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Sessions formatives en línia

Setm
ana

 
del Pla d’Empresa

Del 30 de setembre al 8 d’octubre

INFORMACIÓ 
I INSCRIPCIONS:

2021

Regidoria de Promoció Econòmica i Ocupació
935 648 505
montcadaempren@montcada.org

Inspira’t en 21 models de negoci i fes el teu Canvas
30 de setembre, 4 i 6 d’octubre, de 9 a 14 h

Com fer l’estudi de mercat de la teva idea de negoci
1 d’octubre, de 9.30 a 14 h 

Com posar preu als meus productes o serveis?
5 d’octubre, de 9.30 a 14 h

Aspectes fiscals i comptables que les persones amb treball 
autònom han de conèixer sobre la seva idea de negoci
7 i 8 d’octubre, de 9.30 a 13.30 h 

Coneix què és i per a què 
et pot servir formar part 
de Montcada Emprèn

Sessió informativa d’emprenedoria

 672 622 758
 montcadaempren@montcada.org

Pròxima sessió: 
dimecres 22 de setembre, de 16.30 a 18 h

Informació a:

Programa subvencionat d’assessoria verda. 
Setembre-desembre 2021

Programa 
Residus i economia circular

 Si els residus 
de la vostra empresa 
són un maldecap, 
si els recursos naturals 
són cada vegada 
més cars, us ajudem a 
aprofitar els avantatges 
de l’economia circular.

Objectius:
•  Diagnosticar les pràctiques de 

l’empresa en relació amb l’economia 
circular

•  Detectar i establir estratègies de 
gestió i aprofitament favorables dels 
residus

•  Impulsar projectes d’economia 
circular subvencionables

Inscripcions fins al 24 de setembre:
A/e.: promocioeconomica@montcada.org 
T.: 935 648 505 /671 441 127

P R E S E N TA C I Ó 
dels projectes per a la millora 

de la competitivitat 
empresarial 2021

•  Programa “Reactivació 
Empresarial Post-Covid: 
ajudar a les empreses 
a superar la situació 
derivada de la Covid 
mitjançant la recuperació 
de les vendes i millora 
dels resultats”.

•  Serveis INCOMIR: tutorització per la innovació 
empresarial i de millora de la competitivitat 
del territori de Montcada i Reixac 
i DIGITALITZA LA TEVA EMPRESA: crea la teva 
identitat corporativa i presència en línia.

Dilluns 27 de setembre, de 9.30 a 12.30 h (virtual)

Inscripcions: promocioeconomica@montcada.org
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ENTREVISTA A L’ALCALDESSA

El que havia de ser un man-
dat políticament plàcid, pel 
fet de tenir majoria absoluta, 
aviat es va complicar a causa 
de la pandèmia. 
Ningú no s’ho esperava. Molts 
projectes s’han hagut d’endar-
rerir més del que ens hagués 
agradat per poder fer front a 
aquesta situació sobrevinguda.
Encara no havien presentat 
el seu Pla d’Actuació que van 
haver de fer un pla de xoc con-
tra la crisi causada per la Co-
vid-19. En què ha consistit?
A prioritzar les accions destina-
des a ajudar els col·lectius més 
vulnerables. També a treballar 
maneres d’obtenir més ingressos, 
d’una banda, per equilibrar allò 
que deixàvem de rebre en aplicar 
ajuts directes a sectors com la res-
tauració i, de l’altra, per fer front 
a les grans necessitats socials deri-
vades de la crisi. 
Unes necessitats que s’han 
disparat. Al pressupost del 
2021, la despesa social és la 
més alta de la història.
Des del 2015 estem fent una 
aposta clara i ferma per millorar 
el benestar social. Malaurada-
ment, les xifres ens diuen que hi 
ha molta feina a fer. En l’últim 
any, Serveis Socials ha sumat 
més de 700 nous usuaris i les 
necessitats dels més vulnerables 
no paren de créixer. Com a ad-
ministració més propera, els hem 
de donar empara.
La pandèmia també ha im-
pactat en la vida social i cul-
tural del municipi. Tornarem 
a recuperar amb normalitat 
la Cavalcada o el Carnaval? 
Ens agradaria molt, però hem 
d’esperar a veure què diuen 
les autoritats sanitàries. D’una 
forma o d’una altra intentarem 
recuperar-les.
Un altre dels efectes colate-
rals de la Covid-19 ha estat el 
trasllat del mercat al Pla d’en 

Coll. Serà definitiu?
No hi ha cap decisió presa al res-
pecte. Haig de dir, però, que to-
tes les opinions que ens arriben 
són positives, tant per part dels 
usuaris, com dels paradistes. 
La pandèmia ha eclipsat al-
tres qüestions com el soterra-
ment de l’R2. Quan s’apro-
varà finalment el projecte?
L’aprovació és imminent i aviat 
arribarà al Consell de Minis-
tres. Podem assegurar que mai 
abans havíem tingut el soterra-
ment tant a tocar. 
Això vol dir que en breu co-
mençarem a patir unes obres 
que poden durar més de 5 anys.
Hem batallat molt per fer rea-
litat el soterrament i ara tocarà 
fer pedagogia. Tots sabem què 
passa amb aquestes grans obres 
pel patiment afegit que supo-
sen, però la Montcada que ens 
quedarà no serà mai la mateixa 
i, per tant, pagarà la pena.
Quines altres actuacions ur-
banístiques hi ha previstes?
Malgrat que la pandèmia ha es-
tat un fre, hi haurà molts projec-
tes que veurem iniciats abans de 
les eleccions com ara el pla d’as-
faltat, el pla de voreres, la remo-
delació de l’Hotel d’entitats de 
Can Sant Joan per obrir el barri 
al Rec Comtal, l’Escola Bressol 
del mateix barri o la remodelació 

de l’avinguda de la Ribera.
Una altra reivindicació histò-
rica és tancar la cimentera, si 
bé no compta amb el consens 
que té el soterrament. 
En aquest cas, crec que no es 
tracta d’una qüestió de con-
sens, sinó d’una realitat jurídi-
ca. Tant el TSJC com el TS han 
sentenciat que Lafarge a dia 
d’avui no té llicència per con-
tinuar la seva activitat. Ja hem 
instat la Generalitat, que és qui 
té les competències, a que actuï 
i tanqui la planta.
-Entén el malestar de la plan-
tilla cap a l’equip de govern?
Evidentment. Però la situació 
d’incertesa jurídica en què es 
troba la planta no és responsa-
bilitat de l’Ajuntament, sinó de 
la Generalitat i de l’empresa.
En quina fase es troba el pro-
jecte de la construcció del fu-
tur hospital Ernest Lluch?
Des que la Generalitat va anun-
ciar al desembre que el reprenia, 
els municipis afectats estem tre-
ballant amb CatSalut, l’AMB i 
l’IMPSÒL la modificació de pla-
nejament del sector on s’ha d’edi-
ficar. La Generalitat vol accelerar 
el projecte al màxim, però encara 
no podem parlar de calendaris.
Aquest mandat també està 

marcat pel tancament d’em-
preses històriques com Nissan.
El degoteig de tancaments és 
dramàtic, no només per la pèr-
dua de teixit industrial, sinó per 
la situació personal que afecta 
moltes famílies. 
Què està fent l’Ajuntament 
per atraure noves indústries?
Estem treballant molt i d’una 
forma coordinada i transver-
sal entre l’Alcaldia, Promoció 
Econòmica i Urbanisme per 
la modernització dels polígons 
i per modificar el planejament 
per encabir noves activitats. 
Ara ens regim per una norma-
tiva urbanística metropolitana 
encorsetada que ens fa perdre 
inversions. També tenim un li-
tigi amb la Llagosta pel trasllat 
de la fàbrica Valentine al 2009, 

que està frenant i alentint el 
creixement de l’activitat econò-
mica en el sector de Montcada 
Nord i la riera Seca. 
En una recent enquesta ciuta-
dana es constata que, entre les 
principals preocupacions de 
la ciutadania, hi ha el mante-
niment de la via pública.
La informació que hem extret de 
l’enquesta és molt valuosa. Fa-
rem una auditoria per estudiar el 
marge de millora dins de l’actual 
contracte de neteja, que costa 3,5 
milions d’euros anuals.
Des del punt de vista de gestió 
i, malgrat tenir majoria, inten-
ten consensuar amb l’oposició.
És una forma de treballar que ve 
de l’anterior mandat, quan està-
vem en minoria i la mantenim 
perquè crec que aquesta ha de ser 
l’essència de la política. D’altra 
banda, és una manera de garantir 
que els projectes iniciats tindran 
una continuïtat en el futur.
Què espera d’aquest man-
dat?
El que espero és no haver de 
viure una altra pandèmia i que 
en els 18 mesos que encara res-
ten poguem acabar els projectes 
que tenim al PAM amb una cer-
ta tranquilitat i amb estabilitat a 
nivell polític i sanitari. 

VIDEO A LAVEU.CAT
L’entrevista que us oferim és un extracte de la 
que podeu veure sencera al portal de notícies 
i al canal Youtube de Montcada Comunicació
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‘Treballar des del 
consens amb l’oposició 
garanteix que els 
projectes tinguin 
continuïtat en el futur’

Laura Campos, representant d’ECP, és l’alcaldessa del municipi des del 2015, liderant un govern en coalició amb ERC

‘Mai abans havíem 
tingut el soterrament 
de l’R2 tant a tocar. 
Patirem les obres,  
però pagarà la pena’

Aquest setembre ha arrencat el tercer curs polític de 
l’actual mandat. És el moment d’analitzar amb l’al-
caldessa, Laura Campos, la gestió del govern en coalició 
d’ECP i ERC, tant pel que fa a la tasca feta, com per la 
que encara resta fins a les eleccions del 2023. Pilar Abián

‘Espero acabar el 
mandat amb una certa 
tranquil·litat i estabilitat 
política i sanitària’ 

‘El projecte de l’hospital 
està en procés, però 
encara no podem parlar 
de calendaris’ 

‘La pandèmia ens ha obligat a ajornar 
projectes i a prioritzar l’atenció social’
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EQUADOR DEL MANDAT

Els grups fan balanç de la gestió
Quina valoració fa de la gestió del govern en 
aquests primers dos anys de mandat?
El context no ha estat el desitjat. Vuit mesos 
després de l’inici del mandat va començar 
una pandèmia que encara patim i patirem 
i que, òbviament, ha trastocat els plans ini-
cials. No obstant això, si bé molts dels pro-
jectes s’han demorat, hem pogut fer front a 
les demandes de la població més vulnerable. 
I ha estat possible gràcies a que teníem molta 
feina feta des de les regidories, que ja dis-
posaven de plans sectorials aprovats, com 
ara el d’Inclusió social o el de la gent gran. 
El que hem fet ha estat prioritzar les accions 
previstes al llarg del mandat en funció de les 
necessitats de la ciutadania més castigada 
per la crisi social i sanitària.
S’han assolit els objectius fixats?
Com deia, la pandèmia ha establert un altre 
ordre de prioritats però, malgrat la conjuntu-
ra, no hem deixat de treballar. Les persones 
són el centre de les nostres polítiques i això 
ho demostra l’esforç fet en inversió social. 
En l’actual pressupost, la partida de l’Àrea 
Social ha estat la més alta de la història. I 
per disposar d’aquests recursos, estem fent 
un esforç per la recuperació financera i el 
sanejament dels comptes de l’Ajuntament. 
També estem avançant en la resolució de 
problemes urbanístics enquistats, com la re-
gularització de Gallecs o la Vallençana Baixa; 
canviant normatives per facilitar la instal·lació 
de noves empreses al municipi que promo-
guin l’ocupació o promovent la construcció 
d’habitatge social perquè la gent pugui ad-
quirir o llogar un habitatge a un preu raona-

ble, entre d’altres.
A data d’avui, veu 
factible el compli-
ment del PAM?
Treballarem perquè 
així sigui. El PAM 
recull al voltant de 
400 accions i se-
gurament hi haurà 
projectes que no 
podrem veure executats en la seva totalitat, 
sobretot aquells que requereixen tramita-
cions més llargues, però intentarem deixar-
los iniciats abans que acabi el mandat.
Quines són les qüestions prioritàries que el 
govern ha d’afrontar?
Des d’un punt de vista social, ja he comentat 
que vetllar pel benestar de la població més 
vulnerable. En un altre àmbit, ens consta que 
les principals preocupacions de la ciutadania 
giren al voltant de problemàtiques quotidia-
nes com el manteniment de la via pública o 
la neteja dels carrers i és aquí on volem po-
sar el focus amb actuacions com els plans 
d’asfaltat i de voreres i la revisió de l’actual 
contracte de neteja de la via pública per veu-
re si hi ha marge de millora.
Com veu el que resta de mandat? Hi ha mo-
tius per a l’optimisme? 
Per suposat que sí. D’una banda, la pandè-
mia comença a remetre i de l’altra, tenim a 
tocar el projecte que perseguim des de fa 
anys i que canviarà la nostra ciutat per sem-
pre més, el soterrament de l’R2. Les obres 
seran llargues i feixugues però pagaran la 
pena.

Quina valoració fa de la gestió del govern en 
aquests primers dos anys de mandat?
Molt positiva. Hem hagut d’afrontar enormes 
reptes sobrevinguts, com la gestió de la pandè-
mia i, alhora, continuar amb els canvis estruc-
turals que necessitava Montcada per assentar 
les bases d’una recuperació sòlida i ferma. El 
Pla econòmic financer ens ha permès aflorar 
el deute amagat i gestionar-lo amb rigor. Per 
poder treballar i invertir i millorar el municipi, 
el primer que calia eren unes finances certes, 
sanejades i rigoroses. Ho estem aconseguint, 
amb professionalitat i estalvi, però sense deixar 
de prestar els serveis que la ciutadania neces-
sita. Malgrat la situació, la cobertura de ne-
cessitats socials ha estat la més gran que s’ha 
donat mai. 
S’han assolit els objectius fixats?
En la seva majoria sí i de manera satisfactòria. 
Paral·lelament, estem afrontant canvis estruc-
turals pendents des de l’inici de la democràcia 
que no són senzills, però s’havien d’afrontar. 
Penso en els barris degradats per no haver 
estat mai legalitzats i consolidats, amb urba-
nitzacions amb dèficits on estem portant aigua 
potable i fent el procés d’urbanització per dotar-
les de serveis. O en el soterrament de l’R2, del 
que ja tenim redactat el projecte executiu i no 
defallirem fins a aconseguir que s’executi. 
A data d’avui, veu factible complir el PAM?
En gran part, sí. Problemàtiques que 
s’arrosseguen històricament no s’arreglen en 
un mandat, però estem sentant les bases per   
aconseguir-ho. Cohesionar Montcada, social i 
territorialment, no és fácil, però és el nostre ob-
jectiu i ens en n’estem sortint. Aprofitar la vàlua 

i el potencial de la 
gent de Montcada 
a nivell cultural, for-
matiu, esportiu, del 
jovent, associatiu, 
reivindicatiu... és 
el que volíem fer i 
moltes de les actua-
cions del PAM ens 
permeten fer-ho.
 Quines són les qüestions prioritàries que el 
govern ha d’afrontar?
Endreçar la situació económica i afrontar 
els desgavells urbanístics i riscos que han 
hipotecat Montcada històricament. Com la 
problemática de les expropiacions de zones 
verdes, per culpa de la qual estem pagant 
24 milions d’euros. Però al costat de canvis 
i millores estructurals, ens cal insistir en el 
dia a dia, en la neteja, en el civisme, en la 
convivència i en l’espai públic. Hem arranjat 
l’estructura, els fonaments, ara cal endreçar 
i pintar la façana.
Com veu el que resta de mandat? Hi ha mo-
tius per a l’optimisme? 
Sense dubte, molts. Montcada afronta la sorti-
da de la crisi i les transformacions d’una nova 
economia ecològica, amb un gran potencial 
per la seva ubicació estratègica i amb un Ajun-
tament sanejat i preparat. Hi ha empreses que 
trien i aposten per Montcada. Les inversions 
públiques i privades ens han de permetre 
créixer d’una forma diferent i sostenible per ga-
rantir un futur digne a la nostra gent. La millor 
política social, al costat d’educació i l’habitatge, 
és una feina de qualitat per a tothom. 

Els socis de govern, ECP i ERC, es mostren satisfets amb la tasca feta, mentre que el PSC i Cs opinen que el PAM no s’està complint

Com valora la gestió del govern fins ara?
Hem de reconèixer que el COVID-19 ens va 
sorprendre a tots i ha trastocat aquest pri-
mer tram de mandat. Des d’un primer mo-
ment ens vam posar a el servei del govern de 
la ciutat, per ajudar en tot el que fos necessa-
ri. Dit això, el balanç és negatiu. Ens trobem 
una Montcada i Reixac més abandonada que 
mai, només cal veure els seus carrers i els 
seus parcs per comprovar-ho. El govern, ja 
amb majoria absoluta, aplica el corró i gover-
na d’esquena a la ciutadania. La gestió de la 
piscina municipal és un exemple de molts.
Creu que el PAM presentat per l’executiu 
respon a les necessitats del municipi?
El PAM no s’està complint. El govern no 
s’involucra en els temes de cabdal impor-
tància per a la ciutadania. Aquest executiu 
ha pujat l’IBI en una conjuntura econòmi-
ca devastadora amb totes les derivades de 
l’Covid-19. Tot i la pujada, es va negar a dur 
a terme més ajudes per poder fraccionar el 
pagament. El govern hauria de involucrar-
se més amb l’esport inclusiu, hauria de ser 
més sever amb els que deterioren l’espai 
públic. Com deia abans, passejar per Mont-
cada i Reixac dóna en aquests moments 
una sensació de deixadesa important i això 
els ciutadans ho noten.
Com és la relació amb el govern? 
Malgrat haver-hi majoria, el cert és que 
moltes qüestions s’aproven en Ple amb el 
consens de l’oposició. Durant l’etapa més 
dura de la pandèmia vam ser informats 
en tot moment de la situació i també ens 
sentim partíceps de les decisions que es 

van prendre des 
del govern. Passat 
aquest període ja 
no es compta amb 
l’oposició. Aques-
ta és la realitat i 
la veritable cara 
d’aquest executiu. 
Enrere queden 
altres etapes on 
s’omplien la boca de diàleg i de consens.
Quina valoració fa de la tasca de Cs com a 
grup municipal?
Ha estat un treball complicat. La pandèmia 
ens ha impedit poder fer un veritable treball 
de carrer i de proximitat amb els veïns i les 
entitats, que és la política que ens agrada fer, 
preocupar-nos pels problemes reals dels ciu-
tadans. Malgrat les limitacions, hem tractat 
de portar als plens totes les problemàtiques 
que han sorgit durant aquests dos anys.
Quins són els objectius a complir fins a les 
properes eleccions?
Seguir treballant i guanyar presència al ca-
rrer. Ara que sembla que estem aconseguint 
doblegar la Covid-19 és el moment d’estar 
més en contacte amb els ciutadans, que 
coneguin les nostres propostes i ens utilitzin 
com a corretja de transmissió per portar els 
seus problemes quotidians a l’Ajuntament. 
Aquesta és la utilitat que ha de tenir el nos-
tre partit, fent una oposició responsable, 
que en els temes de ciutat no tingui dubtes 
d’estar amb el govern però que, alhora, faci 
una oposició contundent des d’una vessant 
constructiva.

Com valora la gestió del govern fins ara?
Des del grup municipal socialista creiem 
que no es just fer una valoració negativa o 
positiva d’aquests dos anys de mandat, ja 
que més de la meitat han transcorregut en 
el marc d’una pandèmia de la qual encara 
estem patint les consequències. No obstant 
això, pensem que, si bé l’acció social al mu-
nicipi ha estat a l’alçada, creiem que s’ha 
obviat la importància del dia a dia en àmbits 
com el comerç, l’esport, l’habitatge, la nete-
ja dels rius i el manteniment del municipi, 
entre d’altres.
Creu que el PAM presentat per l’executiu 
respon a les necessitats del municipi?
El Pla d’Actuació Municipal respon a les 
necessitats que cada equip de govern 
pensa que són les prioritàries per al mu-
nicipi. Respectem el d’aquest govern pero 
no entenem com, en alguns casos, actua 
de manera contrària al que diu el seu full 
de ruta. Parlo, per exemple, de la propos-
ta de trasllat del Museu municipal a la 
Casa Larratea; al PAM es deia que hauria 
d’ampliar-se a la Casa de la Vila i no traslla-
dar el servei com després es va veure que 
era la intenció. Això remarca la incoherèn-
cia d’aquest govern.
Com és la relació amb el govern? 
La relació és cordial i responsable pels 
temps que ens han tocat viure. Aquests 
divuit mesos que portem de pandèmia han 
enfortit la relació entre tots els regidors. Ho 
demostra el fet que de les qüestions han 
estat aprovades per consens, ja que són 
de sentit comú i pretenen el bon funcio-

nament del muni-
cipi.
Quina valoració 
fa de la tasca del 
PSC com a grup 
municipal?
Fem una oposició 
responsable i útil 
per a la ciutada-
nia, també donem 
suport al govern quan les circumstàncies ho 
demanen. Durant la pandèmia vam entendre 
que ens en sortiríem lluitant junts, no dividits 
per motius partidistes. Vam estar en tot mo-
ment al costat del govern i de l’alcaldessa. 
La nostra tasca és responsable i útil per a 
la ciutadania ja que totes les preguntes o 
denúncies que ens han fet arribat les hem 
traslladat al Ple i se n’ha fet un seguiment 
que, en molts casos, ha demostrat la inefi-
càcia del govern. Per exemple, pel que fa 
a la neteja dels embornals, després de les 
inundacions del passat mes de desembre 
creiem que s’està fent amb molta lentitud 
donades les circumstàncies de canvi cli-
màtic que estem patim.
Quins són els objectius a complir fins a les 
properes eleccions?
Continuar amb la nostra tasca responsable 
i útil amb el municipi. Seguir lluitant per les 
reivindicacions socials i reclamacions ciuta-
danes com la neteja, la seguretat, la sanitat 
o el manteniment dels carrers i els equipa-
ments. Volem una Montcada més neta, més 
segura, més sostenible i més inclusiva per 
a la ciutadania.

Actualitat

MAR SEMPERE, PORTAVEU D’ECP JORDI SÁNCHEZ, PORTAVEU D’ERC

ANA PELLICER, PORTAVEU DE CSANDREU IRUELA, PORTAVEU DEL PSC
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DIADA EN PANDÈMIA
La celebració institucional va servir 
per retre homenatge als treballadors 
de l’àmbit sanitari

El pas de l’autopista pel municipi, construïda a final de la dècada dels seixanta, va tenir i continua tenint un gran impacte en el territori

AUTOPISTA C-33

L’Ajuntament deixarà d’ingressar 
diners per la supressió del peatge
El consistori estudia reclamar a l’Estat i a la Generalitat de Catalunya una compensació econòmica

Montcada i Reixac és la ciutat 
que es veurà més perjudicada 
per la desaparició del peatge 
de la C-33 –situat a Mollet del 
Vallès–, ja que l’any vinent dei-
xarà d’ingressar 133.584 euros 
en concepte d’IBI pels cinc 
quilòmetres de l’autopista que 
travessen el seu territori. La 
desaparició des de l’1 de setem-
bre d’una gran part de la xarxa 
viària de pagament de Catalu-
nya –556 quilòmetres que cor-
responen a trams de l’AP-7, AP-
2, C-32 i C-33– ha generat una 
gran inquietud entre els muni-
cipis. El peatge està considerat 
un bé immoble de característi-
ques especials que està subjecte 
al pagament de l’Impost sobre 
Béns Immobles (IBI) que fins 
ara pagava Abertis, l’empresa 
concessionària. Amb la fi de la 
concessió, la gestió del vial pas-
sa a ser pública i està exempta 
d’IBI.

Preocupació. L’alcaldessa de 
Montcada i Reixac, Laura 
Campos (ECP), ha expressat la 
seva preocupació i malestar pel 
perjudici que la supressió del 
peatge de Mollet té per al mu-
nicipi: “La ciutat deixa de re-
bre aquests ingressos econò-
mics afectant negativament 
les arques municipals, però 

continua patint els efectes ne-
gatius que genera la presèn-
cia d’aquesta infraestructura 
al territori”. 
Campos, que reconeix que la 
desaparició dels peatges és una 
bona notícia per a l’economia 
individual de cada ciutadà, 
ha avançat que tots els muni-
cipis afectats estan estudiant 
la forma d’organitzar-se per 
reclamar una compensació 
econòmica a les entitats supra-
municipals. “Sempre som els 
ajuntaments els que acabem 
perdent, ja que la retallada 
d’ingressos afecta directa-

ment la prestació dels serveis 
públics que les administra-
cions locals oferim”, ha asse-
nyalat l’edil.

Penyora històrica. L’autopista 
C-33 va de Barcelona a Mont-
meló, on enllaça amb l’AP7. El 
primer tram del vial va ser inau-
gurat al 1969 i la seva construcció 
va suposar un impacte urbanístic 
i ambiental de considerables di-
mensions per al municipi. No 
obstant això, els dissenyadors 
de la infraestructura no van 
preveure cap sortida ni entrada 
pròpia al municipi.

Pilar Abián | Redacció

Montcada i Reixac 
és el municipi de tot 
el traçat de la C-33 
més perjudicat per 
l’eliminació del peatge 
de la Llagosta
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Montcada 
cobrarà a les 
companyies  
de serveis 
per l’ús del 
domini públic

Montcada serà un dels munici-
pis pioners a aplicar una taxa 
a les empreses de transport 
d’energia elèctrica, gas, aigua, 
telefonia i hidrocarburs per la 
utilització privativa del domini 
públic. “La mesura permetrà 
ingressar de forma anual un 
milió d’euros”, ha subratllat 
el president de l’Àrea Econò-
mica, Gerard Garrido (ERC). 
La nova taxa va ser aprovada 
al Ple de juliol amb la unani-
mitat de tots els grups polítics. 
El regidor de Via Pública, Juan 
Carlos De la Torre (ECP), ha 
destacat l’“esforç ingent” que 
s’ha fet per establir les caracte-
rístiques tècniques.

Bones previsions. L’Ajuntament 
preveu recaptar amb aquest 
nou impost en el seu primer 
any d’implantació al voltant 
de 600.000 euros. Segons les 
previsions inicials, tindrà efec-
te sobre les instal·lacions de 
transport d’energia, caixes de 
registre, torres metàl·liques i 
transformadors, entre d’altres. 
Els dos grups municipals de 
l’oposició, PSC i Cs, han cele-
brat la instauració de la nova 
taxa, que gravarà les grans 
companyies de serveis i perme-
trà generar una nova font d’in-
gressos econòmics en la seva 
opinió “més justa”.

Lluís Maldonado | Redacció

L’Ajuntament deixarà 
d’ingressar l’any vinent 
els 133.584 euros que 
pagava Abertis en 
concepte d’IBI
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L’Ajuntament ha informat a 
través d’un comunicat que a 
final de juliol va presentar en 
la secció Tercera de la Sala del 
Contenciós Administratiu del 
Tribunal Superior de Justícia de 
Catalunya (TSJC) la demanda 
d’execució de la sentència dic-
tada al desembre del 2019 per 
aquest mateix tribunal contra 
l’empresa Lafarge-Holcim i la 
Generalitat. L’òrgan judicial 
declarava nul l’atorgament de 
l’Autorització Ambiental Inte-
grada (AAI) a la cimentera, en-
tenent que tant l’AAI com la lli-
cència d’activitats –concedides 
per la Generalitat a l’empresa 
al 2015 i al gener del 2018– es 
basen en un estudi ambiental 
obsolet. Això significa que la 
indústria, a data d’avui, no té 
llicència per funcionar.

Context. La sentència es va 
declarar ferma el passat 28 
d’abril, després que el Tribu-
nal Suprem (TS) no admetés 
a tràmit els recursos de cassa-
ció interposats per la Genera-
litat de Catalunya i la pròpia 
cimentera. Quatre mesos des-
prés, però, no hi ha hagut cap 
canvi, tot i que la llei determina 
un període de dos mesos per 
a l’execució voluntària d’una 
sentència. És per aquest motiu 
que el consistori s’ha adreçat al 
TSJC perquè el tribunal insti 
la Generalitat a complir amb 
l’obligació de clausurar l’activi-
tat de Lafarge-Holcim al muni-
cipi, en no disposar de la pre-
ceptiva autorització ambiental. 
En el seu escrit, el consistori ar-
gumenta que existeixen prece-

L’Ajuntament insta la Generalitat 
a clausurar l’activitat de la planta

LAFARGE-HOLCIM

Fa quatre mesos que el Suprem va declarar ferma la sentència contra la cimentera

Pilar Abián | Redacció

Imatge de la cimentera de Lafarge-Holcim des del Turó, amb el barri de Can Sant Joan en segon terme –a la dreta– i la Ribera, a l’esquerra
PI
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Centre 
de Formació 
d’Adults

Oferta Formativa
 Graduat en Educació Secundària (ESO)

 Preparació a les proves d’accés a Cicles 
Formatius de Grau Mitjà i Grau Superior

 Català inicial (A1 del Marc Europeu 
de les llengües)

 Informàtica: Acreditació ACTIC bàsic, 
mitjà i avançat

 Anglès: Inicial, A1, A2.1 i A2.2 (certificats 
homologats pel Marc Europeu de les llengües)

 Llengua Castellana (Spanish lessons): Inicial, 
A1, A2 i B1

 Aprendre a llegir i escriure

 Perfeccionament de la lectoescriptura

Curs 2021/2022

Matrícula 
oberta

c. Reixagó, 5 (Can Sant Joan) 
935 643 001 
a8062021@xtec.cat 
www.agora.xtec.cat/cfa-montcada

El consistori proposa 
al TSJC que marqui 
un termini màxim per 
al compliment de la 
sentència

Els litigis contra la 
cimentera arrenquen 
del 2010 i els lideren 
l’AV Can Sant Joan i 
l’Ajuntament

Divendres 17 de setembre, de 17 a 21 h, 
i dissabte 18 de setembre, de 10 a 14 h
C. Major i Plaça de l’Església

Lafarge-Holcim segueix amb 
el seu normal funcionament

dents en aquest sentit. D’altra 
banda, l’Ajuntament proposa al 
TSJC que marqui un termini 
màxim per al compliment de la 
sentència i requereix la Genera-
litat perquè estableixi un òrgan 
administratiu que es responsa-
bilitzi de les actuacions que faci-
litin la clausura de l’activitat de 
la cimentera.

Llarga lluita judicial. El litigi 
contra l’empresa va arrencar al 
2010, moment en què Lafarge-
Holcim, amb l’autorització de 
la Generalitat, va començar a 
utilitzar biomassa com a com-
bustible, substituint el coc de 
petroli per llots de depuradora, 
restes d’esporga, marro de cafè 
i farines càrniques. Les prime-
res demandes les va fer l’AV 
Can Sant Joan en considerar 
que aquesta pràctica, anome-
nada pel sector cimenter com a 
valorització, implica la incine-
ració de residus i l’emissió de 
contaminants. 
Al 2016, l’Ajuntament es va 
afegir al litigi amb una deman-
da pròpia, en la mateixa línia 
de les liderades per l’entitat 
veïnal amb la qual comparteix 
l’opinió que la cimentera no 
hauria de continuar oberta en 
ple segle XXI, a poc més de 
100 metres del nucli urbà.

Fins ara les resolucions judicials no han alterat el normal funciona-
ment de la planta i la direcció assegura no haver rebut cap comu-
nicació de clausura per part de la Generalitat. L’empresa sempre 
ha argumentat que els litigis es redueixen a un error de forma en 
la tramitació de l’AAI i que les sentències en cap moment qües-
tionen el comportament ambiental de la factoria que qualifiquen 
d’“exemplar”. També manifesta complir fil per randa amb totes les 
normatives i superar totes les inspeccions de la Generalitat.
Pel que fa a la plantilla, que compta amb 75 empleats directes i 300 
indirectes –segons fonts del Comitè d’empresa–, els litigis es veuen 
com una amenaça als seus llocs de feina. Per això, els represen-
tants del Comitè, molt crítics amb el posicionament de l’Ajuntament, 
han manifestat en reiterades ocasions la intenció de lluitar fins on 
calgui per evitar el cessament de l’activitat a la planta | PA
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Per segon any consecutiu, la 
pandèmia i les estrictes mesu-
res anti-covid van marcar la 
celebració institucional de la 
Diada que es va fer a la plaça 
de l’Església i amb aforament 
limitat. L’acte, transmès en di-
recte per laveu.cat, va començar 
amb la hissada de la senyera i 
la interpretació del Cant de la 
senyera per part del violoncel-
lista montcadenc Joan Riera i el 
violinista Séyédou-Joan Diallo 
Jaén.

Parlaments. En la seva interven-
ció l’alcaldessa, Laura Campos 
(ECP), va destacar el caràc-
ter reivindicatiu de la Diada. 
“Aquesta és una jornada de 
visibilització de la nostra vo-
luntat de ser una nació que 
s’autogoverna i decideix el 
seu futur des dels principis 
democràtics, els drets socials, 
la convivència i la solidari-
tat”, va dir. 

L’edil va celebrar la posada en 
llibertat dels polítics i activistes 
presos arran del procés i va 
reclamar la necessitat “urgent 
i necessària” de modificar el 
delicte de sedició al codi penal. 
Campos també va qualificar 
com a “oportunitat històrica” 
la taula de diàleg amb el govern 
estatal i va posar èmfasi en la 
necessitat de “consensuar les 
bases d’un pacte territorial, 
generacional, ecològic i social 
que ens permeti construir el 
futur plegats”, va dir.
En nom de la societat civil va 
parlar Xavier Borràs, director 
mèdic de l’Hospital de Sant 
Pau i veí de Terra Nostra, a tra-
vés del qual el consistori va fer 
un reconeixement al personal 
sanitari en el marc de la pandè-
mia. Borràs va posar de mani-
fest que, si bé la crisi ha posat 
en evidència que no hi ha una 
estructura social prevista per 
afrontar-la, la capacitat d’adap-
tació de tothom, tant dels sa-

nitaris com de la ciutadania, 
ha permès superar situacions 
complicades. El metge va posar 
en valor la importància de no 
baixar la guàrdia i actuar amb 
generositat i comprensió per su-
perar la pandèmia, tot posant 
exemples pràctics: “La meva lli-
bertat per escollir no posar-me 
una vacuna no pot incidir en el 
dret d’una altra persona a pre-
servar la seva salut; haurem 
d’acotar àrees d’obligatorietat 
vacunal”, va dir. 

Tradicions. L’acte va incloure 
l’ofrena floral per part de l’al-
caldessa i els portaveus munici-
pals Jordi Sánchez (ERC), Mar 
Sempere (ECP) i Andreu Iruela 
(PSC) –Cs no hi va participar– 
davant de l’escultura de Luis Bar-
bosa ‘La força de la terra’. D’altra 
banda, el marc de la Diada, Junts 
per Montcada va recuperar la tra-
dició d’hissar la senyera al Turó 
de Moia, interrompuda l’any pas-
sat a causa de la pandèmia.

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

ACTE INSTITUCIONAL

L’alcaldessa i el director mèdic de l’Hospital de Sant Pau protagonitzen els parlaments

Sílvia Alquézar | Montcada

Joan Riera i Séyédou-Joan Diallo Jaén van interpretar diferents peces musicals
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Borràs, director mèdic de l’Hospital de Sant Pau, amb l’alcaldessa i els portaveus municipals
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Campanya sobre el programa 
d’orientació laboral Ubicat

La via pública acull una cam-
panya de difusió del programa 
d’orientació laboral Ubicat, 
mitjançant la instal·lació de tres 
torres informatives de grans 
dimensions, que visitaran di-
ferents espais del municipi des 
d’ara i fins a final d’any. 
“Hem volgut estendre l’Ubi-
cat a la via pública per tal 
que tota la ciutadania cone-
gui aquest programa, obert 
a tothom, i se’n pugui bene-
ficiar, donat que és un suport 
a la recerca de feina i a l’em-
poderament personal”, ha 
explicat el regidor de Promoció 
Econòmica i Ocupació, Jaume 
Teixidó (ERC).

Trajectòria. L’Ajuntament té en 
marxa des de principi d’any 
la tercera edició del programa 
Ubicat, del Servei d’Ocupa-
ció de Catalunya (SOC), una 
iniciativa que pretén millorar 
l’ocupabilitat de persones que 

busquen feina, amb accions 
d’orientació sociolaboral i de 
coneixement de l’entorn pro-
ductiu i de les empreses. 
Ubicat atén de forma individua-
litzada les persones en procés de 
recerca o de millora de feina, 
posant especial èmfasi en les si-
tuacions de precarietat laboral. 
El programa també inclou acti-
vitats conjuntes, com la visita a 
empreses per conèixer el teixit 
productiu local i els seus pro-
cessos de selecció de personal, 
així com accions comunitàries.

Objectius. La Regidoria de Pro-
moció Econòmica i Ocupació 
s’ha fixat en aquesta tercera 
edició de l’Ubicat, que va co-
mençar al gener, atendre 80 
persones i a hores d’ara n’hi 
ha 71 participants, amb un 
40% d’inserció laboral. Per for-
mar-hi part, les persones inte-
ressades han d’estar inscrites al 
SOC, servei que hi pot derivar 
les persones aturades de llarga 

durada. Els interessats també 
poden anar directament a Pro-
moció Econòmica i Ocupació 
–tec_ocupacio5@montcada.
org; 935 648 505; 671 441 134. 
L’equip del departament muni-
cipal fa una entrevista prèvia i 
és el que finalment tria les per-
sones participants.

Pilar Abián | Montcada

PROMOCIÓ ECONÒMICA

El Ple de l’Ajuntament de Montcada i Reixac, en sessió de data 22 de juliol de 2021, 
va acordar:
PRIMER.- Aprovar les bases reguladores de la subvenció per la dinamització 
comercial 2021.
SEGON.- Aprovar el corresponent document comptable A número 12021000023860,
inclòs a la llista número 12021001476.
TERCER.- Publicar les bases al BOPB, a la web municipal, seu electrònica, diari 
local i fer difusió a les xarxes socials.
QUART.- Sotmetre, simultàniament, a informació pública les bases reguladores de 
la subvenció per la dinamització comercial 2021, en el termini de 30 dies a comptar 
des de la publicació del seu anunci al BOP, per a què qualsevol persona interessada 
pugui presentar les al·legacions i suggeriments que consideri adients i, cas de no 
presentarse’n cap, s’entendran definitivament aprovades
L’alcaldessa, Laura Campos Ferrer  
27/07/2021

El Ple de l’Ajuntament de Montcada i Reixac, en sessió de data 22 de juliol de 2021, 
ha acordat aprovar les bases del règim d’ajuts del programa “Millora el comerç” 
deMontcada i Reixac per a l’any 2021, i sotmetre-les a información pública pel 
termini de30 dies, durant els que es podrán presentar al·legacions i suggeriments, 
entenent-se definitivament aprovades cas de no presentar-se’n cap.
Aixi mateix, i d’acord amb les bases aprovades, les sol.licituds per demanar aquests 
ajuts del programa “Millora el comerç” de Montcada i Reixac es podrán presentar 
en la forma i amb la documentació indicada a les dites bases fins el dia 15 d’octubre 
de 2021.
L’alcaldessa, Laura Campos Ferrer  
27/07/2021

El Ple de l’Ajuntament de Montcada i Reixac, en sessió de data 22 de juliol de 2021, 
ha acordat aprovar les bases reguladores de la convocatòria d’ajuts a la pràctica 
esportiva per a col·lectius vulnerables, temporada 2021-2022.
Les bases es publicaran al Portal de la Transparència de la web municipal, i es 
publicaran anuncis per fer l’oportuna difusió a “La Veu” de Montcada i al Butlletí 
Oficial de la Província.
El termini de presentació de sol·licituds per a la concessió dels ajusts serà de l’1 al 
30 de setembre de 2021.
La qual cosa es fa pública per a general coneixement.
L’alcaldessa, Laura Campos Ferrer  
28/07/2021

Es fa públic que l’Alcaldia, en data 7 de setembre de 2021, ha dictat el Decret 
2021/002147, ha resolt:
PRIMER.- Aprovar definitivament el Projecte de les obres de construcció de carrils 
per a bicicletes a l’entorn del Parc del Coll de Montcada, al terme municipal de 
Montcada i Reixac.
SEGON.- Publicar l’acord mitjançant el corresponent anunci al DOGC, a un dels 
diaris de més divulgació a l’àmbit municipal i al e-tauler de l’Ajuntament.
TERCER.- Sotmetre el present acord a la propera convocatòria de la Junta de Govern
Local als efectes de la seva ratificació.
El que s’exposa a informació pública pel seu coneixement general.
L’alcaldessa, Laura Campos Ferrer  
09/09/2021
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El regidor i les tècniques, davant d’una torre

La iniciativa pretén promoure el servei, dedicat a ajudar les persones que cerquen feina
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El dispensari recupera tots els 
serveis després d’un any i mig 
Al juny, el centre va obrir parcialment amb infermeria, però sense consulta mèdica

El dispensari de Can Sant Joan 
torna a oferir tots els serveis 
un any i mig després que es 
tanqués al públic a causa de la 
pandèmia. Si bé l’equipament 
va obrir portes al mes de juny, 
només ho va fer amb inferme-
ria i consergeria. A partir d’ara, 
també atén visites mèdiques.
La recuperació de la normalitat 
ha estat celebrada per la regi-
dora de Salut, Mar Sempere 
(ECP). “Òbviament, des de 
l’Ajuntament hem entès els 
arguments de la direcció dels 
CAP del municipi per mante-
nir tancat el dispensari però, 
alhora, també ens hem afe-
git a la reivindicació de més 
atenció presencial, feta tant 
per l’AV com per la Taula per 
la Salut”, ha explicat l’edil.
El motiu del tancament provi-
sional durant tot aquest temps 
responia al fet que el centre no 
garanteix una bona ventilació i 
té una sala d’espera molt tan-

cada i petita. Ara que la cam-
panya de vacunació contra la 
Covid-19 ha avançat al muni-
cipi i està a prop del 80% de la 
població major de 12 anys, la 
direcció dels CAP ha conside-
rat que el centre pot tornar a 
la normalitat, encara que s’apli-
caran mesures com ara reduir 
l’aforament a la sala d’espera. 

Queixa veïnal. L’obertura del 
dispensari ha satisfet l’AV de 
Can Sant Joan que, tot i així, 

s’ha mostrat crítica amb la data 
triada, entenent que s’havia 
d’haver obert el dia 1 en comp-
tes del 13. 
“Tenim la impressió que 
durant mesos a ningú, ni a 
la Generalitat ni a l’Ajunta-
ment, li ha preocupat la man-
ca del servei sanitari en un 
barri com el nostre, on hi ha 
molta gent gran i en situació 
de vulnerabilitat”, ha lamen-
tat el president de l’entitat veï-
nal, José Luis Conejero. 

Pilar Abián | Can Sant Joan

CAN SANT JOAN

Primera fira comercial des 
de l’esclat de la pandèmia

COMERÇ

Prop del 80% de la població, 
vacunada contra el virus

El conserge, atenent una usuària el passat mes de juny, quan el centre es va reobrir
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Una vintena d’establiments participarà a la fira comercial que la Regido-
ria de Comerç i Turisme, amb el suport de les associacions de comerci-
ants, organitza el 17 i 18 de setembre, de 17 a 20h i de 10 a 14h, res-
pectivament, al carrer Major i la plaça de l’Església. L’objectiu d’aquesta 
acció és dinamitzar l’activitat comercial. “Aquests dos anys han estat 
molt difícils per al comerç; volem donar-li suport i treballar conjunta-
ment per fer front a aquesta situació, ja que el teixit comercial és la 
base de l’economia local”, ha explicat el regidor de Comerç i Turisme, 
Gerard Garrido (ERC). Per dinamitzar la fira hi haurà dos inflables per a 
la canalla d’accés gratuït | SA

COVID-19
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Segons fonts del Departament 
de Salut, en el moment de tan-
car aquesta edició el 79,2% 
de la població de Montcada 
i Reixac major de 12 anys ja 
té la pauta completa de vacu-
nació contra la Covid-19. Pel 
que fa a l’última franja d’edat 
incorporada a la campanya –
la de 12 a 16 anys– el 73,2% 
ha rebut la primera dosi. Com 
a la resta de Catalunya, el rit-
me de vacunacions entre els adolescents està sent més lent que en la 
resta d’edats, motiu pel qual Salut fa una crida a aquest sector de la po-
blació perquè es vacuni. Ara que la demanda de cita ha baixat, l’agenda 
de vacunació del municipi es concentra en un dia al CAP Les Indianes, 
en horari de matí i tarda, i un altre al CAP Montcada, de 20 a 21h | PA
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Un total de 3.282 alumnes d’In-
fantil i Primària i prop de 2.400 
de Secundària van començar 
el 13 de setembre el nou curs 
escolar condicionat per segon 
any per la pandèmia. Els cen-
tres educatius mantenen vi-
gents els protocols anti-covid, 
com la mascareta obligatòria a 
partir dels 6 anys i les entra-
des esglaonades, però ja no cal 
mantenir la distància mínima 
als grups estables ni prendre la 
temperatura.
A Montcada i Reixac, com a la 
resta del territori, hi ha menys 
alumnat que el curs passat a 
causa de la davallada de la na-
talitat. Així, a P3 hi ha un total 
de 292 matriculats –per primer 
cop, encara queden 74 vacants– 
i a 1r d’ESO han iniciat les clas-
ses 418 estudiants,  una vintena 
menys que al 2020. “Estem 
contents perquè el municipi 
manté el mateix nombre de 
grups a pesar de la reducció 
d’alumnes”, ha indicat la regi-
dora d’Educació, Jessica Sego-
via (ECP).

Canvis. Una de les novetats és 
que no cal portar mascareta al 
pati en el marc del grup bom-
bolla, que ha recuperat la rà-
tio completa després que l’any 

passat es desdoblessin moltes 
classes per reduir el nombre 
d’alumnes per aula. El relaxa-
ment de mesures també ha per-
mès que les famílies d’Infantil 
puguessin accedir al pati per 
acompanyar els seus fills fins 
a l’aula el primer dia de classe. 
“Hem iniciat el nou curs amb 
més tranquil·litat perquè ja 
tenim l’experiència del passat 
i la majoria del professorat i 
les famílies ja està vacunada”, 
ha destacat la directora de l’El-
vira Cuyàs, Dolors Melero.

Millores. Les obres d’ampliació 
dels dos instituts escoles del 
municipi –Mas Rampinyo i El 
Viver–, realitzades pel Departa-
ment d’Educació, s’han enllestit 
en els terminis previstos. L’INS 
La Ferreria estrena enguany 
el nou edifici, que acull noves 
aules per a la Formació Profes-
sional. D’altra banda, l’Ajunta-
ment ha reformat els lavabos 
de la planta baixa de totes les 
escoles públiques.

VÍDEO A LAVEU.CAT

Societat
laveu.cat/societat

JUGATEQUES AMBIENTALS 
Els tallers familiars sobre medi ambient 
al parc de les Aigües i al parc de la Llacuna
es reprenen el 19 de setembre 

EDUCACIÓ

Un total de 3.282 alumnes d’Infantil i Primària i prop de 2.400 de Secundària han tornat a les aules a Montcada i Reixac

El nou curs en temps de pandèmia
arrenca amb un descens de l’alumnat
Sílvia Alquézar | Mas Rampinyo L’INS La Ferreria ha 

estrenat el nou edifici 
amb aules per a la 
Formació Professional
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Primer dia de curs a l’escola Elvira Cuyàs, on els alumnes van ser rebuts al pati abans de ser distribuïts de forma esglaonada per les aules

Les classes a Secundària ja són 100% presencials
Una de les novetats més destaca-
des d’aquest curs a Secundària és 
que les classes han tornat a ser 
100% presencials, una mesura 
celebrada per l’alumnat. L’altre 
canvi important és que els estu-
diants que hagin rebut la pauta 
completa de la vacunació o que ja 
hagin passat la malaltia no s’hau-
ran de confinar si hi ha un contagi 
al grup. Per contra, els no vacu-
nats sí que s’hauran de quedar a 

casa com a contacte estret, tot i 
que continuaran fent classe, però 
en línia. Quan es confini una clas-
se, no es faran proves a tot el grup 
per saber si hi ha més positius, tal 
i com passa amb la resta de la po-
blació des del passat mes de juliol. 
“Em sembla bé aquesta mesura. 
Algun avantatge haurem de tenir 
les persones que decidim vacu-
nar-nos”, ha indicat Àlex García, 
de 3r d’ESO de l’INS La Ferreria, 

una opinió que no comparteix la 
seva companya de classe Sara Ji-
ménez, qui considera que “s’hau-
ria d’esperar una mica més a 
eliminar les quarantenes perquè 
hi ha un gruix important de joves 
que no compleixen els protocols”. 
Malgrat tornar a ser un curs condi-
cionat per la pandèmia, tant l’Àlex 
com la Sara s’han mostrat “con-
tents i il·lusionats” de començar 
un altre any lectiu | SA

NOTÍCIA A LAVEU.CAT
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Els cinc centres de la Xarxa 
d’Escoles Bressol Municipals 
(XEBM) van obrir portes el 
6 de setembre amb un total de 
265 infants. La baixa inscripció 
a la franja de nadons i l’elevada 
matrícula a P1 i P2 ha obligat 
l’Ajuntament a reconvertir al-
guns grups. Per ajustar-se a la de-
manda, a l’EBM Camí del Bosc 

(Can Cuiàs) s’han creat dues 
aules de P1 i dues de P2, mentre 
que a la de Can Sant Joan s’ha 
format un grup amb infants de 
P1 i P2. Només queden algunes 
places lliures al grup de nadons 
de l’EBM Can Casamada.

Adaptació. A diferència del curs 
passat –quan les restriccions eren 
més estrictes–, les famílies van 

poder accedir als recintes durant 
els dos primers dies d’adaptació, 
pensats perquè els infants pren-
guin contacte amb les educado-
res i els espais. 
La resta de protocols anti-covid 
continuen igual que el curs an-
terior, amb la creació de grups 
bombolla, reforç de la higiene i 
desinfecció i ventilació constant 
dels espais. 

Laura Grau | Redacció

Dues nenes juguen al tobogan del pati de l’EBM Can Casamada, a Montcada centre, una de les cinc escoles que integren la xarxa municipal
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El servei té cura de 265 infants
La baixa inscripció a la franja de nadons obliga a reconvertir alguns grups

ESCOLES BRESSOL MUNICIPALSCan Tauler 
reobre l’estudi 
de gravació 
professional

Augmenta la 
demanda de 
beques de 
menjador

Un total de 1.097 famílies de 
Montcada i Reixac van presen-
tar sol·licituds al Consell Co-
marcal del Vallès Occidental 
(CCVO) per poder accedir a 
una beca de menjador escolar, 
xifra que suposa un 3,6% més 
que el curs anterior. Un cop 
avaluada la documentació pre-
sentada pels sol·licitants, l’ens 
ha concedit 869 ajuts, dels quals 
837 cobreixen el 70% del cost de 
l’àpat i 32, el 100%. Des del curs 
2018-19 fins a l’actual, el nombre 
total de sol·licituds a Montca-
da s’ha incrementat un 16,3%, 
segons fonts del CCVO, que 
atribueix a la pandèmia aquesta 
tendència a l’alça.

Altres ajuts. La demanda de be-
ques destinades a sufragar mate-
rial escolar i sortides culturals i 
d’esbarjo –que gestiona directa-
ment l’Ajuntament de Montcada 
i Reixac– també ha experimen-
tat un lleuger increment, passant 
de 1.425 el curs passat a 1.437, 
de les quals se n’han concedit el 
82,3% | LG

L’Espai Jove Can Tauler torna a 
posar en marxa l’estudi de gra-
vació professional que té a les 
seves instal·lacions i que compta 
amb l’assessorament d’un tècnic 
professional. Les persones inte-
ressades poden reservar cita per 
enregistrar les seves cançons els 
dimarts a la tarda –s’ofereixen 
dos torns. L’equipament del car-
rer Balmes també posa en mar-
xa a l’octubre noves propostes 
per al públic jove, entre les quals 
hi ha classes d’acrobàcies, els 
dijous de 17 a 19h; de twerking, 
els dimarts de 18.30 a 20h, i de 
boxa per a noies, els dilluns de 
17 a 18.30h.  Les inscripcions  als 
cursos són gratuïtes i es poden 
formalitzar al telèfon 667 173 
249. 

Beques d’estudi. Can Tauler 
també ofereix suport als joves de 
Montcada que vulguin tramitar 
una beca d’estudis, ja sigui per 
a alumnes amb necessitats espe-
cífiques de suport educatiu, com 
de nivells post-obligatoris uni-
versitaris i no universitaris | LG
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Programació d’espectacles
MONTCADA I REIXAC 

OCTUBRE 
DESEMBRE

 2021

Informació dels espectacles i venda d'entrades
www.teatremontcada.cat

DIUMENGE 10 D’OCTUBRE, 12 h 
Cia. El Pot Petit
LES AVENTURES 
DEL LLEÓ VERGONYÓS
TITELLES 

DIUMENGE 7 DE NOVEMBRE, 12 h
La Cia. del Príncep Totilau
MOZARTLAND
MÚSICA CLÀSSICA 

DIUMENGE 14 DE NOVEMBRE, 
sessions matinals a concretar
Cia. elPetit
NIUS TEIXITS
INSTAL·LACIÓ PARTICIPATIVA DE SALA

DIUMENGE 21 DE NOVEMBRE, 12 h
Centre de Titelles de Lleida 
XIM
TITELLES
Espai Cultural Kursaal 

DIUMENGE 28 DE NOVEMBRE,  12 h
Silver Drops Dansa
TERRA
DANSA INFANTIL 

DIUMENGE 12 DE DESEMBRE, 12 h
La Roda Produccions
EL VESTIT POP 
DE L’EMPERADOR
TEATRE MUSICAL 

Teatre Música

DIUMENGE 3 D’OCTUBRE, 18 h  
Bitó Produccions
ELS BRUGAROL

DIVENDRES 15 D’OCTUBRE, 20 h
Flyhard Produccions
ELS DIES MENTITS

DIUMENGE 24 D’OCTUBRE, 18 h 
Cia. Petit Comitè
TALKING HEADS

DISSABTE 20 DE NOVEMBRE, 20 h
T de Teatre 
53 DIUMENGES

DIVENDRES 10 DE DESEMBRE, 20 h
Guillem Albà & La Marabunta
JALEIU
MÚSICA/ TEATRE D’HUMOR

• Espectacles inclosos en els abonaments de TEATRE 5 50

, MÚSICA CLÀSSICA 3 30  i ESPECTACLES FAMILIARS 5
25

Oferta limitada • Tots els espectacles es representen al Teatre Municipal, excepte els indicats específicament.

+2

+2

DIVENDRES 5 DE NOVEMBRE, 20 h
Elisabet Franch i Albert Guinovart
CONCERT DE FLAUTA I PIANO

DISSABTE 6 DE NOVEMBRE, 20 h
Orquestra de Cambra 
de Granollers
MÚSICA MÍTICA

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

DIUMENGE 2 DE GENER DE 2022, 
A LES 18 h
Orquestra Simfònica Sant Cugat
CONCERT DE VALSOS I DANSES

Espectacles familiars

DIUMENGE 3 D’OCTUBRE, 12 h 
Teatre Nu Maure
MAURE EL DINOSAURE
TITELLES
Espai Cultural Kursaal  +2

+3

+3

+4

0-3
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‘Contra el feixisme i la 
LGTBIQfòbia, comunitat i 
resistència’ va ser la consigna 
de la nova concentració que 
va convocar el 15 de setembre 
la Taula LGTBIQ de Montca-
da amb motiu de les darreres 
agressions ocorregudes tant al 
municipi com a d’altres punts-
del territori. L’acte va congre-
gar una setantena de persones 
davant de la Casa de la Vila 
–entre les quals, representants 
del govern i de l’oposició. Tam-
bé hi va assistir un dels respon-
sables de l’Observatori contra 
l’homòfobia de Catalunya, 
Simon Macías, qui va alertar 
de l’increment en un 40% de 
les incidències en aquest últim 
any, reclamant als governs més 
recursos i canvis legislatius. 
“Portem prop de 200 denún-
cies per LGTBIQfòbia a Ca-
talunya, xifra a la que no es 
va arribar en tot l’any passat”, 
va remarcar Socías, qui va feli-
citar la Taula per la seva tasca. 
Arnau Martínez, de la Taula 
LGTBIQ, va remarcar que 
“l’únic camí per avançar és 
eliminar els imaginaris he-
teropatriarcals i neutralitzar 
els discursos de l’extrema 

dreta, fent comunitat i creant 
espais segurs”, va afegir el jove 
activista. En la mateixa línia es 
va pronunciar Aron González, 
qui va lamentar els fets ocorre-
guts a Montcada i va dedicar 
paraules de record al jove ga-
llec Samuel, assassinat el juliol 
passat a La Corunya per la seva 
orientació sexual.  

Denúncia local. El montcadenc 
Pere Mercader va ser qui va 
denunciar a través de les xar-
xes socials i de diferents mit-
jans de comunicació haver 
sofert agressions verbals i ame-
naces la matinada del 6 de se-

tembre per part d’un grup de 
joves quan tornava al seu do-
micili després d’haver baixat 
del NitBus. 
En conèixer la notícia, la regi-
dora d’Igualtat, feminismes i 
LGTBI de Montcada i Reixac, 
Jessica Segovia (ECP), es va 
posar en contacte amb l’afectat 
per traslladar-li el seu suport. 
“Des de l’Ajuntament, volem 
expressar la nostra absoluta 
repulsa a aquestes accions i 
el compromís de seguir llui-
tant per un municipi lliure 
de LGTBIfòbia; és obvi que 
encara queda molta feina a 
fer”, va dir Segovia. 

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

Laura Grau | Montcada

Nova concentració contra 
la LGTBIQfòbia a Montcada

MOBILITZACIÓ

Suspesa la Pink 
Run del 2021
L’entitat Sin teta hay paraíso ha 
suspès, per segon any conse-
cutiu, la cursa-marxa solidària 
Pink Run MiR a causa de la 
situa ció sanitària. En lloc seu, 
l’entitat organitza una nova 
campanya de recollida de dona-
tius que es lliuraran a l’Institut 
d’Oncologia de l’Hospital de la 
Vall d’Hebron per a la investi-
gació del càncer de mama. Les 
persones interessades poden fer 
les seves aportacions a través 
del web de l’entitat fins al 15 de 
novembre. L’any passat Sin teta 
va reunir 5.000 euros, dels quals 
2.000 es van recaptar mitjançant 
els donatius en línia.

Crida. La Pink Run MiR és 
una cita consolidada que ja ha 
celebrat quatre edicions.  L’en-
titat anima la ciutadania a col-
laborar en la iniciativa i a fer pel 
seu compte el recorregut de la 
cursa-marxa, un circuit de tres 
quilòmetres pel barri del Pla 
d’en Coll i Montcada Nova | SA
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Montcada i Reixac

Dissabte 2 
d’octubre de 2021, 
a les 17 h,
a l’Escola Reixac 

Una empresa montcadenca 
ofereix el servei gratuïtament
L’empresa Tenir Cura, que es de-
dica a l’assistència sanitària a do-
micili de persones dependents, 
ha posat en marxar una iniciativa 
per ajudar la població del munici-
pi que necessita cures pal·liatives 
i les seves famílies. L’establiment, 
amb seu a Montcada Nova, ofereix 
un servei gratuït per atendre els 
pacients que volen passar l’última 
etapa de la seva vida a casa. “El 
nostre objectiu és aportar quali-
tat de vida a través d’una atenció 
personalitzada de totes les neces-
sitats físiques que sorgeixen en 
aquestes situacions, com la hi-
giene o els canvis posturals”, ha 
manifestat la gerent de Tenir Cura, 
Francesca Perea –a la fotografia.

Motivació. En el rerefons d’aquest 
projecte existeix un compromís so-
cial i vocacional per part de Perea, 
qui el passat mes d’abril va perdre 
la seva germana a causa d’una 
malaltia durant la qual va neces-
sitar cures pal·liatives. “Amb els 
estrictes protocols anti-covid als 
hospitals, és molt dur no poder 
acomiadar-te de la persona esti-

CURES PAL·LIATIVES

Aquesta és la segona acció que ha fet la Taula contra la LGTBIQfòbia en dos mesos
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mada tots junts”, afirma Perea, 
qui afegeix que, des de l’esclat de 
la pandèmia, moltes famílies deci-
deixen endur-se el pacient a casa 
per viure plegats aquest moment.
Les persones interessades poden 
contactar amb Tenir Cura a través 
del seu telèfon (608 159 977). 
“En primer lloc, fem una entre-
vista personal i una visita al do-
micili per valorar les necessitats 
i, a partir d’aquí, dissenyem el 
pla d’atenció de cada pacient”,  
explica Perea. El servei contempla 
una visita setmanal al domicili i el 
seguiment per via telefònica de 
l’evolució de l’usuari, a més de tot 
tipus de consultes sobre dubtes o 
altres gestions relacionades amb 
la situació | SA
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Agenda ‘LA VIDA DE EVA’

Presentació del llibre debut de Bea Fernández

28 DE SETEMBRE,  19H
BIBLIOTECA ELISENDA DE MONTCADA

Telèfons d’interès

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

Ajuntament 935 726 474
Ambulàncies 061
Sanitat Respon 902 111 444

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

EXPOSICIÓ
INTERPRETANT 
LA LLUM
Basi Mateo

Fins al 17 d’octubre

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

STREETS OF 
BARCELONA

EXPOSICIÓ

de Jordi Pano

Fins al 17 d’octubre

17 l divendres
Inauguració. Festa Major de Can Cuiàs, 
amb ‘chupinazo’. Hora: 18h. Lloc: Parc 
del Turó Blau (veure programa a la pà-
gina 18).

Comerç. Fira Comercial. Hora: De 17 
a 21h (també el dia 18, de 10 a 14h). 
Lloc: Carrer Major i plaça de l’Església.

18 l dissabte
Patrimoni. ‘A peu pel Rec Comtal’, itine-
rari guiat. Hora: 10h. Inscripcions: mu-
seumunicipal@montcada.org.

Presentació. Programa d’actes del cen-
tenari de La Unió. Hora: 18h. Lloc: Sala 
d’actes (amb reserva prèvia).

Espectacle. Nit de Poesia i Música a 
Sant Pere de Reixac. Hora: 19h. Lloc: 
Esplanada de l’església de Reixac.

19 l diumenge
Contes. ‘La Pinea busca casa’ (per a in-
fants de 3 a 8 anys). Hora: 11h. Lloc: 
Casa de les Aigües. Inscripcions: mu-
seumunicipal@montcada.org. Gratuït.

Jugatecambiental. ‘Un món d’aigua’, ta-
ller familiar sobre sostenibilitat i aigua. 
Hora: 11.30h. Lloc: Parc de les Aigües.

Jugatecambiental. Taller d’higiene sos-

tenible. Hora: 11.30h. Lloc: Parc de la 

Llacuna.

22 l dimecres
Teatre. ‘T’obro la meva veu sota els 

núvols’, espectacle amb motiu del cen-

tenari del naixement de Felícia Fuster. 

Hora: 18h. Lloc: Espai exterior annex al 

pavelló Miquel Poblet. Entrada gratuïta.

23 l dijous
Xerrada. ‘El cinema és vida: 25 anys de 

pelis, festivals i celebrities’, a càrrec de 

Toni García Ramon. Hora: 18h. Lloc: 

Auditori Municipal. Organitza: Aula MiR.

26 l diumenge
Patrimoni. Ruta de les esglésies ama-

gades: ‘El romànic del Baix Vallès’. 

Hora: 10h. Lloc: Sant Pere de Reixac. 

Inscripcions:museumunicipal@mont-
cada.org.

Jugatecambiental. Taller de cosmètica 

natural. Hora: 11.30h. Lloc: Parc de les 

Aigües. 

Jugatecambiental. ‘Fem de biòlegs al 

Parc de la Llacuna’. Hora: 11.30h.

30 l dijous
Música. Concert itinerant a càrrec dels 

professors de l’Aula de Música. Hora: 

17h. Punt de sortida: Plaça de l’Església.

La bústia del lector
laveu.cat/latevaveu
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som@laveu.cat
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F 935 726 493
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Contenidors molestos

Al carrer Domingo Fins, algunes 
persones no respecten on han 
d’anar les deixalles i, si ho saben, 
tant els hi fa on deixar-les, perquè 
dia sí dia també, les abandonen 
al primer contenidor que es tro-
ben en el seu camí. Això passa als 
contenidors que hi ha davant de 
casa meva, el número 19B, on la 
gent deixa residus de tota mena en 

un mateix lloc: orgànica, mobles, 
vidres... sense cap mena de res-
pecte per al medi ambient, l’espai 
urbà i els veïns –com es pot com-
provar a la foto. Considero que 
aquests dos contenidors haurien 
de traslladar-se on es troben la res-
ta de dipòsits del carrer, davant de 
les oficines de la Casa de la Vila, 
facilitant als usuaris el seu ús i, al 
mateix temps, perquè en aquest 
indret hi ha prou espai per a ells. 
El fet d’agrupar-los ajudaria que 
aquests reciclatge es pugués fer 
de manera més correcta i, si més 
no, la gent ho tindria una mica més 
fàcil per fer-ho bé, sense causar 
molèsties als veïns, ja que ara ma-
teix s’estan deixant les deixalles just 
davant de la porta de casa meva. 
En canvi, a l’altre costat, estarien 
davant d’una paret de l’Ajuntament 
sense causar molèstia a cap veí. 
Espero que es plantegi la meva 
petició, presentada per registre a 

l’Ajuntament i avalada per una tren-
tena de signatures i que pugui tenir 
una resposta el més aviat possible.

Josep Parra
Montcada

Incivismo en el Turó
El incivismo en el Turó de Montca-
da está saliéndose de madre. O se 
le pone algo de remedio por parte 
del Ayuntamiento, o cualquier día 
vamos a tener un disgusto. No sólo 
hay basura esparcida por el suelo 
que cada fin de semana algunas 
personas abandonan en las zonas 
de pícnic, tanto al principio del 
camino de subida al Turó –por el 
final del carrer Reixac–, como en la 
Font de Mitja Costa, sino que el pa-
sado 13 de septiembre quedaban 
hasta restos de una fogata –como 
se puede ver en la foto– además 
de una bolsa de plástico llena de 
basura así como vasos y papeles 
tirados por el suelo, con el riesgo 

de incendio que esto conlleva. Es-
pero que el Ayuntamiento no deje 
en manos de voluntarios la limpie-
za de estas dos zonas y se ponga 
las pilas. Considero que algo de 
responsabilidad le corresponde ya 
que los incívicos no mejorarán sus 
actitudes. 

Francisco González
Terra Nostra

>Editorial
Mig mandat
Poc es podia imaginar el go-
vern municipal i la pròpia ciu-
tadania que aquest mandat 
estaria marcat per una pan-
dèmia d’abast mundial com 
la que encara estem patint. 
La urgència de la crisi sanità-
ria i social ha obligat a modi-
ficar l’agenda política durant 
alguns mesos i a fixar un altre 
ordre de prioritats.
Ara, en l’equador del mandat, 
i amb la perspectiva que la 
situació vagi a millor, l’execu-
tiu haurà de prémer l’accele-
rador si vol donar compliment 
al Pla d’Actuació Municipal 
(PAM). Al marge, però, dels 
grans projectes de ciutat pre-
vistos a mig termini –el soter-
rament de l’R2, el futur hos-
pital o l’escola bressol de Can 
Sant Joan, entre d’altres– hi 
ha qüestions quotidianes a 
afrontar, com són el manteni-
ment de la via pública i posar 
fre a l’incivisme. És aquí on 
la ciutadania posa el focus i 
on vol actuacions immediates 
que no poden esperar. 
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Propostes còmiques i d’humor i 
concerts de música clàssica pro-
tagonitzen la programació d’es-
pectacles als espais escènics de 
Montcada i Reixac d’octubre 
a desembre del 2021. Al llarg 
d’aquestes setmanes, desfilaran 
pels escenaris locals muntatges 
que han rebut premis i reconei-
xements teatrals i venen avala-
des per la crítica. “Com cada 
temporada, continuem apos-
tant per espectacles de quali-
tat, per a tots els públics, dels 
més petits als més grans”, ha 
destacat la regidora de Cultu-
ra i Patrimoni, M. Rosa Bor-
ràs (ERC). La comèdia sobre 
les relacions familiars ‘53 diu-
menges’, de la companyia T de 
Teatre, és un dels plats forts del 
programa. L’obra, dirigida per 
Cesc Gay i protagonitzada per 
Pere Arquillué, es podrà veure 
el 20 de novembre al Teatre 
Municipal (20h). 

Música. Una de les novetats és 
un minicicle de música clàssica 
els dies 5, 6 i 7 de novembre, 
que proposa un recital de flau-
ta i piano, a càrrec d’Elisabet 
Franch i Albert Guinovart; el 
concert ‘Música mítica’, amb 
temes que han esdevingut ico-
nes, des de clàssics de Rossini, 
Bach, Sati o Xostakovitx fins 
a Queen, i ‘Mozartland’, un 

concert-espectacle per al públic 
familiar inspirat en la música 
de Mozart i els contes populars 
dels germans Grimm.

Mostra local. Després d’un any 
d’absència, torna Montcada a 
Escena –que es va interrompre 
a causa de la pandèmia–, amb 
sis muntatges. El cicle de grups 
locals s’inaugurarà el 2 d’octu-
bre al Kursaal amb ‘La casa de 
Bernarda Alba’, del grup Tea-
troia’t (20h), estrenada a final 
del 2019. La resta de propostes 
són noves i aniran a càrrec de 
les companyies Tea345, La Jove 
Finestra Estràbica, La Salle, Els 
Titelles i el nou col·lectiu Tam-
Taller. La mostra clourà els dies 
17 i 18 de desembre, amb la re-
presentació al Teatre Municipal 
del muntatge ‘El mirall esquer-
dat de Miss Marple’, a càrrec de 
l’Aula de Teatre. 
La programació es pot consul-
tar al web teatremontcada.cat, on 
ja es poden adquirir les entra-
des. Enguany hi ha tres tipus 
d’abonaments, que només es 
poden adquirir de forma pre-
sencial a l’Auditori Municipal.

La programació aposta per la comèdia 
i la música clàssica en aquest trimestre
Torna als escenaris la mostra dels grups locals Montcada a Escena després d’un any d’absència a causa de la pandèmia

NOVA TEMPORADA D’ESPECTACLES

Laura Grau | Redacció El públic té a la seva 
disposició tres tipus 
d’abonament segons 
els seus gustos i edats
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VEURE EL PROGRAMA A LA PÀG.18

CAN CUIÀS RECUPERA LA SEVA FESTA
Les activitats del programa es faran els dies 
17, 18 i 19 de setembre al Parc del Turó Blau 
i a la pista coberta 

Àgata Roca i Pere Arquillué, en una escena de la comèdia ‘53 diumenges’, un dels plats forts de la programació del primer trimestre

Des l’octubre i fins a l’abril, l’alumnat de les escoles i ins-
tituts del municipi podrà gaudir d’una programació de 
gran qualitat al Teatre Municipal, amb obres com ‘Els dies 
mentits’, guanyador d’un premi Max; ‘Camí a l’escola’, mi-
llor espectacle familiar 2020 –a la foto–, i ‘Cris, pequeña 
valien te’, guardonat a la fira FETEN 2021. Per primera ve-
gada, s’introdueix al programa la dansa contemporània, 
amb l’espectacle ‘Terra’, per als infants de  P3, P4 i P5, 
i un de titelles en anglès, ‘Gnoma’, per als alumnes de 
1r, 2n i 3r. Montcada també s’incorpora al programa Fli-
pArt, que té la finalitat d’apropar i incentivar les arts entre 
els joves, oferint espais de trobada amb actors, ballarins, 
músics, escenògrafs i altres professionals del sector, que 
explicaran de primera mà les seves experiències | LG

Qualitat i diversitat de propostes
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PROGRAMACIÓ  ESCOLAR
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Informació dels espectacles i venda d'entrades
www.teatremontcada.cat

DISSABTE 2 D’OCTUBRE,
a les 20 h

Grup Teatroia’t
LA CASA DE BERNARDA 
ALBA
Espai Cultural Kursaal

DIVENDRES 12 DE NOVEMBRE,
a les 20 h

Grup TamTaller
PLAER DE DONA
Espai Cultural Kursaal

DISSABTE 13 DE NOVEMBRE,
a les 17 i les 20.30 h 

Grup Tea345
MAS RAMPINYO, 
UN DINAR DE FESTA MAJOR
Teatre Municipal

DIUMENGE 21 DE NOVEMBRE,
a les 18 h

Grup de Teatre 
La Salle Montcada
NO HAY MÁS QUE HOY
Teatre de La Salle

DISSABTE 27 DE NOVEMBRE,
a les 20 h

Grup Els Titelles
EL CAFÈ DE TERRA 
NOSTRA
Espai Cultural Kursaal

DIUMENGE 12 DE DESEMBRE,
a les 18 h

Grup La Jove Finestra 
Estràbica
NOCHE DE REYES... NADA  
ES LO QUE PARECE
Espai Cultural Kursaal

DIVENDRES 17 
I DISSABTE 18 DE DESEMBRE,
a les 20 h

Aula de Teatre
EL MIRALL ESQUERDAT 
DE MISS MARPLE
Teatre Municipal

MONTCADA A 
ESCENA 2021 OCTUBRE

DESEMBRE

14ª MOSTRA DELS GRUPS DE TEATRE 
DE MONTCADA I REIXAC

T’obro la meva veu sota dels núvols
(poemes de Felícia Fuster)

Espectacle multidisciplinari amb motiu del centenari del naixement de 
Felícia Fuster, que agermana literatura, música i dansa. El muntatge pretén 
transmetre el caràcter visual de la poesia i el llegat innovador i universal 
de l’autora. Entrada gratuïta. Cal inscripció prèvia.

Dimecres 22 de setembre (18 h), a l’espai annex exterior al pavelló Miquel Poblet

Inscripcions:

DIA DE LA GENT 
GRAN 2021

Inscripcions: Centres cívics l’Alzina, 
La Ribera i Can Cuiàs; Casal de la 
Gent Gran Casa de la Mina i Casal 
Cívic de Montcada i Reixac.

1 D’OCTUBRE
•  Manifest commemoratiu. 

Disponible a www.montcada.cat 
i xarxes socials de l’Ajuntament

 
3 D’OCTUBRE
•  Caminada des de la plaça 

de l’Església fins a Mas Duran.
•  Màsterclas de taitxí
Inici: 10 h
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El pintor i activista cultural Pedro Gómez Ballesta va morir 
el 9 de setembre a l’edat de 65 anys a causa d’una malal-
tia. Els seus inicis en la pintura es remunten als cursos de 
municipals que impartia l’artista Joan Capella als anys no-
ranta. Influenciat per a qui considerava el seu mestre, va fer 
diverses exposicions a sales municipals i també a locals del 
municipi com el restaurant Montcata Vins (Can Sant Joan) 
i el Cafè Colon (Montcada centre). En aquest establiment 
encara hi té exposades algunes de les seves obres. 
Gómez, que va treballar a la fàbrica Vernissos Valentine fins 
a la seva jubilació, va ser un dels fundadors del concurs 
‘Els Contes d’en Sergi’, impulsat per familiars i amics del 
jove Sergio Gómez, germà del finat, mort prematurament el 
1998. El certamen infantil, que va atraure centenars d’in-
fants en les seves vint edicions, es va acomiadar el 2019. 
Des del 2015, Goméz va ser militant d’IC, on va formar part 
de l’executiva local fins fa pocs mesos | LG

Basi Mateo, mestra de la llum
‘Interpretant la llum’ és el títol de la mostra de pintura de 
Basi Mateo que ha obert la temporada d’exposicions  a 
l’Auditori Municipal. L’artista saragossana, resident a Bar-
celona, presenta paisatges impressionistes, amb un gran 
domini del cromatisme i la llum. “Acostumo a treballar 
les mateixes gammes de color en un mateix quadre, 
buscant una harmonia i potenciant la llum i la taca, en 
un intent de deconstruir el paisatge i que en romangui 
només l’essència”, va explicar Mateo durant la inaugura-
ció, el 7 de setembre. Formada artísticament al taller del 
mestre Manuel Sánchez-Almendros, la seva obra ha estat 
exposada en diverses ciutats espanyoles com Barcelona, 
Madrid, Saragossa, Màlaga i València, entre d’altres. Tam-
bé ha participat en exposicions internacionals a ciutats 
com Nova York, Hong Kong, París i Roma. La mostra es 
podrà visitar fins al 17 d’octubre | LG
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‘Streets of Barcelona’ és el títol 
de la segona exposició que el 
fotògraf montcadenc Jordi Pano 
fa al nostre municipi –la primera 
va ser al 2017 al Kursaal sobre 
estilisme. En aquesta ocasió, 
Pano exposa a la Casa de la Vila 
una trentena d’imatges en color 
realitzades en diferents espais 
emblemàtics de Barcelona, com 
el Tibidabo, la torre Agbar o 
la Sagrada Família, a més d’es-
pais interiors com bars, mercats 
i biblioteques, en un intent “de 
captar la vibració de la ciutat 
i fugir de la típica postal turís-
tica”, en paraules de l’autor, que 
ha dedicat quatre anys a enllestir 
aquest nou projecte fotogràfic, 
allunyat de la fotografia d’estudi 
que va marcar els seus inicis. 

Reptes. En aquesta nova etapa, 
Pano aposta per la fotografia 
urbana “perquè em permet 
jugar entre l’element humà 

i l’entorn a partir de la llum 
natural”. El fotògraf ha assumit 
nous reptes tècnics com captar 
la llum en espais com l’Aquàrium 
de Barcelona i també emocio-
nals, com la imatge que recorda 
l’atemptat de la Rambla, segons 

va explicar durant la inaugura-
ció, feta el 14 de setembre, amb 
la presència de l’alcaldessa Lau-
ra Campos (ECP) i la regidora 
de Cultura i Patrimoni (ERC), 
M. Rosa Borràs, que van elogiar  
l’obra del fotògraf.

Laura Grau | Montcada

Jordi Pano, de 36 anys, davant d’algunes fotografies de la mostra que acull la Casa de la Vila

FOTOGRAFIA

Jordi Pano exposa ‘Streets of 
Barcelona’ a la Casa de la Vila
L’autor retrata espais de la capital catalana, fugint de la típica postal turística
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Adéu a Pedro Gómez Ballesta
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DEFUNCIÓ Montcada s’afegeix al programa 
d’actes de l’Any Felícia Fuster
L’Ajuntament, les biblioteques i 
el Servei Local de Català (SLC) 
s’han adherit a l’Any Felícia 
Fuster, amb motiu del centenari 
del naixement de la poetessa i 
artista plàstica catalana (1921-
2012), qui va viure bona part de 
la seva vida a París. La primera 
activitat és el muntatge ‘T’obro 
la meva veu sota dels núvols’, 
un espectacle multidisciplinar 
de poemes, música i dansa, que 
pretén transmetre el caràcter 
visual de la poesia i el llegat in-
novador i universal de Fuster. 

El recital tindrà lloc el 22 de se-
tembre, a l’espai annex exterior 
al pavelló Miquel Poblet (18h). 
Cal inscripció prèvia al blog de 
les biblioteques | LG
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La Xarxa d’Equipaments torna 
a oferir un ampli programa de 
cursos i tallers als centres cívics 
l’Alzina, Can Cuiàs i La Ribe-
ra, la Casa de la Vila –on es tro-
ba l’Escola d’art municipal–, el 
Casal de gent gran Casa de la 
Mina, el Casino de Terra Nos-
tra i el Kursaal. Les principals 
novetats les incorpora el Cen-
tre Cívic Can Cuiàs, amb nous 
cursos de taitxí, bollywood, 
anglès per a infants, memòria 
i gimnàstica de manteniment. 
L’Alzina, a Terra Nostra, ofe-
reix escacs, escriptura creativa, 
guitarra infantil i vermuts lite-
raris.  I tornen algunes activi-
tats al Centre Cívic La Ribera, 
tancat des de l’inici de la pan-
dèmia. 

Matrícula. El 30 de setembre és 
l’últim dia per tramitar les ins-
cripcions de forma presencial. 
La informació completa es pot 
consultar al web montcada.cat.

Laura Grau | Redacció

CURSOS MUNICIPALS

El 30 de setembre, últim dia per 
apuntar-se a les noves propostes
Una de les novetats és el taller de cant modern que es farà a la Casa de la Vila
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Nit de poesia 
i música a 
Reixac

La Unió presenta 
el programa del 
centenari a la 
seva seu

L’Aula de Música engega la nova temporada sota la direcció del músic 
montcadenc Albert Faz, format al Conservatori del Liceu de Barcelona 
i amb 25 anys d’experiència com a docent –12 dels quals va ser res-
ponsable dels cursos municipals de guitarra elèctrica a Montcada.  El 
músic compagina la docència amb la participació en espectacles mu-
sicals i amb el seu grup Versión Imposible. Faz vol potenciar la interac-
ció entre els alumnes dels diferents tallers i oferir audicions al llarg del 
curs. Una altra de les novetats són les classes de cant modern, que 
impartirà Clàudia Steccato a la Casa de la Vila els dimecres a la tarda. 
Amb motiu de la inauguració del nou curs, els professors de l’Aula de 
Música oferiran un concert itinerant el 30 de setembre, que recorrerà 
bona part dels barris del municipi, fent parada en algunes places | LG

Albert Faz dirigeix l’Aula de Música

La Unió de Mas Rampinyo ja té 
a punt el programa d’activitats 
del seu centenari, que presentarà 
el 18 de setembre a la sala d’ac-
tes (18h). L’entitat donarà a co-
nèixer l’Acròstic del Centenari, 
escrit per la poetessa Elisa Riera; 
un capgrós commemoratiu, cre-
at per l’artista Mercè Escursell; 
l’espot del centenari, fet per Pol 
Jordà, i un tema musical de Ma-
riona Grau i Marta Rodríguez, 
composat expressament per cele-
brar l’efemèride. 
A continuació, a la Sala del Soci, 
es farà la inauguració de l’expo-
sició fotogràfica ‘Punts de vista’, 
realitzada per diversos fotògrafs 
de Mas Rampinyo.

Sardanes. El 19 de setembre, la 
sala d’actes acollirà un especta-
cle infantil gratuït del grup Els 
coloraines (11h). El primer cap 
de setmana d’activitats clourà 
amb una audició de sardanes a 
càrrec de la Cobla Nova Vallès, 
davant de La Unió, que inter-
pretarà una composició titulada 
“La Unió de Mas Rampinyo”, 
de Jaume Cristau | LG

Els Amics de Reixac i l’Associa-
ció Cultural Montcada organit-
zen el 18 de setembre una nova 
edició de la Nit de poesia i mú-
sica a Reixac (19h). L’acte serà 
presentat per Anna Passarell 
i comptarà amb les poetesses 
Elisa Riera (Montcada), Glò-
ria Bassols (Vilajuïga), Carme 
Pagès (Figueres), Fina Pasqual 
(Agullana) i August Bover (Prio-
rat). La música anirà a càrrec de 
Xus Asenjo, a la flauta travesse-
ra, i Amador Moreno, a la gui-
tarra. Hi haurà servei d’autocar 
amb reserva prèvia | LG

Torna la Festa  
de Can Cuiàs
Els dies 17, 18 i 19 de setembre, 
Can Cuiàs recupera la seva festa 
major, suspesa l’any passat per 
la pandèmia. El programa es 
desenvoluparà al Parc del Turó 
Blau i a la pista coberta, amb 
activitats per a totes les edats, 
des de karts i llits elàstics per a 
la canalla, fins a una tarda per a 
la gent gran. Totes les propostes 
tindran aforament limitat | LG

2021

Col·labora:Organitza:

Els actes es faran al Parc del Turó Blau i la 
pista coberta de Can Cuiàs. Totes les activi-
tats tindran aforament limitat i l’espai es de-
limitarà perimetralment.

El programa de la festa està sotmès a les 
mesures de prevenció de la Covid-19 vigents.

Festa Major
de Can Cuiàs

Divendres 17 
de setembre
• 18 h. Chupinazo
• 18.30 h. Jocs infantils i berenar

Dissabte 18 
de setembre

• 9 h. Petanca

• 11 h. Karts, llits elàstics 

 i tir amb arc

• 14.30 h. Dinar de germanor

• 18 h.  Tarda per a totes 

les edats

• 22 h.  Correfoc

Diumenge 19 
de setembre
• 9 h.  Diana popular i actuació 

de les majorettes
• 11 h.  Rocòdrom, brau 

mecànic i inflables  
Dinar de germanor

• 18.30 h.  Dansa urbana i flamenc 
Ballet flamenc de Javier Soriano, 
amb els músics Juan José Suárez 
(cant), Falete (guitarra)  i Jony 
Sánchez (calaix).

• 21.30 h.   Fi de festa, amb focs 
artificials.
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Pilar Abián | Terra Nostra

El trenet de la Catalònia Fundació Creativa va recòrrer alguns carrers del barri amb motiu de la 80a edició de la Festa del Fanalet

TRADICIONS POPULARS
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Terra Nostra recupera la festa
Després d’un any de parèntesi, els veïns van viure intensament les activitats

El veïnat de Terra Nostra va aco-
llir amb entusiasme el retorn de 
la seva festa després del parèntesi 
viscut l’any passat a causa de la 
pandèmia. Els actes organitzats 
els dos primers caps de setmana 
de setembre per la comissió de 
festes de l’AV del barri van ser 
força participatius, malgrat que la 
plaça del Poble  –on es va concen-

trar la major part del programa–, 
estava delimitada per controlar 
l’aforament i el seguiment de les 
mesures anti-covid. La mostra de 
modelisme ferroviari al Casino, la 
Nit Boja i la 80a Festa del Fanalet, 
van ser algunes de les activitats 
destacades. En el cas del Fanalet, 
una novetat ben rebuda va ser el 
trenet cedit per Catalònia Funda-
ció Creativa, que va fer un breu 

recorregut pel barri. El president 
de l’AV, Llorenç Madurell, ha fet 
una valoració positiva de la festa, 
tot i reconèixer la dificultat de 
planificar i executar el programa 
seguint les normes del Procicat. 
“Podem sentir-nos orgullosos 
de com ha sortit, no només per 
la feina d’equip, sinó també per 
com s’hi ha volcat tot el barri, 
ajudant i participant”, ha afegit.
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PROTAGONISTES 
Els resultats, les cròniques i l’anàlisi 
dels partits dels equips sèniors 
masculins i femenins, dilluns i dimarts a  

‘LAVEU.CAT’ 

Els clubs de Montcada i Rei-
xac han iniciat la temporada 
2021-2022 amb nous projectes i 
moltes il·lusions. De fet, la gran 
majoria ha incorporat moltes no-
vetats, com ara la contractació 
de nous tècnics i la renovació de 
bona part de les plantilles. 
El primer a debutar a la lliga serà 
el femení del FB Montcada, que 
jugarà el 19 de setembre al camp 
del Figueres. El cap de setmana 
següent serà el torn del CH La 
Salle, que visitarà la pista del 
Terrassa, i de la UB MiR, que es 
desplaçarà a Lliçà d’Amunt. 
El gruix més important de l’inici 
de les competicions tindrà lloc el 
primer cap de setmana d’octu-

bre, quan tornaran a l’activitat 
els conjunts de futbol i d’algu-
nes categories del futbol sala. El 
CD Montcada i la UE Sant Joan 
reprendran la competició des-
prés d’un any i mig sense partits 
oficials a causa de la pandèmia. 
Els de Can Sant Joan rebran el 
Molletense i els verds visitaran 
El Masnou, mentre que el Santa 
María A jugarà a Sant Quirze. 
Pel que fa al FS Montcada, el 
sènior masculí debutarà a Ter-
cera Nacional al pavelló  Miquel 
Poblet contra l’Horta i el femení 
visitarà el Vallseca. Els últims 
conjunts a iniciar la lliga seran 
l’AE Can Cuiàs i el FB Montca-
da, el cap de setmana del 16 i 17 
d’octubre.

2021-2022

La majoria d’entitats ha introduït moltes novetats amb la il·lusió de fer una bona campanya i complir els seus objectius

Els clubs arrenquen la temporada
Sílvia Alquézar | Redacció

‘Hem renovat 
el 95% de la 
plantilla amb 
jugadors joves’
El nou projecte del CD 
Montcada a Segona 
Catalana comença des 
de zero. L’arribada a la 
banqueta de Remo Forzi-
netti ha marcat un canvi 
de cicle: “Hem renovat 
el 95% de la plantilla. 
Volem que la gent torni 
a venir a l’estadi i ens 
comprometem a fer un 
treball seriós”. El CD 
Montcada presentarà 
l’equip el 18 de setembre 
a la Ferreria (17h) | LM

‘Volem quedar 
entre els 
cinc primers 
classificats’
Rubén López ‘Turu’ s’es-
trena a la banqueta de 
la UE Sant Joan At., a 
Segona, amb moltes ga-
nes i il·lusió. “La nostra 
intenció és poder estar 
el més a dalt possible, 
entre els cinc primers. 
Òbviament, la il·lusió 
de pujar sempre hi és, 
però hem d’anar pas a 
pas perquè la lliga és 
una cursa de fons”, ha 
manifestat el tècnic | PA

‘L’objectiu és 
crear estructura 
i un bloc per 
anar creixent’
Arnau Jaumandreu és el 
nou tècnic del sènior A 
femení del FB Montca-
da, a Primera Catalana.
Amb una plantilla total-
ment renovada, l’entre-
nador aspira a fer un 
equip competitiu. “La 
idea és crear estructura 
per anar creixent. Crec 
que enguany lluitarem 
per salvar la categoria, 
però no renunciem a 
res” | SA

‘Hem fet l’equip 
des de zero i 
volem competir 
al màxim’
La UD Santa María A, a 
Tercera Catalana, ha in-
corporat 10 jugadors que 
acabaven la seva etapa 
de juvenils al FB Mont-
cada i ha fitxat 11 futbo-
listes més d’altres clubs. 
El nou tècnic, Dani Bus-
quets, ha comentat que 
“el principal objectiu 
és competir al màxim; 
després els resultats ens 
posaran al lloc que ens 
pertoqui” | SA

El públic podrà accedir a les instal·lacions esportives en aquest inici de temporada, tot i que haurà de complir amb les mesures anti-covid
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‘Podem donar 
guerra a una 
categoria molt 
complicada’
Després d’aconseguir 
l’ascens a Tercera Nacio-
nal la passada tempora-
da, el tècnic del FS Mont-
cada A, Juanjo Amigo, 
aspira a assolir noves fites 
amb el seu equip: “D’una 
plantilla de 14 ens que-
dem amb 12 –han mar-
xat Adil i Adri–, però crec 
que està força equilibra-
da i que podem donar 
guerra en una categoria 
molt complicada” | PA

‘El principal 
repte és seguir 
a Primera 
Catalana’
El tècnic Sergio San-
tander, fins ara segon 
d’abord amb Toni More-
no, ha agafat les regnes 
del sènior de l’AE Can 
Cuyàs amb l’objectiu de 
mantenir la categoria: 
“Volem fer un bloc com-
petitiu que sigui reconei-
xible i que, quan acabi la 
temporada, ens quedem 
amb la sensació que 
hem jugat bé a futbol 
sala” | SA

‘Afrontem la 
Divisió d’Honor 
amb molta 
il·lusió i ganes’
El sènior femení del 
FS Montcada s’estrena 
aquesta temporada a la 
Divisió d’Honor Catalana 
després de l’ascens acon-
seguit la campanya pas-
sada sota les ordres de 
Xavi Romero, que conti-
nua un any més a la ban-
queta. “La nostra idea és 
estar a la zona mitja alta 
de la taula. Afrontem la 
nova categoria amb mol-
ta il·lusió i ganes” | SA

‘Aquest any, 
ha de ser de 
formació i 
adaptació’
La UE Sant Joan Atlètic 
ha creat aquesta tempo-
rada el seu primer equip 
sènior femení. El seu en-
trenador és Tomeu Ale-
many, que ha deixat el 
FB Montcada per dirigir 
el nou projecte al club de 
Can Sant Joan:“Aquest 
primer any ha de ser de 
formació i d’adaptació 
al club i, sobretot, fer 
que les jugadores esti-
guin a gust” | SA
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‘Tenim un bloc 
compensat amb 
vuit jugadors 
de Montcada’
Joaquín Sánchez s’estre-
na a la banqueta de la UB 
MiR, que també ha incor-
porat diversos jugadors 
amb l’objectiu d’intentar 
assolir l’ascens a Pri-
mera. “Tenim un equip 
compensat, on hi ha un 
total de vuit jugadors de 
Montcada. La idea és 
competir tots els partits 
per estar a dalt de la 
classificació”, ha indicat 
l’entrenador | PA
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‘Els reforços 
ens han 
d’aportar més 
competitivitat’
Pau Lleixà dirigirà, per 
cinquena temporada se-
guida, l’equip de Primera 
Estatal del CH La Salle. 
El sènior A ha fet un salt 
qualitatiu amb el reforç 
de jugadors de categories 
superiors. “Tenim un bloc 
per estar a dalt, però no 
podem oblidar que hem 
lluitat per evitar el des-
cens a les quatre últimes 
lligues. Hem de ser com-
petitius”, opina Lleixà | SA

‘El nostre 
objectiu és 
pujar a Primera 
Catalana’
El montcadenc Víctor 
Corral continua per se-
gon any consecutiu a 
la banqueta del sènior 
femení del CH La Salle, 
enquadrat al grup B de 
Segona Catalana. “El 
nostre objectiu és pujar 
a Primera, tot i que no 
serà un camí fàcil. Amb 
la qualitat que tenim i 
el treball que portem, 
estarem a dalt segur”, 
assegura el tècnic | SA SÍ
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‘Hem format 
una plantilla 
totalment 
renovada’
El sènior A de futbol sala 
del FB Montcada ha ini-
ciat els entrenaments per 
preparar la nova tempo-
rada. El conjunt que en-
trena José Luis Carras-
co, a Segona Catalana, 
ha renovat totalment la 
plantilla. “L’objectiu és 
mantenir la categoria i 
intentar quedar de mitja 
taula cap amunt”, asse-
gura el capità de l’equip, 
José Luis Carrasco | SA
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Els clubs de Montcada i Reixac 
ja tenen a ple rendiment les se-
ves categories formatives. Entre 
el FB Montcada, el FS Montca-
da, la UE Sant Joan Atlètic, l’AE 
Can Cuyàs, la UB MiR i el CH 
La Salle, prop de 1.400 esportis-
tes formen part dels planters de 
les entitats locals. La majoria dels 

clubs van reprendre l’activitat a 
principi del mes de setembre per 
tal de preparar les competicions 
que començaran a l’octubre. 
L’excepció és el juvenil A del FS 
Montcada, que juga a la Divisió 
d’Honor Estatal, la màxima ca-
tegoria i que debutarà a la lliga 
el 18 de setembre (18h) contra el 
Barça, al pavelló Miquel Poblet. 

‘Estem fent una 
bona feina a la 
base a nivell 
esportiu’
El FS Montcada disposa-
rà enguany de 15 equips 
del planter i comptarà 
amb uns 200 jugadors. 
“Hem creat tres nous 
equips, però no podem 
seguir creixent per falta 
d’equipaments esportius 
a la ciutat”, ha indicat el 
director esportiu del club, 
Jaime Martínez, qui ha 
destacat “la bona feina 
que estem fent a la base 
a nivell esportiu | PA

‘El projecte té 
una estreta 
vinculació amb 
Can Sant Joan’
L’escola de futbol base 
de la UE Sant Joan At-
lètica ja està en marxa. 
Enguany, ha creat una 
desena d’equips, que 
mouran entre 150 i 180 
futbolistes. “Estem con-
tentíssims, tothom ens 
comenta que ha estat 
un èxit. El projecte té 
una estreta vinculació 
amb el barri”, ha expli-
cat un dels coordina-
dors, Rubén Tardío | PA

‘Tots els 
partits de lliga 
seran molt 
complicats’
Darío Martínez és el nou 
entrenador del juvenil A 
del FS Montcada. De la 
temporada passada no-
més continuen tres ju-
gadors de pista i els dos 
porters. “La temporada 
serà una guerra compe-
titiva amb pocs partits 
còmodes”, ha conclòs el 
tècnic. Els grans favorits 
del grup són el Barça, 
Industrias Santa Coloma 
i Les Corts  | LM

‘Treballarem 
per intentar 
donar un salt 
qualitatiu’
El tècnic del sènior mas-
culí a les últimes tempo-
rades, Toni Moreno, ha 
deixat la banqueta per 
assumir la coordinació 
de la base de l’AE Can 
Cuyàs. Enguany, l’en-
titat disposa de quatre 
equips. “L’objectiu és 
potenciar les categories 
formatives per intentar 
donar un salt qualitatiu 
i quantitatiu”, assegura 
Moreno | SA

LL
U

ÍS
 M

AL
D

O
N

AD
O

PI
LA

R
 A

BI
ÁN

SÍ
LV

IA
 A

LQ
U

ÉZ
AR

PI
LA

R
 A

BI
ÁN

FS MONTCADA JUVENIL NACIONAL

UE SANT JOAN AT. AE CAN CUYÀS

‘La idea és 
ampliar la base 
per nodrir els 
equips del club’
El CH La Salle ha arren-
cat la temporada amb un 
campus del 6 al 10 de se-
tembre que va aplegar una 
seixantena d’inscrits. El di-
rector de la iniciativa, Borja 
Lancina, ha destacat que 
“l’objectiu del club aques-
ta temporada és ampliar 
el nombre de jugadors per 
tenir una bona base per 
tal que, d’aquí a uns anys, 
pugui nodrir els primers 
equips de l’entitat” | SA

‘Enguany, s’han 
inscrit 23 nenes 
a l’escoleta, un 
gran èxit’
La UB MiR manté els ma-
teixos conjunts del plan-
ter, a més de l’escoleta. 
“Estem molt contents 
perquè no teníem plan-
ter de noies i enguany hi 
ha 23 nenes inscrites a 
l’escola, dos equips mini 
i dos pre-mini femenins. 
Això és tot un èxit i molt 
important per al futur 
del club”, ha destacat 
el president de l’entitat, 
Carles Vilalta | PA
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Els planters apleguen 
uns 1.400 jugadors

ESPORT FORMATIU ‘Volem refermar 
categories i, si 
es pot, pujar a 
Preferent’

El FB Montcada és l’en-
titat més nombrosa del 
municipi, amb més de 
600 jugadors. Enguany, 
l’entitat ha creat sis nous 
equips. “Tenim tots els 
equips A a Primera Di-
visió. L’objectiu passa 
per consolidar totes les 
categories i, si podem, 
ascendir algun equip a 
Preferent”, ha comentat 
el director esportiu, Da-
niel Busquets | PA
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Sílvia Alquézar | Redacció
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El montcadenc Sergio Gonzá-
lez, de 24 anys, va debutar el 
13 de setembre al Mundial de 
futbol sala que es disputa a Li-
tuània fins al 3 d’octubre amb 
una victòria contra Paraguai 
per 0 a 4. El jugador local ha 
valorat a través de les seves 
xarxes socials la importància 
de començar el campionat amb 
un triomf: “Els inicis són sem-
pre complicats però, passats 
els nervis del principi, hem 
fet un partit molt complet. 
Seguim a per tot”. A la prime-
ra fase de grups, Espanya, que 
aspira a guanyar el seu tercer 
títol, també s’enfrontarà al Japó 
el dia 17 (17h) i, el 20 de setem-
bre, contra Angola.

Trajectòria. González va iniciar 
la seva carrera al FS Montca-
da on va jugar des de la tem-
porada 2002-2003 fins al 2006. 
Posteriorment, va entrar a les 
categories inferiors del FC Bar-
celona fins al 2010, quan va 
passar a  l’AE Les Corts. Del 
2013 al 2016 va defensar la 
samarreta del Catgas Energía 
Santa Coloma, equip amb què 
va debutar a la Primera Divisió 
amb 18 anys. 
La temporada 2016-2017, Gon-
zález va tornar a la disciplina 
del club blaugrana jugant tant 
al B com al primer equip. De 
l’estiu del 2017 fins al 2020, 
durant tres temporades, el 
montcadenc va fitxar pel Ri-
bera Navarra fins que l’any 

passat va signar contracte amb 
el seu actual equip, el manxec 
Viña Albali Valdepeñas.
Pel que fa al combinat espanyol, 
González ha estat internacional 
amb les seleccions sots-18, sots-
19, sots-21 i absoluta. 

Títols. Al llarg de la seva carre-
ra esportiva, González ha gua-
nyat el Campionat de la lliga 
regular de Segona Divisió la 
temporada 2016/17 i, en dues 
ocasions, el Campionat d’Es-
panya Juvenil. D’altra banda, 
al desembre del 2018 el mont-
cadenc va ser finalista al premi 
al millor jugador del món sots-
23, obtenint la cinquena millor 
puntuació dels 10 futbolistes 
que optaven al guardó.

MUNDIAL DE FUTBOL SALA

Sílvia Alquézar | Redacció

El jugador montcadenc valora positivament iniciar el torneig amb un triomf

Sergio González debuta amb 
una victòria contra Paraguai

Sergio González va iniciar la seva trajectòria esportiva a les categories base del FS Montcada

R
U

BÉ
N

 R
O

BL
ES

La montcadenca Claudia Pina, 
de 19 anys, s’ha mostrat molt il-
lusionada amb el seu retorn al 
FC Barcelona, després d’un any 
cedida al Sevilla, amb el qual 
ha fet una gran temporada. “El 
meu somni és seguir jugant al 
Barça. Tinc la il·lusió de créi-
xer al millor club d’Europa”, 
ha explicat Pina a ‘La Veu’, qui 
ha agraït la confiança que ha 
dispositat en ella el nou tècnic 
blaugrana. “Vull sumar mi-
nuts, integrar-me a l’equip, 

gaudir del futbol i demostrar 
que tinc un lloc al Barça”, 
ha subratllat. La montcadenca 
s’emmiralla en la trajectòria de 
la capitana, Alèxia Putellas: “És 
un símbol i un pilar fonamen-
tal per a l’equip. Ella m’ani-
ma dient-me que amb treball 
arribarà la recompensa”.
La montcadenca té el rècord de 
ser la jugadora més jove del Barça 
a debutar a la Lliga amb 16 anys, 
5 meses i 2 días. Pina té contracte 
fins al 2023, sent una de les futbo-
listes amb major projecció. 

Selecció. L’equip estatal ha convo-
cat Pina per jugar dos partits –el 
dia 16, contra les Illes Feroe i el 
dia 21, contra Hongria– a la fase 
de classificació per al Mundial del 
2023. La jove davantera va debu-
tar amb la selecció absoluta aquest 
any després de passar per totes las 
categories inferiors. Claudia Pina 
es va proclamar subcampiona del 
món sub-20 i campiona del món 
sub-17, el major èxit del combinat 
espanyol femení. La blaugrana va 
ser Pilota d’or i Bota d’or dels res-
pectius tornejos. 

FUTBOL FEMENÍ

Lluís Maldonado | Redacció

Claudia Pina fa balanç del seu retorn al Barça després de l’etapa viscuda al Sevilla

‘Tinc la il·lusió de créixer 
en el millor equip d’Europa’

Claudia Pina és una de les jugadores estatals amb més projecció de futur del futbol femení
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La documentació que s’hi ha d’adjuntar, els requisits i els criteris de valoració, a www.montcada.cat i www.esportsmontcada.org

BEQUES 
ESPORTIVES 
TEMPORADA 
2021-2022
Ajuts per promoure, potenciar 
i diversificar la pràctica esportiva

•  Participants 
als Jocs 
Esportius escolars, 
amb inscripció i fitxa 
esportiva en una 
escola de Montcada i 
Reixac.

•    Esportistes individuals menors de 21 anys 
que participen en competicions esportives 
oficials, sense ànim de lucre i de caràcter 
amateur, amb inscripció a una entitat local.

    •   Participants menors de 21 anys
       de les activitats esportives que  
        ofereix la Regidoria d’Esports.

Fins al 30 de setembre

Les beques s’han de 
sol·licitar preferentment 
de forma telemàtica 
(captureu el link en aquest QR)

També podeu fer el tràmit al 
registre general de l’Ajuntament 

(Oficina d’Atenció Ciutadana). 
Cal cita prèvia.

PRESENTACIÓ 
DE 

SOL·LICITUDS



Xavi Joaquin
Amb 53 anys d’edat, Xavier Joaquin és un autèntic apassionat del modelisme ferroviari. A casa 
seva té més d’un centenar de trens i dues maquetes, una de 26m2 on pot fer circular alhora una 
desena de trens a escala 1:87 i una altra, per a màquines d’1:32. Malgrat no tenir coneixements 
específics sobre modelisme, ell mateix ha fet els circuits de forma manual i autodidacta incloent-t’hi 
reproduccions d’edificis emblemàtics del municipi com l’estació de França, la Casa de les Aigües 
o l’església de Reixac. “El tren m’apassiona i també la meva ciutat; m’agradaria poder reproduir 
algun dia el carrer Colon amb les torres modernistes que hi havia des de l’estació fins a l’actual 
Ajuntament”, explica. Un altre dels seus desitjos és que la ciutadania conegui la història vinculada 
al tren a la localitat: “Hi ha moltes coses que es desconeixen i que ajudarien a entendre per què 
tenim tantes vies al poble”. Per difondre la seva afició, ha creat el seu propi canal a Youtube.

‘La meva passió pels trens 
i pel meu poble va unida’

Quan va començar la seva afició pel 
modelisme ferroviari?
Als 11 anys, quan els Reis em van 
portar un Märkling, un tren alemany, 
i vaig tenir la meva primera maque-
ta. En créixer, mica en mica, l’afició 
va quedar arraconada pels estudis, 
la feina i la manca d’espai, perquè 
necessites un lloc fixe on poder 
treballar a gust sense necessitat de 
muntar i recollir les vies cada vegada 
que vols fer circular els trens.
En quin moment recupera l’interès?
Al 2004, coincidint amb què ens 
vam traslladar a la casa on vivim 
ara i disposava de l’espai necessari. 
Aleshores vaig tornar a fer la carta 
als Reis (riu). Més ben dit, els vaig 
dir als meus fills, que aleshores eren 
petits, que demanessin un tren per 
a mi. Va ser molt maco veure la 
seva cara quan vaig obrir el regal i 

van comprovar que jo també tenia la 
meva pròpia joguina.
És aleshores quan comença a fer 
l’actual maqueta a escala 1:87?
En principi la vaig fer petita, en com-
paració amb l’actual, de 1,40 m. per 
2,80. Ara s’ha transformat en una 
maqueta d’uns 26 m2 amb 220 me-
tres lineals de vies.
Deu n’hi do! I quants trens poden 
circular alhora?
Ben coordinats, en podrien coincidir 
fins a 16. Però normalment en faig 
circular uns 10.
A la maqueta no li falta un detall: 
ponts, muntanyes, estacions...
Hi ha de tot, alçat, soterrament, es-
tacions ocultes, d’altres amb quatre 
vies, zones de maniobres diferencia-
des i, fins i tot, un circuit d’alta velo-
citat, en què els trens poden anar a 
la velocitat fictícia de 300 Km/h.

Això requereix una inversió impor-
tant, tant econòmica com personal.
El més car és la compra dels trens, 
però per fer la maqueta utilitzo molts 
materials reciclats: suro, cartró, 
plàstic... Quant a les hores que hi 
dedico, per a mi no és cap esforç, és 
fer realitat el meu somni.

A la festa de Terra Nostra ha presen-
tat una maqueta 1:32, més gran que 
la convencional, que es pot muntar i 
desmuntar.
Aquesta mida és molt popular a 
Alemanya, però aquí és gairebé des-
coneguda perquè necessites tenir 
molt d’espai. Per això, el que he fet 

és dissenyar mòduls apilables més 
fàcils de manipular i traslladar.
Aquesta idea la vol dur també a 
l’Expo-fira de Lleida, dedicada al 
món del col·leccionisme.
Crec que pot ser un bon apara-
dor per donar a conèixer com fer 
aquests mòduls amb l’objectiu que 
qui col·lecciona trens a escala 1:32 
els pugui fer córrer i no els hagi de 
tenir sempre tancats en una vitrina. 
M’agradaria molt que Montcada, on 
tenim una entitat com els Amics del 
Ferrocarril, de la qual en formo part, 
acollís trobades perquè gent d’arreu 
portés els seus mòduls i entre tots 
muntéssim un gran circuit. 
A les seves maquetes hi ha constants 
referències a Montcada.
La meva passió pels trens i pel meu 
poble va unida i això m’engresca 
molt. Saber, per exemple, que la lí-

nia de Ripoll que passa pel barri on 
vaig néixer, Mas Rampinyo, està feta 
al revés que la resta, de muntanya 
cap a la ciutat i que no tenia per-
mís per entrar a Barcelona, morint 
a l’estació de Bifurcació, per a mi és 
molt xulo.
Aquesta història la desconeixia.
Doncs n’hi ha moltes altres. Per 
exemple, la línia de França havia de 
ser de l’amplada europea, però des 
de Madrid es van imposar les ‘nueve 
varas’, el que es coneix com a ample 
ibèric. També, després de la Guerra 
Civil es va perdre una oportunitat 
històrica per unificar les línies, un 
tema llarg d’explicar. En definitiva, 
es parla molt del tren en negatiu per 
la demanda del soterrament de l’R2 
i per la manca d’inversions, però 
hi ha una història centenària molt 
maca que hem de preservar.

‘Per fer les meves 
maquetes utilitzo molts 
materials reciclats’

modelisme ferroviari
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