 d’octubre per fer-hi tres concerts 
en la seva primera gira pel país 
nipó. Una de les cites més pres-
tigioses en què participarà és el 
multitudinari Toyota Rock Festi-
val, el 8 d’octubre. Va ser el mana-
ger del grup japonès The Rodeos 
qui va decidir portar la banda 
montcadenca al Japó després de 
veure-la actuar al Clownia Festi-
val de Sant Joan de les Abadesses 

el passat mes de juny en el marc 
de la gira Del Revés. “Suposa 
una gran aventura actuar en 
un país tan diferent del nos-
tre”, ha dit un dels membres del 
grup, Pere Mercader. Amb motiu 
de la gira, s’han posat a la venda 
samarretes commemoratives que 
es poden comprar a través del seu 
Facebook. La banda, majoritària-
ment masculina, va incorporar 
Maria Astallé com a trombonista 
el passat mes de març.

Laura Grau | Redacció

Maria Astallé, nova incorporació, amb la resta de components, lluint la samarreta de la gira
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Els Castellers de Montcada i 
Reixac, la colla de Drac i Dia-
bles de Can Sant Joan i la colla 
mitjana de Gegants i Capgrossos 
de Montcada s’han posat d’acord 
per organitzar la I Jornada de 
Cultura Popular, una cita amb la 
tradició dels castells i el foc que 
tindrà com a principals escenaris 
la plaça de l’Església i la rambla 
dels Països Catalans i es farà els 

dies 8 i 9 d’octubre. El primer 
dia, la rambla acollirà la quarta 
Trobada de Bestiari, amb la par-
ticipació del Moll Fer de Mollet, 
el Gat Sirius de Poble Sec, el Poll 
Foll de Ripollet, el Drac de Sant 
Pere de Ribes i el Drac Joan de 
Montcada (17.30h). Una tabalada 
animarà el públic del carrer Ma-
jor a apropar-se al bestiari, que 
s’afegirà al correfoc de les respec-
tives colles de Diables des del pa-

velló Miquel Poblet fi ns a la pla-
ça de l’Església (20h). Una hora 
abans, gegants i capgrossos faran 
el mateix recorregut, que acabarà 
amb una xocolatada popular. El 
dia 9, els Castellers actuaran a la 
plaça amb les colles de Badalona 
i Santa Cristina (12h). “Volem 
que la festa creixi any rere any 
i sigui un referent de la cultura 
popular”, ha explicat Laura Te-
rol, de la comissió organitzadora.

Laura Grau | Redacció

Les colles locals de Diables, Gegants 
i Castellers impulsen la iniciativa 
Tindrà lloc els dies 8 i 9 d’octubre i comptarà amb la participació de grups de fora 
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Diada castellera de la darrera Festa Major de Montcada i Reixac 2016 amb la participació dels Gegants de Montcada i grups d’altres poblacions

I JORNADA DE CULTURA POPULAR

Itaca Band farà una gira 
de tres concerts al Japó
La banda montcadenca actuarà al Toyota Rock Festival
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HANDBOL
El CH La Salle comença amb 
bones sensacions una nova 
temporada a Primera Estatal

1a

FUTBOL

La temporada no ha fet res més 
que començar, però la derrota que 
la Unió Esportiva Sant Joan-Atlè-
tic va encaixar el 18 de setembre, 
en partit corresponent a la 3a jor-
nada del grup 1r de Primera Ca-
talana, al camp del CE Manresa 
(6-2) va ser un dur correctiu per 
a un debutant a la categoria que 
només havia sumat un punt en els 
primers tres partits. Una setmana 
després, l’equip de José Manuel 
Martín ‘Pinti’, que va expressar 
públicament la seva responsabi-
litat per la desfeta a Manresa per 
l’alineació que havia presentat, es 
va refer amb un bon partit a casa 
contra el FC Ripollet (3-1). El der-
bi vallesà, intens dins i fora del 
terreny de joc i que va estar aturat 
durant 8 minuts a la primera part 
per culpa d’una baralla entre els 
futbolistes, es va començar a resol-
dre amb dos gols a pilota aturada 
aconseguits per Albert Jiménez i 
Óscar Vega abans del descans. 
El Ripollet va retallar distàncies al 
minut 65, però la Unió va lligar els 
tres punts amb un tercer gol acon-
seguit per Edgar Gómez durant 
el temps afegit. “A excepció de 
15 minuts a Manresa que van 
ser un desastre, aquest equip ha 
demostrat que està preparat per 
competir a Primera Catalana. 
Guanyar el primer partit ens 
dóna tranquil·litat i confi ança 
per a les properes jornades”, ha 

dit ‘Pinti’, qui en els dos enfronta-
ments disputats a l’estadi de Can 
Sant Joan ha apostat per la base 
de jugadors que van aconseguir 
l’ascens. “Als nous fi txatges els 
hi està costant adaptar-se a les 
reduïdes dimensions del nos-
tre camp que ens obliguen 
a jugar d’una manera molt 
concreta”, ha dit el tècnic. Des-
prés de quatre jornades, la Unió
ocupa el tretzè lloc amb 4 punts 
i l’1 d’octubre afrontarà el viatge
més llarg de la temporada per en-
frontar-se al FC Andorra (16h). 
El club anima els seus seguidors a 
acompanyar els jugadors en auto-
car al preu de 10 euros. 

Una setmana després de la desfeta a Manresa (6-2), l’equip de ‘Pinti’ va obtenir la primera victòria contra el FC Ripollet (3-1)

L’UE Sant Joan-Atlètic aconsegueix el primer 
triomf de la seva història a Primera Catalana
Rafa Jiménez | Redacció

Tota la plantilla i el cos tècnic de l’UE Sant Joan-Atlètic es van fer una fotografi a de família abans del derbi vallesà contra el FC Ripollet que va fi nalitzar amb una històrica victòria a Primera Catalana
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La junta directiva de l’UE Sant 
Joan-Atlètic que presideix José 
González des de fa 14 anys va 
fi nalitzar el seu mandat al juny. 
González està decidit a aspirar a 
la reelecció, tot i que encara no 
s’ha obert el procés perquè, se-
gons reconeix el mateix president, 
el club s’està adaptant “a les no-
ves exigències organitzatives” de 
Primera Catalana que han obli-
gat a augmentar la quantitat de 
col·laboradors per poder afrontar 
les tasques que s’han de fer | RJ

> Adaptació del club 
a la nova categoria
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La secció de tennis de taula de La Unió, en greus problemes

‘Farem tot el possible 
per continuar a Montcada’

Francisco Javier Aguado és el res-
ponsable de la secció de tennis 
de taula de La Unió, que aquesta 
temporada compleix el seu cinquè 
aniversari amb un cert neguit so-
bre el seu futur. El projecte basat 
en la seva escola de formació tron-
tolla per la manca del pressupost 
econòmic necessari que ha obligat, 
com a primera mesura, a retirar de 
la competició el seu equip infantil.    

Com s’ha arribat a aquesta 
situació?
Sense un planter, no hi ha futur per 
a cap club i el nostre projecte es ba-
sava en l’escola de formació. Des 
de la seva creació, ha anat creixent  
i exigia una professionalització que 
no és possible per la nostra man-
ca de pressupost i la impossibilitat 
de créixer per manca d’espai a les 
instal·lacions de La Unió, que fa 
tot el que pot per ajudar-nos. Com 
a primera conseqüència, hem ha-
gut de retirar l’equip infantil per 
evitar futures sancions i només po-
dem mantenir els dos sèniors.  
El club corre el risc d’acabar 
desapareixent?  
La nostra aposta és ferma i in-
tentarem aguantar fi ns a l’últim 

moment, però no sé fi ns a quan 
podrem resistir. Volem acabar la 
temporada del cinquè aniversari 
i seria una llàstima que aquest 
projecte no pogués tenir conti-
nuïtat. 
Han pensat a vincular-se a altres 
entitats o, fi ns i tot, marxar del 
municipi?
Hem rebut ofertes i el suport mo-
ral de tots els clubs locals, però 
volem mantenir-nos a Montca-
da, tot i que sentim enveja sana 
quan veiem com clubs d’altres 
municipis sí reben el suport que 
necessiten a tots els nivells | CM 
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FIL DIRECTE AMB... PACO AGUADO (TT LA UNIÓ)

Francisco Javier Aguado, del TT La Unió

El sènior A del CH La Salle 
va obtenir el 24 de setembre la 
victòria en el seu primer partit 
ofi cial de la temporada contra el 
CH Sant Esteve de Palautordera 
(26-20), que debutava a Prime-
ra Catalana després d’haver-se 
proclamat cambió de Lliga Ca-
talana. Ángel González, amb sis 
gols, va ser el màxim golejador 
de l’equip de Jaume Puig, que al 
descans guanyava per un clar 14 
a 9. Roger Mas, un dels fi txat-
ges d’aquesta estiu procedent del 
CH Santa Maria de Palautorde-
ra, va tenir una actuació desta-
cada amb un total de 4 gols.  

Femení. L’equip de Miguel Bar-
rios va debutar el 25 setembre a 
Lliga Catalana amb una primera 
derrota a la pista del CH Car-

dedeu (32-16). El sènior femení, 
que va pujar la temporada passa-
da, s’estrena a casa l’1 d’octubre 
contra el CH Ascó (20h). 

HANDBOL. PRIMERA ESTATAL

Els lassal·lians no van patir per superar un rival que s’estrenava a la categoria

El sènior A del CH La Salle inicia la 
lliga amb una victòria com a local

El capità Miquel Morató es va lesionar al primer partit

BÀSQUET

Sensacions dispars en el 
debut de l’UB MIR a Tercera

Tot i la primera victòria, el primer equip de l’UB MIR encara està en ple procés d’adaptació

El GrupoUno CTC de l’UB 
MIR, que va guanyar en el seu 
debut a Tercera Catalana a la 
pista de l’AE Stucom A (56-64), 
no va poder celebrar el seu pri-
mer partit a casa amb un triomf. 
Els montcadencs van perdre el 
25 de setembre al pavelló Miquel 
Poblet contra el SESE B (63-68) 

i són vuitens al grup 7è amb 3 
punts. “A l’equip li manca ro-
datge i estar més cohesionat, 
perquè ara intentem resoldre 
els problemes de forma indivi-
dual”, ha dit la seva entrenado-
ra, Marta Balaguer, qui lamenta 
la lesió al genoll del capità Mi-
quel Morató en el debut | RJ 
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Rafa Jiménez | Redacció

El CH La Salle no es va deixar sorprendre per un debutant, el CH Sant Esteve de Palautordera 

FUTBOL SALA

L’equip d’Álex Fernández va debutar amb una victòria contra l’FS Sant Cugat (6-1)

El Broncesval comença amb bon peu 
la seva nova etapa a Tercera Catalana 

Després del descens de la tem-
porada passada, un renovat 
Broncesval Montcada que ha 
apostat per la joventut de la 
seva plantilla va iniciar el 24 de 
setembre una nova etapa a Ter-
cera Catalana i ho va fer amb 
bon peu gràcies a una contun-
dent victòria al pavelló Miquel 
Poblet contra l’FS Sant Cugat 
(6-1). Marc Cárdenas, autor de 
tres gols, va ser el gran prota-
gonista golejador d’un partit en 
què també van marcar David 
Ortega, Víctor Andrés i Bryan 
Flores | RJ 

El femení de l’EF Montcada es 
va refer de la derrota en el debut 
contra l’EF Tàrrega (1-5) i va ob-
tenir el primer triomf a la segona 
jornada del grup 2n de Primera 
Catalana al camp de l’ENFAF 
andorrà (1-5). Sandra de la Cruz, 
Ainara Talavera (2), Regina Lo-
renzo i Morgan Jones van mar-
car els gols de l’equip d’Antonio 
Moya, qui ha destacat “la bona 
actitud d’un equip que té molt 
clar que l’únic que no es pot 
negociar és el sacrifi ci” | RJ 

FUTBOL

Les montcadenques guanyen a Andorra i es refan de la derrota a casa contra el Tàrrega

El femení de l’EF Montcada goleja 
l’ENFAF i suma els primers tres punts
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Les jugadores de l’EF Montcada van celebrar als vestidors la seva contundent victòria a Andorra

Álex Fernández dóna instruccions als seus jugadors durant un temps mort contra l’FS Sant Cugat
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El CD Montcada es manté com un dels líders de Tercera 
Catalana després de guanyar els quatre primers partits

L’UD Santa María salva un 
punt al camp del cuer

.....Minut i resultat....................................

L’UD Santa María va poder remuntar un par-
tit que se li va complicar al camp del cuer, 
l’Agrupació Sant Andreu de la Barca B, que 
encara no havia puntuat. L’equip de Terra 
Nostra va aixecar un 2 a 0 en contra després 
del descans amb els gols de Genís Rosa (51’) i 
Anthony Joel López (60’). El conjunt d’Alfonso 
Torres és novè amb 4 punts i buscarà la pri-
mera victòria com a local l’1 d’octubre contra 
el Tibidabo Torre Romeu (18h) | RJ

A l’última jornada disputada al camp de La Planada, el CD Montcada va 
guanyar per 1 a 2, tot i l’expulsió de José Luis Casillas –a la foto– al minut 
15 per dues targetes grogues. L’equip de José Antonio Montes suma 12 
punts i és un dels líders del grup juntament amb l’UE Sabadellenca i l’FC 
Llorença. “El més important és que la plantilla està sent conscient de 
tot el que pot arribar a aconseguir amb el seu treball i qualitat”, ha dit 
Montes. D’altra banda, el nou femení verd debuta l’1 d’octubre contra el 
CF Vilomara (14h) al grup 2n de 2a Catalana | RJ 
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El 2 d’octubre, 36a bicicletada 
i Caminada Popular del CEAV
La 36a edició de la bicicletada popular, que orga-
nitza l’AV Montcada Nova-Pla d’en Coll, es farà el 
2 d’octubre i començarà des de l’exterior del pa-
velló Miquel Poblet, a partir de les 11h. Les ins-
cripcions es podran fer al punt de sortida abans 
del seu inici i el recorregut serà de 8 quilòmetres. 
D’alta banda, el CEAV organitza aquest mateix dia, 
amb la col·laboració per primera vegada del CIM i 
del Centre Excursionista de Can Cuiàs, la Caminada 
Popular que sortirà a les 8h del parc de les Aigües. 
Les inscripcions es van tancar el 29 de setembre | RJ
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Bons resultats del 
Club Eva Nieto als 
Campionats de 
Catalunya Estandards 
i Llatins disputats a 
Llinars del Vallès

El Club de Ball Esportiu Eva Nieto va obtenir uns grans resultats als Cam-
pionats de Catalunya de Ball Esportiu Estandards i Llatins que es van 
disputar el 24 i 25 de setembre a Llinars del Vallès. Entre els represen-
tants locals, cal destacar el paper de Rubén López i Martina Moyano, 
que van guanyar la Copa Catalunya sots-13 i es van proclamar campions 
de Catalunya en llatí en júnior 1. A la mateixa categoria i també en llatí, 
Mario Lirio i Luciana Zacarías van ser semifi nalistes. En sènior 2, Xavier 
Otamendi i Lourdes Domínguez es van proclamar campions en rumba i 
subcampions en llatí, mentre que les parelles Jordi Tares-Susana Jun-
quera i Diego Merino-Mati Aranda van ser tercers i sisens respectivament 
en llatí. Jordi Alcántara i Eulàlia Llorens, de la categoria sènior 3, van ser 
semifi nalistes en llatí mentre que Aleix Cirera i Aina Otamendi, de la cate-
goria juvenil 1, van ser quarts en jive i sisens en llatí. També en juvenil 1 
i en llatí, Sergio Toral i Edurne García van ser semifi nalistes. Carles Cirera 
i Eva Nieto van participar com a tècnics ja que s’entrenen per als Inter-
nacionals que es faran a Dusseldorf i Viena a l’octubre i al novembre | RJ

La Segona Catalana de futbol 
sala no tindrà derbi local
La competició ofi cial a la Segona Catalana de futbol 
sala comença el 8 i 9 d’octubre. L’FS Montcada B, 
que es va proclamar campió a Tercera –a la foto–, 
i l’EF Montcada compartiran categoria, tot i que 
no haurà derbi perquè jugaran en grups diferents: 
l’FSM B, al 1r i l’EFM, al 3r. Ambdós debutaran el 8 
d’octubre amb partits com a locals. D’altra banda, 
l’AE Can Cuiàs tindrà un únic sènior que jugarà al 
grup 6è de Tercera Catalana | RJ
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Places lliures a les activitats que organitza l’IME
Tot i que els cursos i tallers esportius que organitza l’Institut Municipal 
d’Esports i Lleure (IME) van començar a mitjans de setembre, encara es 
poden fer inscripcions a les activitats que no han omplert totes les seves 
places. Per conèixer la disponibilitat, es pot demanar la informació a les 
ofi cines de l’IME (Tarragona, 32), de dilluns a dijous, de 9 a 13h i de 16 
a 19h, i divendres, de 9 a 13h, o trucant al telèfon 935 650 999. Els cur-
sos que oferta l’IME són aeròbic per a infants i adults, tai-txí, ioga, pilates, 
danses orientals, tonifi cació i ball per a adults, com zumba –a la foto–  o 
balls en parella. Com a novetat, enguany es dóna la possibilitat de pagar 
una entrada puntual a les classes de zumba per a aquelles persones 
que no vulguin fer-ne el curs sencer, al preu de 2 euros per sessió | RJ
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Paula Orenes, a punt de 
debutar amb els T-Birds
La montcadenca, de 17 anys i que 
va marxar a l’estiu als EE.UU. per 
viure a la ciutat de Casper (Wyo-
ming) i jugar amb els Thunder Birds 
de l’Escola Universitària Casper Co-
llage, debutarà el 15 d’octubre en 
un prestigiós torneig a Salt Lake 
City. A partir de l’1 de novembre, 
Orenes disputarà la conferència 
9 de la Primera Divisió de Collage 
amb dos partits setmanals  | RJ

BÀSQUET Bon inici de González amb 
el Barça B de futbol sala
Sergio González, que la temporada passada 
va debutar a Primera Divisió amb el Catgas 
Energia Santa Coloma, va fi txat aquest estiu 
pel FC Barcelona per jugar a Segona Divi-
sió amb el segon equip. De moment, el fi lial 
blaugrana ocupa la primera posició a la sego-
na màxima categoria del futbol sala nacional 
gràcies a dues victòries a les primeres jorna-
des contra el O’Parrulo Ferrol (6-1) i El Pozo 
Ciudad de Murcia (3-4). El montcadenc, de 
19 anys, ha disputat els dos partits com a ti-
tular i ha marcat un gol | RJ
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Tot i estar format per jugadores 
de primer any, el cadet femení 
del CH La Salle jugarà a Lliga 
Catalana després d’haver acon-
seguit la seva classifi cació en un 
fase prèvia que es va disputar 
entre el 16 i el 18 de setembre. 
En tres dies, les lassal·lianes 
van guanyar dos partits –con-
tra l’HE Castelldefels (38-19) i 
l’H Sant Cugat (21-25)– i van 
perdre un –contra el BM La 
Roca (15-25). 
“No ens marquem fi tes 
ambicioses, tot i que no re-
nunciarem a res. El nostre 
primer objectiu era entrar a 
Lliga Catalana per disputar 

una competició exigent que 
ens ajudarà a créixer”, ha dit 
Expósito, qui manté el grup de 
l’infantil femení que va arribar 

a disputar l’últim campionat 
d’Espanya. El debut ofi cial a 
Lliga serà el 9 d’octubre a casa 
contra el BM La Roca.

HANDBOL

El cadet femení del CH La Salle supera 
les fases i jugarà a Lliga Catalana
Àlex Expósito manté el grup de l’infantil femení que va brillar la temporada passada
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Rafa Jiménez | Redacció

FUTBOL SALA

Una victòria en tres partits per al 
juvenil de Nacional de l’FS Montcada
L’equip de Miriam Domínguez no ha pogut puntuar en el seus dos últims partits

Les jugadores del cadet femení fan una rotllana per seguir les instruccions del seu tècnic

2 D’OCTUBRE
L’AE Can Cuiàs presenta les seves seccions de 
futbol sala, patinatge, excursionisme i petanca
L’AE Can Cuiàs pre-
sentarà el 2 d’octu-
bre, a partir de les 
17h a la pista mu-
nicipal del barri, 
els integrants de 
les seves seccions 
de patinatge, futbol 
sala, excursionisme 
i petanca. D’altra 
banda, Mireia Té-
llez Nin, del Roller 
Can Cuiàs, va aconseguir la segona posició a la primera edició del tor-
neig de patinatge de velocitat Manel Lahosa que es va disputar el 10 de 
setembre a Lliçà d’Amunt. La patinadora de l’equip infantil –a la 
foto– també va ser quarta a la prova en circuit. Per la seva part, 
l’equip màster de velocitat format per Alberto López, Francesca 
Origa, Jorge de la Fuente, Jordi Lagares, Faust Nuñez i Héctor 
Cunillera va participar l’11 de setembre a la prestigiosa Marató 
P2P amb sortida des de Pamplona i arribada a Puente de la Reina 
(Navarra). Tots els corredors locals van millorar els seus temps en 
aquesta prova de 42 quilòmetres de distància | RJ

FUTBOL
Els juvenils de l’EF Montcada i el CD Montcada 
s’enfrontaran a la primera jornada de 2a Divisió

Dues temporades 
després, el futbol 
montcadenc tor-
narà a viure un 
derbi juvenil en-
tre el CD Montca-
da i l’Escola, que 
coincidiran al grup 
30è de Segona Di-
visió. El sorteig del 
calendari va deter-
minar que el derbi 
no es farà esperar 
gaire ja que es po-
drà veure a la primera jornada que es disputarà l’1 d’octubre a l’es-
tadi de la Ferreria (20h) amb els verds com a locals. L’últim derbi 
entre juvenils es va viure a la temporada 2014-15, quan ambdós 
equips jugaven a Primera Divisió, i el partit de la segona volta –a 
la foto– va servir per oblidar els incidents que es van produir en el 
primer enfrontament | RJ
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El juvenil de l’FS Montcada, que 
juga al grup 5è de la Lliga Na-
cional, no ha pogut mantenir el 
seu bon inici després de debutar 
el 10 de setembre amb victòria 
al pave-lló Miquel Poblet con-
tra el Recreativos Manacor (4-
0). L’equip que dirigeix Miriam 
Domínguez ha perdut els seus dos 
últims partits contra l’FS Manresa 
(6-3) i l’FS Unión de Santa Co-
loma (3-5) i és onzè amb 3 punts 
després de tres jornades | RJ El juvenil de l’FS Montcada va perdre l’últim partit a casa contra la Unión de Santa Coloma (3-5)

SÍ
LV

IA
 A

LQ
U

ÉZ
AR

R
O

LL
ER

 C
AN

 C
U

IÀ
S

L’EF Montcada organitza el 12 
d’octubre la presentació de tots 
els equips que ha confeccio-
nat per a la temporada 2016-17. 
L’acte es farà a l’estadi de Can 
Sant Joan, tot i que al tancament 
d’aquesta edició encara estava 
per confi rmar l’hora d’inici. El 
club que presideix Toni Sánchez 
ha creat per aquest curs un total 
de 22 equips de futbol (incloent 
l’escola) i tres de futbol sala | RJ 

L’EF Montcada 
presenta els 
seus equips el 
12 d’octubreVa derrotar el CB Vila de Montornès al pavelló Miquel Poblet

BÀSQUET

El júnior B de l’UB MIR 
inicia la lliga amb triomf

El júnior B de la Unió Bàsquet 
MIR, que juga al grup 4t del 
Nivell B, ha estat el primer con-
junt del planter del club blau 
que ha començat la competi-
ció ofi cial. El 24 de setembre, 
l’equip de Luis Marín va gua-
nyar el seu primer partit contra 
el CB Vila de Montornès 1 (65-
51). A la propera jornada, els 
montcadencs visitaran la pista 
del Lliçà d’Amunt 2 | RJ Primera victòria per al júnior B de l’UB MIR
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Lola Belmonte
Una vida a Urgències. Fa prop de 40 anys que Lola Belmonte exerceix com a infermera a l’Hos-
pital Clínic de Barcelona. A poc més de dos mesos per a la seva jubilació, aquesta veïna de Terra 
Nostra ha sortit de l’anonimat gràcies a la participació a ‘Emergències’, un nou programa de TV3 que 
mostra sense embuts com és el dia a dia dels professionals que treballen a serveis on es gestionen 
urgències, com ara bombers, infermeres, metges o agents dels Mossos d’Esquadra. “Quan em van 
oferir participar-hi, l’única condició que vaig posar és que no modifi caria la manera d’actuar ni 
de fer la meva feina”, explica Belmonte. Aquesta naturalitat ja va quedar ben refl ectida en el primer 
capítol de l’espai, que es va començar a emetre el 18 de setembre, i en què Lola va haver d’atendre 
un pacient rondinaire que va passar de la tibantor inicial a gairebé una proposta de cita. Per a ella, 
gestionar el malestar dels pacients és una rutina habitual: “Quan algú arriba a Urgències és normal 
que no estigui d’humor; es troba malament i el que vol és ser atès el més ràpid possible”.

“Intento tractar el malalt tal 
com jo voldria ser tractada”

Quan fa que treballa a Urgències de 
l’Hospital Clínic?
Uf! Molts anys! Vaig fer els estudis uni-
versitaris al Clínic i ja m’hi vaig quedar. 
Primer, fent pràctiques i després, amb 
contracte laboral. Al principi estava a 
planta, però aviat vaig passar a Urgèn-
cies. Ara estic al nivell 2.
Això què vol dir?
A l’Hospital tenim Urgències dividi-
des en 5 nivells pel grau de gravetat 
de cada patologia. L’1 és el més greu, 
on arriben els malalts amb aturades 
cardíaques o en estat crític.
I el nivell 2?
També es considera de gravetat ex-
trema, però un punt per sota. Els 
pacients estan monitoritzats i cada 
infermera tenim al nostre càrrec qua-
tre malalts.
Quina relació hi sol establir?
Jo intento tractar-los com m’agradaria 

que em tractessin a mi. Procuro no 
oblidar aquesta màxima i entenc per-
fectament que puguin estar neguito-
sos i de mal humor. Si és així, miro de 
rebaixar la tensió i ajudar-los a estar el 
més a gust possible, malgrat les cir-
cumstàmcies. I aquest és el tracte que 
també dispenso als familiars.
És obvi que el seu dia a dia no és 
fàcil. Ha de conviure amb malalties 
greus i, fi ns i tot, amb la mort.
Això forma part de la professió i ho 
accepto com a tal. A més, personal-
ment crec que la mort s’ha de tractar 
amb naturalitat, especialment si el 
pacient és una persona gran. Estic 
en contra d’allargar la vida inneces-
sàriament. En determinats moments, 
el que necessita el pacient no és 
connectar-se a una màquina, sinó 
una habitació individual on poder ex-
pirar en pau envoltat de la seva famí-

lia. Quan t’afecta emocionalment és 
quan veus morir algú a qui, per edat, 
no li toca o quan saps que el diagnòs-
tic del pacient és fatal. 
I què és el que li fa estimar la seva 
professió?
Veure que, si tot va bé, en poc temps 
i gràcies a les atencions que rep, el 
malalt pot estabilitzar la seva situació 
i començar a recuperar-se.

Creu que la tasca de la infermera 
està prou valorada o els mèrits no-
més són per als metges?
Malauradament penso que la nostra 

professió està socialment poc valorada 
i també mal pagada, tenint en compte 
la responsabilitat que assumim i el fet 
que també treballem en dies festius.
Com ha evolucionat la sanitat pú-
blica durant els anys que porta 
exercint la seva professió?
Per a mi, hi ha hagut una involu-
ció. Prima més la tecnologia que el 
malalt. Això, com a mínim és el que 
he viscut al Clínic, un centre que és 
capdavanter en investigació però 
on sovint s’oblida que el primer ha 
de ser el malalt i no la patologia.  
I quina afectació han tingut les re-
tallades pressupostàries en la qua-
litat del servei?
Ens hem hagut d’adaptar i reinven-
tar per fer un bon aprofi tament dels 
recursos. De tota manera, penso 
que els hospitals públics, en gene-
ral, continuen estant ben dotats i 

garanteixen una bona atenció.
Millor que la dels privats?
I tant! La majoria dels metges que a 
la tarda estan a la privada, al matí 
treballen a la sanitat pública. A més, 
quan hi ha un cas greu, els pacients 
acaben derivats a un centre públic. I 
el que em sembla un despropòsit és 
el que passa al Clínic on, tot i ser un 
hospital públic, hi ha una part –Bar-
na Clínic– que és privada.
Parli’ns de la seva participació al 
programa ‘Emergències’.
Ha estat una experiència molt 
agradable. L’equip de gravació ha 
respectat en tot moment la nostra 
feina i, sobretot, ha estat molt curós 
amb els malalts i els seus familiars. 
El programa mostra de manera fi -
dedigna com és el dia a dia a les 
urgències on treballo, sense fi ltre ni 
maquillatge de cap mena.

“Els hospitals públics 
continuen estant ben 
dotats i garanteixen 
una bona atenció”

Infermera

A títol personal
PILAR ABIÁN
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