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El Pla de Barris 
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la Muntanyeta, 
en la recta fi nal
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TREBALL EN EQUIP
El president de l’Àrea Territorial, Jordi 
Sánchez, va destacar el suport rebut per la 
Diputació i l’AMB per a l’elaboració del PMUS

PLE D’OCTUBRE

El Pla de Mobilitat Urbana Sostenible, 
aprovat defi nitivament pel plenari
Ha comptat amb els vots a favor de tots els grups, a excepció de la CUP i de la regidora de Círculo a l’oposició, Ana Ballesta

El Ple de l’Ajuntament va aprovar 
el 25 d’octubre el document defi -
nitiu del Pla de Mobilitat Urbana 
Sostenible (PMUS), amb el vots a 
favor de tots els grups municipals 
a excepció de la CUP i de la regi-
dora de Círculo a l’oposició, Ana 
Ballesta, que es van abstenir. El 
PMUS –aprovat inicialment al 
febrer del 2017– recull les línies 
estratègiques que guiaran la mo-
bilitat al municipi fi ns al 2022.
“És una eina per superar les 
fractures i les divisions del mu-
nicipi, molt poc cohesionat i 
amb un territori històricament 
al servei de les necessitats de 
Barcelona”, va dir el president de 
l’Àrea Territorial, Jordi Sánchez 
(ERC), durant la seva intervenció, 
en què també va destacar que el 
PMUS “defi neix les prioritats i 
actuacions per tenir una mobili-
tat segura, sostenible, equitativa 
i efi cient”. 
L’alcaldessa, Laura Campos (ICV-
EUiA), va assenyalar que la mobili-
tat “és un dret i s’ha de garantir” 
i va expressar també la necessitat 
de millorar l’accessibilitat a tots els 
barris. “La diagnosi –va dir– va 
concloure que la segregació so-
cial també va lligada a la urba-
na, per tant és un problema que 
hem de solucionar”.

Oposició. En el torn d’interven-
cions dels grups municipals, el 
portaveu de la CUP, Josep Gal-
ván, va argumentar la seva absten-

ció en considerar que el Pla “dona 
solucions parcials als problemes 
de mobilitat, ja que no aporta 
una resposta sufi cient sobre les 
grans infraestructures que trin-
xen el territori”. Per la seva ban-
da, Ballesta va qüestionar que les 
actuacions que s’hauran de fi nan-
çar amb fons municipals –2’8 mi-
lions d’euros– es puguin dur a ter-
me “pels problemes econòmics 
de l’Ajuntament” i també va la-
mentar que no hi hagi prevista cap 
actuació del Bosc d’en Vilaró, a la 
Serralada de Marina.

El PMUS, obligatori per als muni-
cipis de més de 20.000 habitants, 
és fruit de sis anys de treball. El 
document s’ha dissenyat en col-
laboració amb la Diputació de 
Barcelona i l’Àrea Metropolitana. 
Es va iniciar al 2012 i inclou la di-
agnosi elaborada anys enrere i ac-
tualitzada amb els nous paràmetres 
de ciutat, els projectes que formen 
part del Pla d’Actuació Municipal 
(PAM) del govern local i pràctica-
ment la totalitat de les aportacions 
de la ciutadania expressada en un 
procés participatiu realitzat sobre 
mobilitat.
El Pla parteix d’una diagnosi i una  
anàlisi de la mobilitat tant a peu, 
com en bicicleta, en vehicle privat 
i en transport públic, a més de l’es-
tacionament o el transport de mer-
caderies. L’única diferència entre 
el document inicial i el defi nitiu ha 
estat que s’han incorporat dues no-

Sílvia Alqúezar | Redacció

FONT PUDENTA

Acaba la tramitació del projecte per connectar els carrers Barberà i 
Medinaceli que pretén resoldre els problemes d’accessibilitat al sector
Tots els grups municipals van ava-
lar al Ple d’octubre l’aprovació defi -
nitiva del projecte que té com a ob-
jectiu resoldre el greu problema de 
mobilitat que hi ha a la Muntanyeta 
de la Font Pudenta i que impideix 
que determinats serveis d’emer-
gència, com ara els bombers, o 
els camions de recollida d’escom-
braries puguin accedir al fi nal del 
carrer Barberà perquè no tenen 
prou espai per girar. L’actuació 
urbanística, que preveu connectar 
aquest vial amb Medinaceli –imat-

ge superior–, està pressupostada 
en més de 750.000 euros i es va 
començar a tramitar al 2016. 
“El procediment s’ha allargat més 
del previst perquè ha estat neces-
sari fer un canvi de planejament, 
l’adquisició d’una fi nca per part 
del consistori i dues expropiacions 
que estan ja en fase de resolució”, 
va explicar el president de l’Àrea 
Territorial, Jordi Sánchez (ERC). 
La modifi cació del Pla General 
Metropolità (PGM) també s’ha vist 
afectada per l’aplicació de l’article 

155 i l’absència durant mesos de 
titular a la Conselleria de Territori, 
segons va afegir l’edil. 
Un cop aprovat el projecte en 
Ple, i després de la compra per 
part del consistori de l’anomena-
da fi nca dels Capellans, per valor 
de 99.000 euros, ara només falta 
procedir a l’expropiació de part de 
dos terrenys abans de poder apro-
var les bases de licitació de les 
obres que comptaran amb l’ajut 
econòmic de l’Àrea Metropolitana 
de Barcelona (AMB) | PA
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ves actuacions previstes, així com 
la modifi cació en la seva defi nició 
o ampliació d’acció d’algunes al-
tres. El nou estudi medioambiental 
fi xa indicadors de seguiment per 
a l’avaluació del Pla, així com un 
sistema de seguiment ambiental, 
que destaca el compromís de re-
duir les emissions de CO2 en un 
4% durant els propers quatre anys.

Fites. El PMUS marca una dotze-
na d’objectius, que fan referència 
a afavorir la mobilitat, fomentar 
l’ús de la bicicleta i del transport 
públic, a la utilització racional del 
vehicle privat, a combinar la ne-
cessitat d’aparcament del veïnat 
amb la rotació, a comptar amb zo-
nes de mercaderies racionals, a la 
intermodalitat, a reduir els nivells 

de contaminació, la seguretat vià-
ria, a la incorporació dels avenços 
tecnològics aplicats a la mobilitat, a 
l’anàlisi de l’espai públic en les no-
ves urbanitzacions i a la sensibilit-
zació ciutadana. Aquests objectius 
es materialitzen en 50 actuacions, 
algunes de les quals són la creació 
d’una anella cívica a l’entorn del 
Turó o els camins escolars.

El PMUS recull les 
línies estratègiques a 
seguir en l’àmbit de la 
mobilitat fi ns al 2022

El document és fruit 
de més de sis anys 
de treball i inclou una 
diagnosi i aportacions 
de la ciutadania
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SOTERRAMENT DE L’R2
El 5 de novembre representants de 
tots els partits ratifi caran a Montcada 
el seu compromís amb el projecte

MUNTANYETA DE CAN SANT JOAN

Dels 10 milions que es preveia invertir en el sector, només s’han fet actuacions per valor de 3,5

El Pla de Barris arriba a la seva fi  lluny 
de complir amb les expectatives inicials 

El carrer de les Vinyes es man-
tindrà d’un únic sentit, tal com 
està ara a causa de les obres de 
la Muntanyeta de Can Sant Joan. 
L’Ajuntament vol fer aquest can-
vi viari amb l’objectiu de gua-
nyar 24 places d’aparcament en 
bateria i incorporar un carril bici 
segregat que enllaçarà amb el que 
hi ha projectat a la N-150, d’acord 
amb l’anella verda que promou el 
consistori per connectar els barris 
de Terra Nostra, Can Cuiàs i Can 
Sant Joan. La proposta va ser pre-
sentada en assemblea veïnal i l’ob-
jectiu és fer-la efectiva en breu atès 
que no requereix una gran inver-
sió més enllà de nova senyalètica i 
algunes pilones.
Davant les reticències expressa-

Pilar Abián | Can Sant Joan

El regidor Jordi Sánchez i tècnics municipals, fent una visita d’obres al tram del carrer del Pont que ha estat remodelat en el marc de la Llei de Barris

Barcelona 
arranjarà l’accés 
des de Can Cuiàs 
al camp de futbol 
de Ciutat Meridiana

L’Ajuntament de Barcelona su-
fragarà la construcció d’unes es-
cales per accedir des del barri de 
Can Cuiàs fi ns al camp de futbol 
de Ciutat Meridana, que es tro-
ba al Torrent del Bosc Llarg. El 
Ple del consistori montcadenc va 
donar el 25 d’octubre llum verda 
a l’ampliació del conveni signat 
entre ambdues administracions 
l’any 2014 per a la construcció 
del centre de recollida d’ani-
mals barceloní previst a prop 
del cementiri de Collserola i en 
el marc del qual també es van 
sufragar l’eliminació del barra-
quisme al Turó de Montcada i 
Can Tapioles i la recuperació 
del Rec Comtal. 
El govern montcadenc intentarà 
accelerar l’execució del projecte 
que, com va dir el president de 
l’Àrea Territorial, Jordi Sánchez 
(ERC), “dona resposta a la re-
ivindicació històrica de moltes 
famílies de Can Cuiàs, els fi lls 
de les quals practiquen esport a 
les instal·lacions de Ciutat Me-
ridiana”. 

Reclam. A la fi  del Ple, en repre-
sentació de l’AV Can Cuiàs, Anto-
nio Cera va demanar a l’executiu 
que intentés agilitar la construc-
ció de les escales “en compensa-
ció –va dir– pel temps d’espera 
que porten les mares que fa dos 
anys van recollir més d’un mi-
ler de signatures per reclamar 
un accés digne al camp de fut-
bol”. L’actual camí de terra que 
transiten els veïns del barri mont-
cadenc per arribar a peu a les 
instal·lacions esportives presenta 
un desnivell important i un elevat 
risc de caigudes.
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El carrer de les Vinyes es mantindrà 
amb un únic sentit cap a Montcada
L’Ajuntament pretén guanyar 24 places d’aparcament i fer un carril bici segregat

MOBILITAT

El 31 de desembre acaba ofi cial-
ment el Pla de barris de la Mun-
tanyeta que la Generalitat va con-
cedir al consistori l’estiu del 2008. 
Deu anys després, el grau de com-
pliment de les actuacions urbanís-
tiques projectades només ha arri-
bat al 35%, segons va explicar el 
president de l’Àrea Territorial, Jor-
di Sánchez (ERC), a l’assemblea 
veïnal convocada el 29 d’octubre 
al Kursaal. Dels 10 milions d’eu-
ros que s’havien d’invertir en el 
sector –al 50% entre la Generalitat 
i el consistori–, només s’han gastat 
3,5, als quals cal afegir 40.000 eu-
ros anuals destinats des del 2013 a 
programes de cohesió social. 
“Malauradament no es van 
aprofi tar els primers anys del 
Pla i, fi ns al 2014, no es va fer 
la primera inversió important; 
el compromís del nostre go-
vern amb el projecte ha que-
dat constatat en els tres darrers 
anys en què hi hem destinat 
més de 2 milions, malgrat les 
difi cultats econòmiques que 
travessa el consistori”, va mani-
festar l’edil. 

Intervencions. Els carrers Novell 
i Triangle, una part de Diagonal 
i de Bosc més les escales mecàni-
ques entre Pont i Triangle van ser 
les actuacions projectades durant 
l’anterior mandat a les quals s’han 
sumat les de l’actual, que són 
l’acabament del carrer Bosc, la se-
gona fase de Diagonal i Triangle, 
les escales del Putxet i el tram des 
des les Vinyes fi ns a Diagonal, 
totes elles consensuades amb els 
veïns en assemblea al 2017. La 
part entre el carrer Pont i Cim 
no podrà ser remodelada, com es 
preveia en un inici, i l’Ajuntament 
assumeix el compromís d’incor-
porar-la al proper pla d’asfaltat. 
D’altra banda, la connexió entre 
el carrer Bosc amb Oristà la su-
fragarà el Consorci del Besòs –el 
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Pilar Abián | Can Sant Joan

Els cotxes que circulin pel carrer Bifurcació en sentit Barcelona vorejaran la plaça de la Pedra

des per alguns veïns respecte al 
col·lapse que hi ha al voltant de la 
plaça de la Pedra quan s’atura el 
camió de recollida d’escombraries 
o a les difi cultats de gir de l’autobús 
urbà si es troba amb vehicles mal 
aparcats, el president de l’Àrea Ter-
ritorial, Jordi Sánchez (ERC) va 

explicar que s’aplicaran mesures 
correctores per garantir la sortida 
fl uida dels vehicles en sentit Bar-
celona. “El tall provisional del 
carrer ens ha permès constatar 
quines són les problemàtiques 
que cal afrontar i actuarem en 
conseqüència”, va dir l’edil.

projecte ja ha estat aprovat i només 
resta que es liciti i comencin les 
obres, previsiblement a l’inici de 
l’any vinent.

Queixes. Alguns dels assistents a 
l’assemblea veïnal van explicar 
al regidor i als tècnics que el van 
acompanyar problemes que hi ha 
amb les obres que estan en mar-
xa a la Muntanyeta. Sánchez va 

prendre nota de les queixes i es 
va comprometre a constatar si són 
fets puntuals que es corregiran en 
el marc de l’actuació urbanística 
o bé si cal fer alguna reclamació 
a l’empresa adjudicatària. L’edil 
també va recordar que les obres 
impliquen l’actuació paralel·la de 
companyies elèctriques i de telefo-
nia, que han de soterrar les seves 
xarxes i eliminar els pals aeris.

A l’assemblea, Sánchez va infor-
mar els assistents, entre els quals 
hi havia membres de l’AV, sobre 
els contactes que ha tingut amb 
Adif i amb els propietaris de zo-
nes verdes per a la seva adquisi-
ció amb l’objectiu de desbloquejar 
l’aprovació del canvi de PGM pre-
vist al barri i va emplaçar els re-
presentants veïnals a una propera 
reunió sobre aquesta qüestió.

Les inversions més 
importants s’han 
destinat a arranjar 
carrers i a instal·lar 
escales mecàniques

Pilar Abián | Redacció
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L’actual camí de terra és inclinat i perillós
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Ajornats els plens per a l’aprovació dels 
pressupostos i les ordenances del 2019

L’alcaldessa, Laura Campos 
(ICV-EUiA), ha decidit ajornar 
el debat sobre els pressupostos i 
les ordenances fi scals del 2019. 
L’anunci es va fer dos dies abans 
de la celebració de les sessions ex-
traordinàries que s’havien de fer 
a continuació del Ple d’octubre, 
el passat dia 25. El govern local 
–ICV-EUiA, ERC i Círculo– es 
troba en minoria i necessita el vot 
a favor o l’abstenció d’altres grups 
per poder aprovar els comptes 
municipals. El fet que s’hagi ajor-
nat el debat confi rma que, ara per 
ara, l’executiu no compta amb 
aquesta garantia. De fet, en el do-
cument en què comunica l’ajorna-
ment de les sessions, l’alcaldessa 
manifestar la voluntat de “crear 
un major consens, ampliar els 
suports als documents i apro-
fundir en alguns aspectes del 
pressupost”.

Presentació. La proposta de pres-
supostos de l’Ajuntament per 
al 2019, elaborada per l’equip 
de govern , puja a 44,4 milions 
d’euros, 1,3 milions menys que 
a l’exercici anterior. La reducció 
es deu a que durant aquest any ja 
s’han començat a executar parti-
des corresponents a subvencions 
bianuals inclosos als comptes del 
2018. El projecte segueix la línia 
dels pressupostos que l’executiu 
porta confeccionant des del 2015, 

incorporant mesures per pal·liar 
la difícil situació de les arques mu-
nicipals. “Hem assumit el pro-
blema a temps i no hem arribat 
a un desastre total, però hem 
de continuar treballant amb 
cautela”, va explicar el president 
de l’Àrea Econòmica, Óscar Gil 
(ICV-EUiA). “En aquest man-
dat, hem posat les bases perquè 
els nous governs locals del futur 
puguin treballar amb relatiu 
marge”, va afegir l’edil, en re-
ferència a accions com la recent 
operació per refi nançar el deute 
derivat dels expedients d’expro-
piacions forçoses a què està fent 
front el consistori.

Despesa social. El regidor va ex-
plicar que l’Àrea Social torna a 
incrementar les seves partides per 
continuar donant resposta a les 
necessitats del municipi. Quant 
als augments pressupostaris, Ser-
veis Socials rebrà més de 100.000 
euros respecte al 2018; Educació, 
més de 70.000 euros per a projec-
tes com els patis oberts dinamit-
zats o el Magnet, a l’INS La Ribe-
ra; més de 73.000 euros a Cultura 
i Patrimoni i altres 94.000 a Ciu-
tadania, entre d’altres. 
Quant a la millora dels equi-
paments públics, es destinaran 
90.000 euros a l’arranjament de 
lavabos de centres educatius. “Tot 
i ser competència de la Gene-
ralitat, els infants necessiten 
instal·lacions dignes”, va expres-
sar l’edil. 
L’Espai Jove Can Tauler es dotarà 
de 15.000 euros per a mobiliari; 
30.000 euros aniran als centres 
cívics; 10.000 euros, al menjador 
social de l’Alzina; 23.000 a la gra-
deria del pavelló Miquel Poblet; i 

50.000, al Casino de Terra Nostra. 
La proposta de pressupostos tam-
bé inclou una partida de 300.000 
euros per arranjar carrers, 15.000 
per a la instal·lació de punts de 
llum a la via pública i 250.000 per 
a un projecte triat mitjançant els 
pressupostos participatius.

Ordenances. Pel que fa a les orde-
nances, la proposta de l’executiu 
passa per congelar la majoria d’im-
postos, taxes i preus públics muni-
cipals, com ara l’Impost de béns 
immobles (Ibi), la taxa de residus 
i l’impost de vehicles. Bona part 
de les modifi cacions que es propo-
sa aplicar respecte l’actual exercici 
són ajustaments tècnics i legals de-
rivats de noves normatives.
Quant a l’ordenança sobre l’in-
crement del valor dels terrenys de 
naturalesa urbana, coneguda com 
la plusvàlua, la proposta recull 
una sentència del Tribunal Cons-
titucional que va dictaminar que 
no es pot emetre aquest impost si 
no ha existit un increment real del 
valor de l’immoble. Les ordenan-

ces incorporen actualitzacions de 
preus en l’ús de les instal·lacions 
municipals i en els preus del com-
plex esportiu Montcada Aqua i 
amplia els preus dels espectacles 
familiars teatrals a un màxim de 
15 euros. “Amb el límit de 10 
euros que teníem fi ns ara, no 
podíem portar muntatges de 
gran format que la ciutadania 
també vol veure a Montcada i 
Reixac, perquè econòmicament 
era inviable”, va dir Gil. La pro-
posta incorpora bonifi cacions a 
persones de més de 65 anys en 
els preus de les entrades d’alguns 
espectacles i la possibilitat de la 
gratuïtat en d’altres, vinculats a 
programes d’inclusió. 
Una altra de les modifi cacions 
que el govern vol introduir a les 
ordenances és que els nous bars 
tinguin una bonifi cació del 50% 
en la terrassa durant el primer any 
de funcionament. Tota la informa-
ció sobre la proposta de pressupos-
tos i ordenances per al 2019 es pot 
consultar al portal de transparèn-
cia del web montcada.cat.

Laura Grau | Montcada
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El president de l’Àrea Econòmica, Óscar Gil, durant l’audiència pública per presentar els comptes

El govern, en minoria, a la recerca de consens amb els grups de l’oposició per aprovar els comptes

Els montcadencs 
podran anar a tots 
els municipis de 
l’AMB al preu 
d’una sola zona

Anar des de Montcada i Reixac 
a qualsevol altre municipi de 
l’Àrea Metropolitana de Barce-
lona (AMB) en transport públic 
amb el bitllet integrat costarà el 
preu d’una sola zona tarifària a 
partir de l’1 de gener. El canvi ha 
estat aprovat per l’Autoritat del 
Transport Metropolità (ATM), 
que ha decidit incorporar a la 
zona 1 un total de 18 municipis, 
6 dels quals pertanyen al Vallès 
Occidental. Es tracta de Badia 
del Vallès, Barberà, Castellbis-
bal, Cerdanyola, Ripollet i Sant 
Cugat del Vallès, mentre que la 
resta són del Baix Llobregat. A 
dia d’avui, no es pot viatjar des 
de Montcada a aquestes localitats 
amb la T-10 d’una sola zona, que 
costa 10 euros, sinó que s’ha de 
comprar la de dues zones, que 
suposa el doble de preu. L’ATM 
espera que aquest canvi tarifari 
atregui nous clients i es facin qua-
tre milions i mig de viatges més.

Pilar Abián | Redacció

La proposta econòmica 
de l’executiu per a 
l’últim exercici de 
l’actual mandat puja 
a 44,4 milions

Una vintena 
de ciutadans 
obtenen la T-Verda

Una vintena de persones del mu-
nicipi han rebut la T-Verda metro-
politana en el seu primer any en 
vigor. Aquest nou títol personal 
dona accés a tres anys gratuïts de 
transport públic integrat per a les 
persones que hagin dut el seu ve-
hicle contaminant a un taller de 
desballestament i no se n’hagin 
comprat un altre. A nivell me-
tropolità, la xifra total ha estat de 
2.543 benefi ciaris. Els municipis 
amb més sol·licituds són Barcelo-
na, Badalona i Sant Boi.

Laura Grau | Redacció
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La subhasta per a la compra agregada 
d’energia es farà al mes de desembre
Fins al moment hi ha una trentena de negocis i establiments afegits a la iniciativa

CONSUM ENERGÈTIC

Les Regidories de Promoció Eco-
nòmica i Ocupació i de Comerç 
i Turisme han consensuat amb 
les empreses interessades en la 
compra agregada d’energia que la 
subhasta per aconseguir el millor 
preu es farà al mes de desembre. 
La proposta, que compta amb el 
suport de la Diputació, respon a 
la voluntat del consistori de millo-
rar la competitivitat dels negocis i 
establiments comercials de la lo-
calitat, atenent a les seves neces-
sitats i demandes. Les fi rmes que 
hi participin reduiran els costos 
de les factures d’electricitat i gas 
i adquiriran energia renovable 
certifi cada.
La iniciativa es va posar en mar-
xa al desembre del 2017 i, fi ns 
ara, s’hi han sumat una trente-
na d’empreses. “El projecte està 
prenent forma, els empresaris 
s’hi estan interessant i cada cop 
tenim més clar que el podrem 
tirar endavant”, ha manifestat 
el regidor de Promoció Econòmi-
ca i Ocupació, Óscar Gil (ICV-
EUiA). El 9 de novembre es farà 
una nova reunió de treball oberta 
a totes les fi rmes interessades en 
la iniciativa. Les que es vulguin 

afegir ho poden fer contactant 
amb Promoció Econòmica i 
Ocupació per correu electrònic a 
l’adreça promocioeconomica@montca-
da.org o trucant al telèfon 935 648 
505. Un cop feta la subhasta, hi 
haurà encara un termini de dos 
mesos per incorporar-se al grup 
de compra. Passat aquest temps, 
cap empresa no es podrà afegir 
fi ns un any després.

Exemple pioner. L’Ajuntament 
de Rubí, a través de la iniciativa 
Rubí Brilla, ha estat el primer 
d’àmbit municipal a Catalunya 
que ha impulsat la compra agre-

gada d’energia. El grup, format 
per 58 empreses i comerços que 
representen 78 punts de submi-
nistrament, va fer a l’estiu una 
subhasta que van guanyar tres 
comercialitzadores petites i de 
proximitat –Adeinnova, Oppi-
dum i Electra Caldense. 
Segons l’Ajuntament de Rubí, els 
preus assolits representen un estal-
vi de més de 148.000 euros sobre 
el preu de mercat i rebaixen en 
gairebé 400.000 euros el preu de 
sortida que havien fi xat les empre-
ses abans de començar el procés 
de subhasta per un volum de gai-
rebé 28 gigawatts / hora (Gwh).
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Les forces sobiranistes locals desplacen dos 
autocars fi ns a la presó de Lledoners
Una setantena de persones van participar el 21 d’octubre a la sortida 
programada pel CDR MiR i els partits i entitats independentistes del 
municipi –l’ANC, ERC, JxC i la CUP– a la presó de Lledoners (Bages) 
en suport als líders sobiranistes empresonats. El grup, que va sortir 
cap a les 10 i va tornar a les 18h, es va afegir a la concentració orga-
nitzada també en el mateix punt per la Unió de Pagesos. Al Centre Pe-
nitenciari de Lledoners es troben empresonats els presidents d’Òm-
nium Cultural i l’ANC, Jordi Cuixart i Jordi Sánchez, respectivament, 
a més de l’exvicepresident de la Generalitat, Oriol Junqueras, i els 
exconsellers Joaquim Forn, Josep Rull, Raül Romeva i Jordi Turull | PA

Joan Josep Nuet serà jutjat pel Tribunal Suprem 
per un presumpte delicte de desobediència
El Tribunal Suprem ha tancat defi nitivament la instrucció del procés 
i ha obert judici oral contra els 18 processats per l’1-O, entre el 
quals hi ha el montcadenc Joan Josep Nuet, exmembre de la Mesa 
del Parlament. Nuet és l’únic polític no independentista que anirà a 
judici i ho farà per haver permès el debat sobre la Llei del referèn-
dum en seu parlamentària durant la passada legislatura, quan era 
secretari tercer de la Mesa del Parlament per CSQP | PA

Pilar Abián | Redacció

Reunió de treball sobre la compra agregada d’energia que lideren l’Àrea Econòmica i Comerç

Cs inicia la precampanya i es presenta 
com ‘l’única alternativa’ al govern

El 26 d’octubre, Cs va iniciar a la 
plaça Nicaragua de Can Sant Joan 
la precampanya per a les munici-
pals del 2019 amb un berenar in-
fantil. El partit, que compta amb 
tres regidors al Ple municipal, en-
cara no ha triat cap de llista, però 
vol començar a elaborar el seu 
programa electoral recollint les 
propostes dels veïns barri a bar-
ri. “Ho vam fer fa quatre anys 
i ens va anar molt bé”, ha reco-
negut el portaveu municipal de la 
formació, David Gerbolés. L’edil 
es mostra molt optimista quant 
als resultats que Cs pugui asso-
lir als comicis, entenent que està 
actuant de forma responsable, 
garantint amb acords puntuals la 
governabilitat del municipi. “Som 
l’única alternativa a l’actual 
govern populista i separatista”, 
opina Gerbolés, tot afegint que 
“el PSC –el partit més votat al 
2015 i el principal de l’oposició– 

ha quedat invalidat, després 
d’haver estat incapaç d’arribar 
a acords i construir ponts amb 
un executiu en minoria”.
Cs ha estat el grup que, des de 
l’inici del mandat, ha garantit 
l’aprovació dels pressupostos 
municipals. Enguany, però, en-
cara no ha arribat a cap acord 
amb el govern. “Cada cop es fa 
més difícil una entesa perquè 
estem farts d’incompliments”, 

assenyala Gerbolés, tot afegint 
que enguany encara no s’ha fet 
la inversió en habitatge social que 
va exigir el seu grup. No obstant 
això, l’edil reconeix que la pro-
posta que ha presentat l’executiu 
respon a la realitat econòmica de 
l’Ajuntament i ha anunciat que la 
seva formació presentarà un llis-
tat de punts per negociar la seva 
inclusió als pressupostos i a les 
ordenances del 2019.

Pilar Abián | Redacció

MUNICIPALS 2019
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David Gerbolés, a la dreta de la imatge, amb el també regidor de Cs Óscar Pérez

El partit incorporarà al seu programa les propostes que reculli als diferents barris

POLÍTICA

Reunió de la taula de 
seguretat creada arran 
de la moció del CDR

ACORD DE PLE

El PP va decidir abandonar la trobada en afegir-se el Comitè 

El 23 d’octubre va tenir lloc la 
primera reunió de la comissió de 
seguretat constituïda en compli-
ment de la moció contra el fei-
xisme i les accions que coarten 
la llibertat d’expressió, aprovada 
al Ple de setembre. Durant la pri-
mera part de la sessió, a la qual 
van assistir els grups municipals, 
la Policia Local va presentar un 
informe dels casos d’actituds in-
tolerants al municipi durant el 
2018. Els representants polítics 
van concloure que, segons les da-
des recollides, a dia d’avui aquesta 
problemàtica no és rellevant.
No obstant això, la comissió de 
seguretat va acordar analitzar si 
existeix un rebrot de la intolerància 
i redactar un protocol d’actuació i 
prevenció. “Valorem la profes-
sionalitat de la Policia Local i 
la seva efi càcia i independència 
a l’hora d’aplicar l’ordenança 
municipal”, va dir la regidora de 
Seguretat Ciutadana, Montserrat 
Ribera (ERC), tot fent un balanç 
positiu de la trobada i destacant 
que “la ciutadania té dret a 
explicar les seves inquietuds”. 

En acabar la reunió política, repre-
sentants del CDR, impulsors de 
la moció aprovada pel Ple, es van 
incorporar a la trobada, fet que va 
motivar que la portaveu del PP, 
Eva García, abandonés la sessió. 
“Els independentistes radicals 
no han de donar lliçons de de-
mocràcia a ningú”, va dir l’edil a 
través d’un comunicat. El portaveu 
de Cs, David Gerbolés, també ha 
lamentat que “s’hagi posat injus-
tament la Policia Local en la dia-
na per una qüestió política”.

Valoració del CDR. En un comuni-
cat posterior a la reunió, el CDR 
MiR ha fet constar que el 60% de 
les denúncies tramitades per pen-
jar cartells a la via pública han 
estat contra missatges del propi 
Comitè favorables a la República 
i a l’1 d’octubre. També ha va-
lorat positivament que tothom 
coincidís a dir que la llibertat 
d’expressió, d’opinió i de mani-
festació són un bé a preservar i 
ha ratifi cat la seva voluntat de 
seguir fent la seva tasca de divul-
gació al municipi a favor de la 
República Catalana.

Sílvia Alquézar | Redacció
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Fins al 8 de novembre romandrà 
obert el termini per votar entre 
les 33 propostes que opten a la 
segona edició dels pressupostos 
participatius 2018-2019. Inicial-
ment, la convocatòria va rebre 
42 projectes, però el grup motor 
i la comissió tècnica en van des-
cartar una desena en funció d’uns 
criteris preestablerts com ara que 
siguin concrets i viables des del 
punt de vista tècnic, legal, urba-
nístic, econòmic –no poden supe-
rar el límit de 50.000 euros– i de 
competència municipal. 
Les votacions s’han de fer a la pla-
taforma Montcada Participa (parti-
cipa.montcada.cat). Per poder votar, 
cal tenir 16 anys, estar empadronat 
a Montcada i Reixac i registrar-se 
a la plataforma. Es poden votar 
un màxim de tres propostes que 
s’hauran de puntuar amb 5, 4 i 3 
punts, per ordre de preferència. 

Via pública i mobilitat. Dels 33 
projectes que han superat la pri-
mera selecció, 8 els han presentat 

entitats –la Taula per la Salut, 
l’Ampa de l’escola El Turó, la 
Colla Mitjana de Gegants, l’AV 
de Can Cuiàs, l’ADF, Advam i 
Tot x Tu– i la resta, particulars. 
La majoria estan relacionats amb 
la millora de parcs infantils i de 
la via pública i amb la mobilitat 
al municipi. A mitjan de mes es 
publicarà una llista amb els vots  
obtinguts per cadascuna de les 
propostes, ordenades de major 

a menor nombre de suports. Per 
ordre de llista, s’escolliran els pro-
jectes guanyadors fi ns a esgotar la 
quantitat de 250.000 euros, que 
s’inclouran en la planifi cació d’ac-
tuacions municipals per a l’any 
2019. L’any passat, la proposta 
més votada –impulsada per tres 
entitats– va ser la construcció 
d’un espai sociocultural i una pis-
ta esportiva a l’entorn del pavelló 
Miquel Poblet.

Laura Grau | Redacció

II PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS
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En aquest espai es construirà un equipament sociocultural, proposta més votada l’any passat

La PTJST vol mostrar 
als parlamentaris la 
singularitat del municipi

SOTERRAMENT R2

Les votacions es poden fer a la plataforma Montcada Participa fi ns al 8 de novembre

La visita dels diputats tindrà lloc el dia 5 de novembre

Una representació de tots els 
grups parlamentaris, tant del 
Congrés com del Parlament de 
Catalunya, visitaran Montcada i 
Reixac el 5 de novembre per par-
ticipar en una jornada de treball 
organitzada a petició de la Plata-
forma Tracte Just Soterrament 
Total (PTJST).  “L’objectiu és 
que els representants polítics 
constatin sobre el terreny la 
necessitat urgent de donar res-
posta a la singularitat del nostre 
municipi”, ha dit Ramon Bueno, 
en nom de la PTJST. A més de 
fer una visita per avaluar  l’impacte 
que les línies fèrries i altres infraes-
tructures causen al municipi, tam-
bé hi haurà una sessió de treball 
per parlar sobre la reivindicació del 
soterrament de l’R2 i els aspectes 
tècnics del projecte. 

Marxa pel soterrament. La visita 
dels diputats –que es va fer per 
primera vegada al 2014– tin-

drà lloc vint dies abans de la III 
Marxa pel Soterrament, prevista 
el 25 de novembre, que proposa 
un recorregut des del monòlit per 
les víctimes –cantonada carrers 
Bogatell i Colon– en direcció del 
camí de la Font Freda, per tornar 
cap al centre i fi nalitzar a la Casa 
de la Mina. Les inscripcions  es po-
den fer al web montcada.cat.

Sílvia Alquézar | Redacció

Una trentena de propostes d’entitats 
i particulars opten a la convocatòria

Veïns participants a la darrera Marxa 
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El perfi l emprenedor al municipi 
cada cop té més accent femení
El 60% de les persones ateses al servei Montcada Emprèn durant el 2018 han estat dones

OCUPACIÓ

Cada cop hi ha més dones empre-
nedores al municipi, la majoria 
amb estudis universitaris i actives 
al mercat laboral. Això és el que 
es desprèn de les dades facilita-
des pel servei Montcada Emprèn 
del departament de Promoció 
Econòmica i Ocupació. De les 
140 persones emprenedores ate-
ses al llarg del 2018, el 60% són 
dones i de la dotzena d’empreses 
que s’han creat a la localitat, vuit 
tenen lideratge femení, fet que 
constata un canvi en la tendència 
dels últims anys, en què el predo-
mini era masculí. 
“El talent femení és un actiu en 
el qual cal invertir”, opina el re-
gidor de Promoció Econòmica i 
Ocupació, Óscar Gil (ICV-EUiA). 
D’acord amb aquesta premisa, 
l’edil assenyala que “un dels ob-
jectius de Montcada Emprèn és 
ajudar a consolidar l’emprene-
doria de moltes dones perquè 
la presència igualitària en les 
organitzacions i empreses és un 
indicador de progrés”.

Exemples recents. L’arquitecta i in-
teriorista Ewa Rytha (35 anys), re-
sident al municipi des de fa quatre 
anys, fa tan sols un mes que acaba 
de posar en marxa la seva pròpia 
empresa, 3devastudio (3devastudio.
net), amb l’ajut de Montcada Em-
prèn: “Estic molt agraïda pel su-
port que m’han donat, he rebut 
formació i assessorament gratuït 
i m’han guiat en com enfocar el 
negoci”. Rytha ofereix els seus ser-
veis d’interioris-
me i visualitza-
ció 3D a través 
d’Internet i els 
seus clients són 
d’àmbit inter-
nacional. “Ara 
–comenta– estic 
treballant en 
diferents projectes de Chicago, 
Londres i Berlin, de moment no 
tinc cap oferta d’Espanya, tot i 
que espero que n’arribin”.
Maica Tonda (49 anys) també s’ha 
establert recentment pel seu comp-
te. Després de quedar-se a l’atur, es 
va adreçar a Promoció Econòmica 
i Ocupació a la recerca de feina i 
es va acabar inscrivint en un taller 
d’emprenedoria. Fa quatre mesos 
que s’ha donat d’alta com a admi-
nistrativa autònoma. “Treballo 
per a pymes i altres autònoms 
que necessiten suport a nivell ad-
ministratiu i no poden o no volen 

contractar personal; d’aquesta 
manera poden economitzar des-
peses” explica. De moment, els 
seus clients són del municipi i roda-
lies. Maica reconeix que inicialment 
no tenia previst obrir negoci propi 
però que en una sessió de coaching 
de les que ofereix Montcada Em-
prèn la van animar a fer-ho: “Em 
van dir que tenia experiència i 
potencial i em van ajudar a fer 
un estudi de viabilitat; en veure 
que hi havia mercat, vaig decidir 
donar el pas”. Ara per ara, està 
molt satisfeta i agraïda pel suport 
rebut al servei d’emprenedoria. 
“Aquí em sento com a casa i molt 
ben acompanyada”, assegura.

Formació contínua. Jessica Alias 
(37 anys) fa quatre anys que va 

crear amb un 
altre soci Polaris 
Lleure (polaris-
lleure.cat), una 
fi rma dedicada 
al món del lleu-
re que compta, 
com a element 
singular i distin-

tiu, amb un planetari mòbil amb 
el qual organitzen activitats de di-
vulgació científi ca i astronòmica, 
a més de colònies i casals. “Vam 
decidir obrir la nostra pròpia 
empresa després de treballar du-
rant anys com a assalariats per a 
una altra societat que va plegar”, 
explica. Mentre el seu soci s’encar-
rega de la part tècnica i educativa, 
Jessica ha assumit la vessant co-
mercial i administrativa. Malgrat 
que el negoci rutlla bé, i està fi ns 
i tot en creixement, ella continua 
aprofi tant els cursos de formació 
que ofereix Promoció Econòmica 

i Ocupació. “Quan vam muntar 
l’empresa aquí ens van ajudar i 
ara continuo venint perquè con-
sidero que, com a emprenedo-
ra, m’haig de reciclar constant-
ment”, comenta.

Reinventar-se. La 
pèrdua de la fei-
na és un dels mo-
tius que sovint 
impulsa la via 
emprenedora.
Aquest és el cas 
de M. Rosa Villaronga (57 anys), 
qui es va quedar a l’atur ara fa qua-
tre anys després de treballar tota la 
vida com a administrativa. Per tal 

d’obtenir ingressos, ha remodelat 
un local que tenia tancat i l’ha tras-
format en una sala, Espai Lliure 
MAE, que lloga a empreses i par-
ticulars per a reunions, activitats i 

esdeveniments. 
De moment, 
la iniciativa no 
cobreix les seves 
expectatives de 
negoci però con-
fi a en les seves 
possibilitats: “És 
un espai que 

pot ajudar a persones empre-
nedores que necessitin puntual-
ment un local per fer les seves 
activitats”.

PI
LA

R
 A

BI
ÁN

Pilar Abián | Mas Rampinyo

D’esquerra a dreta, Jessica Alias, Ewa Rytha, Teresa Guix, M. Rosa Villaronga i Maica Tonda, davant de l’edifi ci de Promoció Econòmica i Ocupació

El Ple aprova 
duplicar la partida 
destinada a 
asfaltar carrers

El Ple municipal d’octubre va apro-
var tres modifi cacions del projecte 
de pressupostos del 2018. La pri-
mera afecta la partida econòmi-
ca destinada a reformar l’asfaltat 
de carrers durant aquest any, de 
85.000 euros, que s’incrementa en 
105.000 gràcies a una subvenció de 
la Diputació de Barcelona. La resta 
de diners de l’ajut supramunicipal, 
299.000 euros, es destinarà a altres 
accions d’arranjament de l’asfaltat 
durant el 2019. Tots els grups van 
votar a favor, excepte la CUP, que 
es va abstenir.
L’altra modifi cació afecta el pro-
jecte de pacifi cació i integració de 
la carretera nacional N-150 que 
s’està fent al tram no urbà i que 
fi nancia la Diputació amb 750.000 
euros. La concessió d’una subven-
ció de 200.000 euros de l’AMB a 
l’Ajuntament per a la creació de 
xarxes ciclables –actuació que ja 
estava inclosa al projecte d’inte-
gració del vial–  permet alliberar 
la mateixa quantitat de diners i 
destinar-la a d’altres inversions. El 
canvi va ser aprovat amb el vot en 
contra de la CUP.

Policia Local. El Ple també va 
aprovar afegir 69.000 euros al 
projecte de les noves dependències 
policials –pressupostat inicialment 
en 1.187.000 euros. La CUP tam-
bé es va abstenir en aquest punt.

Laura Grau | Montcada

Un dels carrers de Terra Nostra que s’asfaltarà

Promoció Econòmica i Ocupació ofereix 
formació i assessorament per a l’emprenedoria
El servei Montcada Emprèn i el Punt d’Assessorament a l’Emprene-
doria (PAE) es troben a les instal·lacions de Promoció Econòmica 
i Ocupació (Alt de Sant Pere, 73; tel. 935 648 505, montcadaem-
pren@montcada.org). A més de prestar el servei d’informació i as-
sessorament en la defi nició i posada en marxa d’iniciatives empresa-
rials, ajuden en la tramitació, agilitant i abaratint els processos. Per 
exemple, en el cas dels autònoms, es pot donar d’alta una activitat en 
un màxim de dues hores durant el mateix dia i gratuïtament. 
Teresa Guix, de Cooperar x crear, és una de les tècniques que for-
ma, assessora i tutoritza les persones emprenedores del municipi. “El 
més important, més que la idea, és qui la impulsa”, explica Guix. 
Les habilitats personals, la convicció i la perseverància són bàsiques 
per emprendre un negoci, tot i que també cal tenir en compte el mer-
cat. “A Montcada Emprén ajudem els usuaris a fer un pla perquè 
constatin si el projecte és o no viable”, comenta Guix, tot afegint que 
un elevat percentatge d’idees no acaben de fructifi car: “Nosaltres 
mai no els diem què han de fer, ells o elles s’acaben adonant que la 
idea de negoci no té futur i això també està bé perquè s’estalvien ti-
rar endavant una empresa que els podria arruinar econòmicament”. 
Cada any es fan cursos de formació d’emprenedors de 7 dies per 
posar en marxa un negoci; cada 15 dies hi ha sessions informatives 
i un cop al mes, el Club de l’emprenedor fa una sessió formativa 
sobre temàtiques diferents. “Aquest espai també serveix perquè els 
participants interactuïn i col·laborin entre ells”, destaca Guix | PA

SERVEIS

De les 12 empreses 
que Montcada Emprén 
ha ajudat enguany 
a néixer, 8 tenen 
lideratge femení

La convicció, les 
habilitats personals, 
i la perseverància 
són bàsiques per 
emprendre un negoci
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Presentació 
d’un projecte 
d’habitatges 
sostenibles
La promotora Omplim presentarà 
el 8 de novembre a l’Auditori Mu-
nicipal (19h) el projecte de cons-
trucció de 26 habitatges a Mas 
Duran amb la singularitat que els 
materials, els processos construc-
tius i les instal·lacions seguiran 
criteris sostenibles i efi cients. Om-
plim ha anunciat que destinarà el 
50% dels seus benefi cis a acció 
social (30%) i a polítiques laborals 
(20%) al municipi i ha expressat la 
seva voluntat d’arribar a un acord 
amb l’Ajuntament sobre la destina-
ció d’aquests diners | PA
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ACTE D’ERC
Oriol Dueñas rescata de l’oblit Carme Ballester, 
la segona dona del president Lluís Companys

La trajectòria de l’AV de Can Sant Joan com a membre de la Platafor-
ma Antiincineració i en defensa de la recuperació del Rec Comtal va 
centrar l’activitat que un centenar d’alumnes de primer curs del grau 
de Ciències Ambientals de la UAB van fer al municipi el passat 26 
d’octubre. Sota la direcció dels professors Amaranta Herrero i Josep 
Espluga i acompanyats del president de l’AV, José Luis Conejero, i del 
representant de la Plataforma Joel Segarra, els estudiants van visitar 
diferents punts del barri emblemàtics per entendre la trajectòria reivin-
dicativa veïnal vinculada amb el medi ambient i centrada en l’oposició 
a la crema de residus a la cimentera Lafarge i en la recuperació del 
mil·lenari canal que subministrava aigua a Barcelona. Des del mirador 
de les Cultures, a la part alta de la Muntanyeta, els alumnes van obser-
var possibles focus contaminants i van debatre sobre els mateixos. A 
continuació, van fer un recorregut pel Rec i, posteriorment van assistir 
a una exposició al Kursaal sobre les actuacions fetes per l’AV i la Pla-
taforma Antiincineració.
“Aquestes entitats són un cas exemplar d’activisme mediambien-
tal”, va manifestar Espluga, tot afegint que la seva singularitat rau en 
què “hi ha hagut una evolució en la defensa de drets locals cap a 

CAS EXEMPLAR
L’activisme mediambiental de Can Sant Joan, 
objecte d’estudi per part de la UAB

La secció local d’ERC va con-
vidar el 24 d’octubre a l’Abi 
l’historiador Oriol Dueñas –a 
la fotografi a– per parlar del 
llibre Carme Ballester: com-
promís, resistència i solitud 
(Editorial Gregal, 2018), la 
biografi a de la qui va ser 
la dona del president Lluís 
Companys en l’última etapa 
de la seva vida. La investi-
gació de Dueñas es nodreix 
sobretot de les memòries de 
Moisès Broggi i dels docu-
ments que va trobar a l’Associació Memòria i Història de Manresa i a l’Ins-
titut Internacional d’Història Social d’Amsterdam. També de l’Arxiu Nacio-
nal de Catalunya i, sobretot, de la correspondència entre Ballester i Josep 
Tarradellas. A través d’aquestes cartes l’historiador narra com van ser els 
últims 30 anys de Ballester. “Va viure en unes condicions molt dures, tot 
i l’ajut de la Generalitat a l’exili i de Josep Tarradellas i va sobreviure a 
París fent feines per a una modista i netejant cases”, va explicar Dueñas. 
Amb el seu primer marit, Josep Duran, Ballester va entrar a formar part 
d’Estat Català. “Era una militant entusiasta i decidida, que sempre deia 
el que pensava”, diu Dueñas. La seva vida personal va ser molt criticada 
perquè es va divorciar, va tenir relacions amb Miquel Badia –líder de les 
JERC–, i es va tornar a casar amb Companys. “Ballester no va ser una 
dona a l’ombra del seu marit, sinó que exercia com a primera dama als 
actes públics, especialment els relacionats amb l’ajut als refugiats i a les 
víctimes de la guerra”, va remarcar l’historiador | LG

uns objectius globals que s’ha concretat en la participació i la impli-
cació en una xarxa de col·lectius contra la incineració d’abast inter-
nacional”. Conejero també va expressar la seva satisfacció pel fet que la 
UAB s’interessi per la lluita mediambiental local. “Estem molt contents 
que vinguin universitaris a conèixer la nostra experiència perquè són 
gent jove i interessada per aquestes qüestions”, va dir Conejero. El 
representant veïnal també va posar en valor que la lluita del barri no 
només sigui contra la cimentera, sinó també per recuperar espais com 
el Rec Comtal | PA

FESTA ANUAL
La Favmir reivindica l’enfortiment de la lluita 
veïnal per recuperar els drets socials perduts

Un any més, la Favmir va organitzar la seva festa reivindicativa anual, el 
21 d’octubre a l’Espai Miquel Poblet, per recordar la importància dels 
moviments veïnals i de la mobilització per reclamar els drets de la ciuta-
dania. L’acte va tenir un caràcter lúdic i reivindicatiu, amb l’organització 
d’infl ables per a la canalla, una fi deuà popular –amb més de 200 comen-
sals– i una exhibició de dansa a càrrec del grup Mayna. També va comp-
tar amb l’assistència d’una representació de la Coordinadora d’entitats 
SAP-Muntanya, col·lectiu del qual forma part la Favmir i que treballa per 
defensar la qualitat assistencial del Sistema Sanitari Públic i els drets de 
la ciutadania a la salut. Trinidad Cuesta, de la Coordinadora, va animar 
l’entitat local i la Taula per la Salut a continuar la seva lluita i va fer una 
crida a participar en la mobilització que tindrà lloc el 10 de desembre a 
Barcelona en defensa de l’atenció primària que, segons el col·lectiu, “està 
sotmesa a contínues retallades per part de les administracions”. En 
representació de l’Ajuntament, hi va assistir la presidenta de l’Àrea Social, 
Mar Sempere (Círculo), qui va elogiar la constància de la Favmir en la seva 
lluita pels drets de la ciutadania | LR

Podem Montcada 
celebra primàries 
per escollir el nou 
secretari general
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El Consell de la Federació del PSC 
del Vallès Occidental ha ratifi cat 
Bartolomé Egea com a candidat a 
l’Alcaldia de Montcada a les pròxi-
mes eleccions municipals. El cap 
de llista socialista ha agraït el suport 
de la federació i ha remarcat “la ne-
cessitat de treballar conjuntament 
per recuperar l’Alcaldia” | LR

La Federació comarcal 
del PSC ratifi ca 
Bartolomé Egea com 
a candidat a l’Alcaldia

Podem Montca-
da organitza un 
procés de pri-
màries per es-
collir el seu nou 
secretari gene-
ral. L’única can-
didatura que ha 
obtingut els avals necessaris per 
optar al càrrec és la d’Oliver Her-
nández, actual portaveu del partit 
que va formar part de l’agrupació 
d’electors Círculo Montcada a les 
darreres eleccions municipals. Els 
altres dos candidats, l’exsecretària 
del partit, Ana Ballesta, i José Do-
mínguez –ambdós regidors de Cír-
culo– no van aconseguir sumar els 
avals sufi cients. La votació es durà 
a terme del 6 a l’11 de novembre 
de forma telemàtica i els resultats 
es donaran a conèixer el dia 13 | LG
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L’Ajuntament ha licitat el servei de 
bugaderia mitjançant el que es de-
nomina contracte reservat i només 
hi podran optar centres especials 
de treball, sense afany de lucre i 
que tinguin reconegut el seu caràc-
ter social en els seus estatuts. Amb 
aquesta convocatòria, el consistori 
continua en la línia d’atorgar serveis 
a empreses o entitats que aposten 
per la inclusió | LR

Contracte reservat 
a centres especials 
de treball
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PLA DE PREVENCIÓ DE DROGUES
El document, que es presentarà el 15 de 
novembre a l’Auditori Municipal, va ser 
aprovat per unanimitat al Ple d’octubre 

A les columnes de l’autopis-
ta C-33 llueixen des del cap de 
setmana del 19 i el 21 d’octubre 
les creacions dels 25 artistes in-
ternacionals que van participar 
en la primera edició del Festi-
val MIRA’MiR, una iniciativa 
promoguda per l’Ajuntament 
que pretén rescatar de la grisor 
espais inhòspits del municipi i 
convertir-los en galeries d’art a 
l’aire lliure. Centenars de perso-
nes van apropar-se a Montcada 
Nova per veure i fotografi ar els 
espectaculars murals i gaudir de 
l’ambient, amb diverses activitats 
paral·leles. 
Els artistes que van participar 
en aquesta primera edició van 
ser Ache Rodríguez, Alba Bla, 
Bastián Prendes, Daniel Tho-
màs, Danny Rumbl, El Niño de 
las Pinturas, Gomad, Harry Bo-
nes, Hono, Joel 
Arroyo, Kinmx 
Kathrina, Lim-
bo, Maga, Nana, 
Nove Noel, Oriol 
Arumí, Reb, Ser-
gi Bastida, Slim 
Art, Taker One, 
Tim Marsh, Txemy, Urih, We-
rens i Xvaliente. La natura i el 
medi ambient van ser el fi l con-
ductor del festival i, a cada mural, 
apareixen un infant, com a símbol 
de la humanitat, i un animal, en 
representació de la natura.

Activitats. El festival va acollir du-
rant tot el cap de setmana diver-
ses activitats com concerts, tallers 
i un espai gastrònomic a càrrec de 
food trucks. La pluja va deslluir di-
vendres a la nit l’ambientació mu-

sical dels Dj Yoan Rodríguez, Dj 
Rivi i Dj Memphis. La vetllada 
de dissabte van actuar els grups 
i solistes que han format part del 
projecte Cabal Musical, promo-
gut pel Consorci del Besòs i on 
participen diversos municipis, 
entre ells, Montcada i Reixac. Hi 
van actuar Raquel Lua, Name-
less, Paula Peso, The Artichokes 
i la montcadenca Lil Russia. Du-
rant els tres dies del festival tam-
bé es van fer tallers de pintura i 
art adreçats a la població infantil 
i juvenil. 
Per a l’alcaldessa, Laura Cam-
pos (ICV-EUiA), el MIRA’MiR 
“ha permès treure profi t d’una 
infraestructura que esquarte-
ra el municipi i transformar 
un espai gris en una veritable 
galeria oberta d’art que serà, 
sense dubte, un referent a tot 
Catalunya”. En aquest sentit, 

l’Ajuntament 
es planteja 
o r g a n i t z a r 
una segona 
edició del fes-
tival, tenint 
en compte 
que alguns 

artistes ja s’han interessat per la 
iniciativa i han valorat el festival 
montcadenc com el millor certa-
men estatal a nivell d’organitza-
ció. El consistori va habilitar el 
recinte de les antigues pistes d’at-
letisme, al Pla d’en Coll, com a 
aparcament alternatiu. 
De moment, l’Ajuntament no ha 
fet públic el balanç dels costos 
del festival que ha comptat amb 
el patrocini de diferents entitats. 
La xifra econòmica va ser recla-
mada pel PSC a l’últim Ple.

Laura Grau | Montcada Nova

Campos: ‘El MIRA’MiR 
ha permès treure profi t 
d’una infraestructura 
que esquartera la ciutat’

El festival MIRA’MiR va atraure nombroses persones per veure com els artistes pintaven les seves obres a les columnes de l’autopista C-33
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FESTIVAL MIRA’MIR

L’Ajuntament s’ha plantejat repetir l’experiència l’any 
vinent després de l’èxit de la primera convocatòria

Les columnes de la 
C-33 es converteixen 
en una galeria d’art 

També es van fer activitats infantils relacionades amb el medi ambientEl grup Artichokes va actuar a l’espai de concerts del festival MIRA’MiR

Els muralistes van pintar els seus treballs des de plataformes elevadores A totes les creacions apareixen un infant i un animal  
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La tercera edició de la Pink Run 
MiR, la cursa solidària contra el 
càncer de mama, va tornar a batre 
el seu rècord de participació i de 
recaptació. Tot i que ofi cialment 
hi havia 1.200 inscrits, la prova va 
superar els 2.000 participants, se-
gons l’entitat Sin teta hay paraíso, 
organitzadora de l’esdeveniment, 
que ha valorat molt positivament 
la resposta del públic. “Va ser un 
dia especialment emotiu, en què 
vam tenir molt presents totes les 
persones que ens han deixat a 
causa del càncer i, alhora, vam 
voler donar un missatge de su-
port i d’esperança a les que llui-
ten per superar la malaltia”, ha 
dit la portaveu de l’entitat, Manu 
Muñoz, satisfeta per la solidaritat 

montcadenca, que s’ha traduït en 
una recaptació de 13.500 euros, 
1.500 més que a l’anterior edició. 

Implicació. La cursa, amb un re-
corregut de 3 km per Montcada 
Nova i Pla d’en Coll, va comptar 
amb l’assistència d’una delegació 
de l’Ajuntament encapçalada per 
l’alcaldessa Laura Campos (ICV-
EUiA), així com de tres repre-
sentants de l’Hospital de la Vall 
d’Hebron-Institut d’Oncologia, 
el director adjunt Sergi Cuadra-
do, i els oncòlegs Marta Capelán 
i Santiago Escrivà, qui van agrair 
l’aportació econòmica de Montca-
da, que enguany es destinarà a la 
investigació de la biòpsia líquida 
en sang, una prova novedosa que 
permetrà determinar el tipus de tu-

mor amb només una anàlisi. L’es-
deveniment va comptar amb la 
col·laboració de l’Ajuntament i la 
Joventut Atlètica Montcada (JAM) 
i va incloure una sessió de zumba 
a càrrec dels monitors Jesús Clara-
món i Giovanna Hervás. 
Els guanyadors en la categoria 
masculina van ser Fran Lizaran, 
Marc Prado i Víctor Lizaran, i en 
la femenina, Lina Blásquez, Edith 
Ortega i Marta García. Muñoz 
va agrair la implicació de totes les 
empreses que han col·laborat en 
l’organització de la cursa, així com 
dels diferents departaments muni-
cipals que van contribuir al desen-
volupament de l’activitat. Els talls 
de cabell solidaris van recaptar 170 
euros, que també es destinaran al 
mateix programa d’investigació.

Les representants de Sin teta hay paraíso i els metges de la Vall d’Hebron mostren el xec de 13.500 euros en presència de les autoritats locals

Laura Grau | Pla d’en Coll

CURSA SOLIDÀRIA

La tercera edició, que va tenir lloc el dia 21, va aplegar més de 2.000 participants

La Pink Run recull 13.500 euros per 
a la investigació del càncer de mama
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POLÍTIQUES D’IGUALTAT 
Oberta la cinquena convocatòria del concurs de 
microrelats ‘Dones veu a les dones?’
L’Ajuntament i el Consell de Dones han posat el marxa la cinquena 
edició del certamen, que té per objectiu la sensibilització de la lluita 
personal i col·lectiva de les dones pels seus drets, mitjançant la creació 
literària. Els microrelats hauran de tenir un màxim de 200 paraules 
i hauran de ser originals, inèdits i escrits en català o en castellà. Hi 
poden participar els majors de 16 anys i només es pot enviar una obra 
per persona. El termini per lliurar els escrits acabarà el 31 de gener de 
2019 i les obres es poden presentar de forma presencial al Kursaal i 
als centres cívics Can Cuiàs, La Ribera i l’Alzina, o al correu ofi cinado-
na@montcada.org. Hi ha 3 premis de 200 euros cadascun | SA

La jornada va tenir lloc el 22 d’octubre a la Casa de la Vila. De la xifra 
global de participants, 223 van poder donar sang, 18 van ser donants 
nous i 52 van haver de ser descartats per diferents motius. També es 
van fer 13 donacions de plasma –a la foto, un dels donants–, una ini-
ciativa que es va estrenar enguany. La marató és una activitat del Banc 
de Sang i Teixits, amb la col·laboració de l’Ajuntament, Creu Roja i  
l’AV Font Pudenta-Muntanyeta, que va fer una xocolatada popular | SA

XV EDICIÓ
La Marató de sang atrau un total de 288 donants

En el marc de l’Escola Feminista 
(EF) que organitza l’Ajuntament, 
l’Auditori va acollir el 23 d’octu-
bre la projecció del documental 
‘Comandant Arian’, dirigit per 
Alba Sotorra, que, fi nalment, no 
va poder acudir a la cita. En re-
presentació del fi lm, hi va assis-
tir la traductora i documentalista 
kurda Solin Hacador, a la foto. El 
documental se centra en la història d’una de les comandants de 
l’exèrcit que lluiten contra l’Estat Islàmic al nord de Síria, les Unitats 
en Defensa de la Dona. La propera activitat de l’EF serà un taller de 
salut emocional, el 24 de novembre al Centre Cívic La Ribera | LG

El Festival de Films de Dones arriba a Montcada
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FORMACIÓ PROFESSIONAL 
Un jove Montcadenc es proclama campió de 
Catalunya en la modalitat de robòtica mòbil
El montcadenc Michael Sánchez 
i el cerdanyolenc Óscar Todelano, 
que estudien 1r del cicle superior 
de robòtica a l’INS Palau Ausit de 
Ripollet, han guanyat el Campionat 
d’FP de Catalunya (Catskills) en la 
modalitat de robòtica mòbil. El cer-
tamen, organitzat pel Departament 
d’Ensenyament, se celebra anual-
ment amb l’objectiu que els alum-
nes dels diferents cicles d’FP mostrin les seves habilitats. Per primera 
vegada, el concurs va tenir lloc en el marc del Saló in(3D)ustry, que es 
va celebrar del 16 al 18 d’octubre a la Fira de Barcelona | SA

ALDEES INFANTILS 
Trobada de famílies que acullen infants de parents
La seu d’Aldees Infantils al Vallès Occidental, ubicada a Montca-
da, va organitzar el 19 d’octubre una trobada de les famílies que 
acullen infants i adolescents de parents que, per diferents motius, 
no els poden atendre. Aquest tipus d’acolliment és una mesura 
de protecció a la infància prioritzada a la normativa legal. Des del 
Consell Comarcal es presta un servei de suport integral a les famí-
lies acollidores a través de l’Equip d’Atenció a la Infància i l’Ado-
lescència (EAIA), que gestiona Aldees Infantils SOS. El projecte 
està fi nanciat per la Generalitat i el Consell Comarcal. Durant el 
2017, el Servei d’Integració Familiar en Família Extensa de l’ens 
comarcal va atendre 150 infants | SA

CICLE SOBRE ELS DRETS HUMANS

El Kursaal serà l’escenari el 17 de 
novembre del concert solidari de 
gòspel (18h) en el marc del cicle 
sobre Drets Humans, Migració i 
Refugi que organitza l’Ajuntament. 
Enguany tornarà a actuar el Cor 
Gòspel Gràcia, dirigit per Óscar 
Altide. La recaptació es destinarà 
íntegrament a la Federació d’Asso-
ciacions Catalanes Amigues amb 
el Poble Sahrauí. Les entrades, al 
preu de 10 euros, es poden com-
prar a l’Auditori o bé a través del 
web mirteatres.cat.

Altres propostes. El 17 de novem-
bre també tindrà lloc al pavelló 

Miquel Poblet el ‘Tastajocs’, la 
primera fi ra dedicada al joc i la 
joguina, impulsada pel consisto-
ri. Les activitats es faran d’11 a 
14h i de 16 a 19h. D’altra banda, 

la plaça de l’Església acollirà el 
dia 20 (16.45h) una festa coin-
cidint amb el Dia Mundial dels 
Drets dels Infants. Hi haurà ac-
tivitats lúdiques per a la canalla i 
es presentaran els nous membres 
del Consell dels Infants. 
Al novembre, també es podran 
visitar dues exposicions relacio-
nades amb la temàtica. Al Cen-
tre Cívic Can Cuiàs, s’instal·larà 
una mostra fotogràfi ca sobre els 
Drets dels Infants. L’altra exposi-
ció es titula ‘Mon-Tanca’ i roman-
drà exposada a l’Espai Àgora de 
Montcada Aqua. La mostra és 
una refl exió sobre els murs i les 
fronteres que existeixen al món.

La recaptació es destinarà a la Federació ACAPS per ajudar el poble sahrauí

El Cor de Gràcia actuarà a l’Espai 
Kursaal al concert solidari de gòspel

Sílvia Alquézar | Redacció
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El Cor Gràcia ja va actuar l’any passat al Kursaal
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PLE D’OCTUBRE

El Ple de l’Ajuntament corres-
ponent a la sessió ordinària del 
mes d’octubre, reunit el dia 25 
a la Casa de la Vila, va donar 
llum verda amb el suport de tots 
els grups municipals al Pla Local 
de Prevenció de Drogues i Pan-
talles 2018-2022, un document 
que recull les línies estratègiques, 
els projectes i les actuacions que 
estructuraran les polítiques de 
prevenció al llarg dels pròxims 
quatre anys. 
El projecte, que ha comptat amb 
el suport de la Diputació, ordena 
els recursos disponibles i els pla-
nifi ca per tal d’oferir una respos-
ta efi cient a les necessitats de la 
població d’entre 12 i 29 anys. La 
presentació pública del Pla tindrà 
lloc el 15 de novembre a l’Audi-
tori Municipal en un acte que 
inclourà l’explicació de diferents 
accions que ja s’executen al muni-
cipi en matèria de prevenció d’ad-
diccions i una conferència a càr-
rec de la psicòloga Patrícia Ros.

Accions. El projecte promou estra-
tègies i mecanismes d’informació, 
prevenció, detecció, reducció de 
riscos i atenció en l’àmbit del con-
sum de drogues i pantalles i les 
conductes de risc derivades, tot 
promovent hàbits saludables. El 
pla contempla 4 eixos d’acció, 20 

objectius i 62 accions concretes, el 
gruix de les quals corresponen als 
àmbits de la informació i la pre-
venció. “El Pla dona un marc te-
òric a les accions que venim fent 
en els darrers anys, especial-
ment des del servei PASSA, que 
ens està funcionant molt bé”, va 

expressar la regidora de Serveis 
Socials i Polítiques d’Inclusió i 
de Salut Pública, Mar Sempere 
(Círculo), qui també va indicar 
que el document pretén abordar 
noves problemàtiques vinculades 
als consums, com el botellón o l’ús 
excessiu de pantalles. 

Informació. Entre moltes altres 
dades, el Pla indica que el tabac, 
l’alcohol i el cànnabis són les subs-
tàncies que més prenen els joves 
que consumeixen drogues, que 
cada en són més, que existeix un 
perill de normalització del con-
sum d’algunes substàncies vincu-
lades a l’oci o bé, que els telèfons 
mòbils condicionen el dia a dia 
del jovent. La campanya del dia 
mundial sense fum, els programes 
de prevenció escolar i l’equip edu-
cador que fa accions durant les 
nits del cap de setmana són algu-
nes de les accions incloses al Pla al 
qual l’Ajuntament dedica enguany 
30.000 euros, la mateixa xifra que 
s’ha pressupostat per al 2019.

La presentació pública del document tindrà lloc el 15 de novembre a l’Auditori Municipal

El Pla Local de Prevenció de Drogues
i Pantalles s’aprova per unanimitat

La presidenta de l’Àrea Social, Mar Sempere, va presentar el Pla Local de Drogues al Ple
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Sílvia Alquézar | Redacció

La Comissió d’Educació del Par-
lament de Catalunya, on estan re-
presentats tots els grups polítics de 
la cambra, ha aprovat una propos-
ta de resolució a favor del manteni-
ment del CFGS de Documentació 
Sanitària a l’INS La Ferreria, for-
mació que el Departament d’En-
senyament ha traslladat aquest 
curs a un altre centre de Terrassa 
a pesar de l’oposició de la comu-
nitat educativa. La proposta la va 
presentar el diputat de Catalunya 
En Comú-Podem, David Cid, a 
la darrera reunió de la Comissió 
d’Educació, feta el 23 d’octubre al 
Parlament. Els dos partits del go-
vern, Junts per Catalunya i ERC, 
es van abstenir en la votació.

Valoració. La regidora d’Educació, 
Infància i Joventut, Jessica Segovia 
(ICV-EUiA), celebra que la Co-
missió hagi aprovat el document 
“perquè insta el govern a recon-
siderar la seva decisió i critica 
la manera com es va adoptar”, 
però també reconeix que, més en-
llà d’aquest toc d’atenció, la pro-
posta no té recorregut.

Resolució del 
Parlament a 
favor del cicle 
de La Ferreria
Laura Grau | Redacció
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DROGUES MÉS CONSUMIDES
El tabac, l’alcohol i el cànnabis són les 
substàncies més habituals entre els joves 
de 12 a 29 anys que prenen drogues.

El grau de normalització i l’acceptació social del con-
sum de drogues entre el jovent de 12 a 29 anys; el 
menor nivell d’alarmisme i la progressiva incorporació 
a l’imaginari col·lectiu de les drogues com elements 
habituals en l’oci dels joves, amb la conseqüent bana-
lització dels riscos derivats del seu consum; l’inici del 
consum de tabac i d’alcohol entre els 11 i els 15 anys; 
la percepció de criminalització quan el jovent fa ús de 
l’espai públic com a element de diversió; el fracàs esco-
lar dels joves que prenen drogues en excés i el fet que 
hi ha població molt jove que abusa del telèfon mòbil 
són algunes de les situacions que es proposa superar 

el Pla de prevenció de drogues i pantalles 2018-2022.
El Pla és el document que recull les línies estratègiques 
i els projectes i les actuacions que estructuraran les polí-
tiques de prevenció al llarg dels pròxims quatre anys, or-
dena els recursos disponibles i els planifi ca per tal d’ofe-
rir una resposta efi cient a les necessitats de la població 
d’aquesta franja d’edat. El projecte promou estratègies i 
mecanismes d’informació, prevenció, detecció, reducció 
de riscos i atenció en l’àmbit del consum de drogues i 
pantalles i les conductes de risc derivades tot promovent 
hàbits saludables. El Pla contempla 4 eixos d’acció, 20 
objectius i 62 accions concretes, el gruix de les quals 

corresponen als àmbits de la informació i la prevenció. 
L’Ajuntament de Montcada i Reixac destinarà 30.000 
euros aquest 2018 al Pla i altres 30.000 euros, al 2019.
L’elaboració del projecte s’ha efectuat en dues fases. La 
primera ha estat la de diagnosi, amb la participació de 
80 joves, 6 professionals i 58 agents vinculats al territo-
ri. La segona ha estat la de disseny del Pla, en la qual 
s’ha dut a terme un laboratori participat (7 persones), la 
comissió d’educació (12 persones), una sessió amb la 
taula de tòxics (9 persones), una sessió amb joves (17 
persones) i una comissió tècnica (19 persones). També 
hi han intervingut 47 agents del territori i 17 joves. 

>monogràfi c

POBLACIÓ ENTRE 12 I 29 ANYS

Pla de salut per a la prevenció del consum 
de drogues i pantalles entre els joves

ÀREA DE PRESIDÈNCIA
Coordinació i redacció: Comunicació Municipal
Més informació a www.montcada.cat

PROJECTE INTEGRAL DE SALUT
La informació i la prevenció són els 
dos eixos que centren les accions 
que confi guren el Pla.

LAURA CAMPOS
ALCALDESSA

Els plans locals que tracten les addicions són fonamentals per a la planifi cació 
i el desenvolupament de les polítiques socials i de salut, posant èmfasi en la 
prevenció. Millorar la qualitat de vida de tothom, però especialment de les 
persones consumidores i dels col·lectius més vulnerables, és l’objectiu de totes les 
actuacions del Pla Local que, en defi nitiva, és un projecte de promoció de la salut. 
El repte és formar les persones per tal que puguin decidir sobre la seva vida, sobre 
les seves aspiracions i que coneguin què comporta l’ús i l’abús de les drogues. 
El document analitza la situació de la població respecte el consum d’algunes 
substàncies, però cada cop pren més relleu conèixer els factors psicosocials que 
en poden provocar el consum i, per això, cal donar una resposta des de diverses 
dimensions: social, sanitària, educativa, laboral i familiar. Així doncs, els plans 
locals esdevenen un element bàsic per donar resposta a aquesta situació.

Un projecte de promoció de la salut

Amb l’anàlisi de la realitat juvenil actual, hem pogut determinar les necessitats, les 
problemàtiques i les expectatives dels nostre jovent, les seves famílies i els professionals 
que els atenen, per tal d’estructurar les polítiques de prevenció de consum i addiccions. 
El Pla és el resultat d’aquest treball participat, en què més de 200 agents (joves, 
personal municipal, agents socials de diferents àmbits com la policia, la comunitat 
educativa o la taula de tòxics) han ajudat a crear un full de ruta per prevenir riscos, des 
d’una mirada comunitària compromesa amb aquesta problemàtica. La garantia d’èxit 
d’aquest Pla resideix en el treball transversal i inclusiu que estem fent, on impliquem 
tothom que hi treballa diàriament en millorar la qualitat de vida del nostre jovent. 
L’àmplia participació juvenil ens ha ajudat a dirigir les nostres accions de manera 
efectiva i efi caç, amb la intenció de reduir els riscos, fomentant el coneixement i la 
capacitat crítica de la nostra població jove, sense caure en el prohibicionisme pur i dur.

MAR SEMPERE
REGIDORA DE SERVEIS SOCIALS I POLÍTIQUES D’INCLUSIÓ I SALUT PÚBLICA

Un compromís amb els nostres joves

Els 4 eixos d’acció
1. LA INFORMACIÓ
 b 21 accions, com per exemple...

Aquest objectiu pretén comunicar a 
la ciutadania les accions realitzades 
des del Pla, actualitzar les dades 
anuals i informar-ne els agents 
implicats i l’elaboració de campanyes 
d’informació i sensibilització a la 
ciutadania.

Campanya dia Mundial sense Fum
Informar el jovent amb activitats 
durant els patis als instituts sobre el 
consum de tabac i els riscos per a la 
salut per tal d’augmentar la percep-
ció de risc.

2. LA PREVENCIÓ
b 25 accions, com per exemple...

En aquest àmbit es pretén dur a ter-
me actuacions per enfortir els factors 
de protecció individuals i ambientals 
en els àmbits educatiu, familiar, lleu-
re i comunitari.

Programes de prevenció escolar
als instituts treballant les habilitats
per a la vida validades per la OMS
(autoestima, emocions, etc.)

3. LA DETECCIÓ
I LA REDUCCIÓ DE RISCOS
b 11 accions, com per exemple...

Aquest objectiu pretén elaborar 
protocols i projectes per a la detec-
ció i reducció de riscos de casos de 
consums de drogues i pantalles en 
l’àmbit educatiu i comunitari.

Projecte Oci Nocturn
Una parella educativa intervé amb 
joves els caps de setmana en situa-
cions de consum de drogues a la via 
pública.

4. L’ATENCIÓ I EL SEGUIMENT
b 5 accions, com per exemple...

Aquest àmbit proposa accions que 
es basen en l’atenció directa i segui-
ment de joves i les seves famílies.

Punt d’informació i assessorament, 
gestionat per una educadora espe-
cialitzada en l’àmbit de la prevenció 
i les drogodependències. Aquest 
servei centralitza les polítiques de 
prevenció i es va consolidant com a 
referent. 

Horari d’atenció:
de dilluns a divendres, de 9 a 14 h,
a la Casa de la Vila (c. Major, 32)
Telèfon: 935 753 430 / 633 334 753
A/e: passa@montcada.org
Facebook: Servei PASSA
Instragram: passa.passa

Més informació: www.montcada.cat



14 1a quinzena | Novembre 201814 Societat

ÈXIT DEL PROGRAMA DEL 
DIA DE LA GENT GRAN
Va fi nalitzar el cap de 
setmana del 20 i 21 
d’octubre amb la festa de 
l’envelliment actiu i un 
espectacle de cabaret

El 20 d’octubre el pavelló Miquel Poblet va acollir la festa de l’en-
velliment actiu, que va tenir lloc durant tot el dia amb exhibicions 
de les activitats que es fan als dos casals de gent gran, un dinar de 
germanor amb més de 300 persones –a la foto– i una sessió de ball 
amb el grup Versalles. Diumenge, el Teatre Municipal es va omplir 
per veure l’espectacle ‘The little night cabaret’, de la companyia NS 
Dansa. La programació amb motiu de l’efemèride s’ha desenvolu-
pat durant el mes d’octubre amb molt bona acollida. “Estem molt 
contents perquè el programa atrau una elevada participació”, ha 
dit la regidora de Ciutadania, Mónica Martínez (ICV-EUiA) | SA 

.....també és notícia..................................
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Aprovades les bases 
de la convocatòria de 
subvencions a entitats
Al voltant de mitjan de novembre, 
s’obrirà la nova convocatòria per-
què les entitats i associacions del 
municipi demanin subvencions a 
l’Ajuntament per fi nançar part de 
les seves activitats el 2019. Les 
bases que regulen la concessió 
d’aquests ajuts, que pugen a un 
total de 172.000 euros, van ser 
aprovades amb l’abstenció de Cs 
a la sessió ordinària d’octubre del 
Ple Municipal. Enguany no hi ha 
cap canvi important en les bases, 
destacant com a novetat que els 
formularis online per sol·licitar els 
ajuts estaran disponibles al web 
municipal en format PDF | LG

FIRA DE L’AUTOMÒBIL

Les adverses condicions clima-
tològiques van disminuir la par-
ticipació d’expositors i visitants, 
però no van impedir que el 28 
d’octubre se celebrés davant del 
pavelló Miquel Poblet la sisena 
edició de la Fira de l’Automòbil i 
de Vehicles Clàssics, organitzada 
per l’Ajuntameni i l’entitat Amics 
dels Clàssics. La pluja va obligar 
a ajustar el programa a la franja 
matinal. 
De la quarantena d’expositors 
previstos, hi van participar uns 
25 i dels 300 vehicles clàssics que 
es preveia es desplacessin fi ns a 
Montcada, només ho van fer un 
centenar. Tampoc hi va haver 
presència de vehicles tot terreny 
ni es van poder fer les activitats 
infantils programades, com ara el 
taller d’educació viària a càrrec 
de la Policia Local. No obstant 
això, el degoteig de públic va ser 
constant durant la jornada pel re-
cinte fi ral. “Sabem que la pluja 
ha estat un fre per a molta gent 
que tenia previst participar 

però, tot i així, molts han vin-
gut i això demostra que la cita 
és un referent no només al mu-
nicipi sinó a tota la comarca”, 
va dir el president de l’Àrea Eco-
nòmica, Óscar Gil (ICV-EUiA).

Homenatge. Un dels vehicles 
més fotografi ats va ser un auto-
bús antic de la TMB del mateix 
model que l’històric vehicle de 
l’empresa Transportes de Viaje-
ros de Montcada, conegut com 

el travimo, que va circular des 
del 1960 fi ns al juny del 1978. El 
seu últim conductor, el montca-
denc Francisco Betrán, va rebre 
l’homenatge dels Amics dels 
Clàssics, que li van lliurar una 
maqueta del carismàtic autobús 
en presència de l’alcaldessa, Lau-
ra Campos (ICV-EUiA), i dels 
regidors Óscar Gil (ICV-EUiA) 
i José Domínguez (Círculo). Be-
trán, molt emocionat, va recor-
dar anècdotes divertides d’aquest 

transport, com ara que part del 
seu trajecte per Can Sant Joan 
passava pel mig del camp de fut-
bol, el que obligava a aturar els 
partits davant l’enuig de jugadors 
i afi cionats.
La fi ra també va mostrar un dels 
primers cotxes de la fl ota de la Po-
licia Local i altres vehicles d’emer-
gència de cossos com l’ADF o els 
Mossos. L’Ajuntament va exhibir 
alguns dels cotxes elèctrics que fa 
servir actualment.

La mostra va atraure menys expositors i públic i les activitats infantils es van haver de suspendre

La pluja desllueix la cita i obliga a 
ajustar el programa a la franja matinal

Els Amics dels Clàssics van retre homenatge a l’últim conductor del Travimo, Francisco Betrán, a qui van lliurar una maqueta de l’històric autobús
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Pilar Abián | Pla d’en Coll

L’Ajuntament ha obert el ter-
mini perquè comerciants, per-
sones dedicades a l’artesania i 
entitats locals participin a la Fira 
de Nadal 2018, que tindrà lloc 
els dies 15 i 16 de desembre, 
de 10 a 20h. La principal nove-
tat d’aquesta edició és el canvi 
d’ubicació de l’activitat; no es 
farà a l’emplaçament dels dar-
rers anys, la rambla dels Països 
Catalans, sinó al carrer Major i 
a la plaça de l’Església. “Consi-
derem que el carrer Major és 
més cèntric i la nova ubicació 
permetrà que a la Fira hi hagi 
més activitats complementàri-
es; ho vam proposar al Consell 
de Comerç i es va acceptar per 
majoria”, ha explicat la regido-
ra de Comerç i Turisme, Montse 
Ribera (ERC). 
L’objectiu de la Fira és col·laborar 
amb el teixit comercial del muni-
cipi i contribuir a la difusió del 
patrimoni i les tradicions cultu-
rals. Les persones interessades 
han d’omplir i registrar una sol-
licitud a l’Ofi cina d’Atenció Ciu-
tadana (OAC) de l’Ajuntament 
fi ns al 16 de novembre.

La Fira de Nadal 
es trasllada 
aquest any al 
carrer Major 

MONTCADA NOVA-PLA D’EN COLL
El Mercat Medieval que organitza l’AV del barri es farà el 
10 i 11 de novembre davant del pavelló Miquel Poblet
Enguany tindrà lloc la 
quarta edició, organitzada 
per l’AV de Montcada 
Nova-Pla d’en Coll. 
La novetat d’aquest 
any és que la fi ra es 
desenvoluparà en la 
seva totalitat davant del 
pavelló Miquel Poblet 
i, per tant, no hi haurà 
paradetes a la rambla 
dels Països Catalans. El 
programa inclou, entre les 
activitats més destacades, animació infantil, cercaviles, una batucada 
i espectacles de faquirs. La iniciativa va ser tot un èxit l’edició anterior 
amb la visita d’unes 1.500 persones i la partipació d’una quarantena de 
paradistes amb productes artesans i d’alimentació | SA 
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SOLIDARITAT
Càritas Montcada necessita 150 voluntaris per a la 
propera edició del Gran Recapte d’Aliments al municipi
El Gran Recapte que el 
Banc d’Aliments organitza 
a tot Catalunya tindrà lloc 
el 30 de novembre i l’1 
de desembre. Càritas 
Montcada és l’entitat que 
s’encarrega de gestionar 
les dues jornades 
solidàries al municipi. 
Enguany, hi participaran 
els supermercats Condis 
de Montcada Nova i 
Montcada Centre, el Dia 
de Can Sant Joan, el Caprabo i el Sorli Discau de Montcada i el Gros 
Mercat, al polígon de la Ferreria. Les persones que vulguin col·laborar 
com a voluntàries han d’enviar un correu electrònic a l’adreça 
granrecaptemontcada@gmail.com | SA 
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Sílvia Alquézar | Redacció
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En venta.  Casa adosada de planta 
baja en Montcada centro totalmente 
reformada. Precio: 225.000 euros. Tlf. 
678 886 429.
En venta. Piso recién reformado sin 
ascensor en Mas Rampinyo. Precio: 
166.700 euros. Tlf. 678 886 429.
Oferta de feina.  Es busca logopeda 
per a incorporació immediata al centre 
Itaca de Montcada. Tel. 935 724 186.
En venda. A la Pobla de Lillet (Ber-
guedà) una casa rústica amb 3 
pisos independents i un local. Preu: 
70.000 euros. Tel. 651 605 655. 
Classes. Mestra fa classes de recu-
peració. Tel. 650 020 287.

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

>Editorial
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Cites exitoses
El festival MIRA’MiR, celebrat 
del 19 al 21 d’octubre, ha de-
mostrat la capacitat de l’art 
urbà de rescatar i transformar 
els espais de la ciutat subsi-
diaris de grans infraestructu-
res com són les columnes de 
l’autopista C-33. Alhora, el 
festival organitzat per l’Ajunta-
ment, ha permès projectar una 
imatge diferent de Montcada 
i Reixac que, a partir d’ara, 
serà un punt de referència per 
als artistes urbans, molts dels 
quals van elogiar públicament 
la bona organització del cer-
tamen i la voluntat de tornar 
a participar. Si la proposta 
es consolida, seria interes-
sant que cada any Montcada 
pogués  dignifi car espais de-
gradats amb pintures, esprais 
i creativitat. 
I mentre els artistes pintaven, 
el dia 21, a l’espai Poblet, 
prop de 2.000 persones s’afe-
gien a la cursa solidària de Sin 
teta hay paraíso. Felicitats a 
l’organització i un agraïment 
especial a totes les persones 
que hi van col·laborar i als ci-
entífi cs que investiguen com 
curar el càncer de mama.

* Video de la III Pink Run MiR de Sin teta hay paraíso (22 
d’octubre)
* Video del Festival MIRA’MiR on es pot seguir el procés de trans-
formació d’aquest espai (24 d’octubre)
* Castellers, Diables i Gegants organitzen les III Jornades de Cul-
tura Popular Catalana (19 d’octubre)

* Jornada per donar sang a la Casa de la Vila fi ns a les 21h, amb 
l’objectiu de sumar més de 200 donants (19 d’octubre)
* Artistes del Festival Miramir ja han començat a pintar les seves 
creacions a les columnes de l’autopista C-33 (19 d’octubre)
* Dol a la família del CD Montcada per la mort, als 75 anys, de   
Rogelio Pérez (24 d’octubre)

La bústia del lector
laveu.cat/latevaveu

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

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

La propera edició de ‘La Veu’, el 16 de novembre

Humos de la cementera nocivos para la salud
Siempre que hay días grises o lluviosos la cementera abre descara-
damente las compuertas de sus chimeneas y nos endosa sus humos 
como se puede ver en esta fotografi a del 27 de octubre. La quema 
de residuos en cementeras es un peligro para la salud constatado 
por múltiples estudios. Según el Instituto de Salut Pública de la Uni-
versidad Carlos III, la mortalidad por cáncer es más elevada en los 
municipios situados en un radio de 5 Km alrededor de estas indus-
trias, que son la causa de todo tipo de enfermedades respiratorias, 
muchas muy graves e incluso mortales. ¡Hagan el favor de dejar de 
echarnos sus humos, son nocivos para nuestra salud! 
Manolo Gómez Can Sant Joan

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

* Sin teta hay paraíso recapta 13.500 euros a la tercera Pink Run     
  Mir (22 d’octubre)
* Art urbà entre columnes de formigó (22 d’octubre)
* Montcada viurà les III Jornades de Cultura Popular Catalana (15 
d’octubre)

Les notícies locals més vistes 
l’última quinzena



16 1a quinzena | Novembre 201816 Cultura

laveu.cat/agenda

3 l dissabte
Teatre. 16è Passatge del Terror ‘Fase 
Rem: la profunditat dels somnis’. Hora: 
17.30h. Lloc: Centre Cívic de Can Cuiàs 
(també el dia 4). Organitza: Col·lectiu de 
Joves C4 i Regidoria d’Educació, Infàn-
cia i Joventut.

4 l diumenge
Jugatecambiental. Taller de manualitats. 
Hora: 11.30h. Lloc: Parc de la Llacuna.

Visita. Recorregut per la Casa de les 
Aigües. Hora: 12h. Organitza: Museu 
Municipal.

8 l dijous
Xerrada. ‘El bon ús dels medicaments’, 
a càrrec de l’equip de l’EAP. Hora: 17h. 
Lloc: Casa de la Mina.

Inauguració. Exposició de pintura d’Eu-
sebio Riesco. Hora: 19.30h. Lloc: Kur-
saal.

Xerrada. ‘M.Aurèlia Capmany d’estar 
per casa’, a càrrec d’Anna Capmany. 
Hora: 19.30h. Lloc: Fundació Cultural 
Montcada.

9 l divendres
Teatre. ‘Lisístrata’, del Taller de l’Aula de 
Teatre. Hora: 22h. Lloc: Kursaal. Preu: 
7 euros.

10 l dissabte
Festa. Mercat medieval (també el dia 
11).  Hora: 10h. Lloc: Espai Poblet. 
Organitza: AV Montcada Nova-Pla d’en 
Coll.

Visita. Sant Joan d’Horta. Hora: 11h. 
Lloc: Plaça Eivissa de Barcelona (metro 
línia blava). Organitza: Fundació Cultur-
al Montcada.

Concert. De guitarra clàssica, a càrrec 
de Luis Alejandro García. Hora: 19h. 
Lloc: Auditori Municipal. Preu: 8 euros 
anticipada / 10 euros a taquilla.

11 l diumenge
Patrimoni.  ‘Itinerari pel Rec Comtal: 
paisatges culturals de l’aigua de Mont-
cada i Reixac a Barcelona’. Hora: 10h. 
Lloc: Casa de les Aigües.

Jugatecambiental. Taller ‘Fem salut 
jugant’. Hora: 11.30. Lloc: Parc de la 
Llacuna.

Teatre. ‘Un tret al cap’, de la Cia. Sala 
Beckett. Hora: 19h. Lloc: Teatre Munici-
pal. Preu: 15 euros anticipada/20 euros 
a taquilla.

13 l dimarts
Inauguració. Exposició ‘CaosControl_A2’ 
de Claudio Dre. Hora: 19.30h. Lloc: 
Casa de la Vila.

17 l dissabte
Fira. Del Joc i la Joguina antigues. Hora-
ri: 11 a 14h i 16 a 19h. Lloc: Pavelló 
Miguel Poblet. Organitza: Ajuntament.

Concert. Actuació solidària del Cor Gos-
pel de Gràcia. Hora: 18h. Lloc: Kursaal. 
Preu: 10 euros.

18 l diumenge
Jugatecambiental. Taller de reciclatge 
d’hivern. Hora: 11.30h. Lloc: Parc de la 
Llacuna.

Teatre. ‘Estrella’, de la Cia. Marie de 
Jong. Hora: 19h. Lloc: Teatre Municipal. 
Preu: 10 euros anticipada/12 euros a 
taquilla.

Ajuntament 935 726 474

Ambulàncies 061

Sanitat Respon 902 111 444

Mossos d’Esquadra 088-112

Policia Local 092

Policia Nacional 935 642 450

Taxis 936 917 600

Telèfons d’interès

2 3 4

9 10 116 7 85
J.Relat Rivas RivasEl Punt Recasens La RamblaR.Miró

J.Vila

C.Pardo M.Guix R.MiróJ.Vila

14 1615

C.Pardo

17 18

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

12 13
El Punt Recasens Recasens

3 I 4 DE NOVEMBRE 
CENTRE CÍVIC CAN CUIÀS

16è PASSATGE DEL TERROR
Fase REM: La profunditat dels somnisAgenda

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

Tel. 934 451 888  |  De dilluns a divendres: 8 a 22h. 

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

EXPOSICIÓ
JORDI ANDREU FRESQUET
Obra pictòrica
Fins al 2 de desembre

EXPOSICIÓ
PINTURA
Eusebio Riesco
8 de novembre, 19.30h

EXPOSICIÓ
CAOS CONTROL_A2
Claudio Dre
13 de novembre, 19.30h

C.Pardo

MONTCADA A ESCENA
LISÍSTRATA
Taller de l’Aula de Teatre
9 de novembre, 22h
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El Consorci del Besòs ha posat 
en marxa una nova edició del 
projecte Cabal Musical, una 
iniciativa que rep el suport del 
Taller de Músics i de diversos 
ajuntaments de la denominada 
franja del Besòs, entre ells, el de 
Montcada i Reixac, que hi parti-
cipa des del 2017. Es tracta d’una 
acció d’innovació social per a la 
inclusió, basada en l’acompanya-
ment artístic de joves músics. El 
jovent que hi participa rep for-
mació, orientació i recursos pro-
fessionals per convertir les seves 
inquietuds creatives en projectes 
d’emprenedoria i introduir-se al 
sector musical. La formació cul-
mina amb la gravació d’una ma-
queta en un estudi professional i 
la realització de diferents mate-
rials audiovisuals amb caràcter 
promocional.

Selecció. Els músics interes-
sats –grups o solistes amb una 
trajectòria no consolidada i de 
qualsevol estil– han de superar 
un procés de selecció per parti-
cipar al programa, d’un any de 
durada, que inclou formació, 
orientació i recursos professio-
nals per introduir-se al sector. 
La informació es pot consultar 
al web del projecte (www.cabal-
musical.cat), on també es poden 
formalitzar les inscripcions, fi ns 
al 23 de novembre. 

Laura Grau | Redacció

Els autors o grups seleccionats podran optar a un any de formació i orientació amb el Taller de Músics 

ACCIÓ D’INCLUSIÓ
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El projecte Cabal Musical obre una 
nova convocatòria per a joves músics

PÀG. 18

EMMA VILARASAU, AL MUNICIPAL
L’actriu protagonitza ‘Un tret al cap’ al costat 
d’Imma Colomer i Vicky Luengo

El grup L’Home 
Invent passa 
a la fi nal del 
concurs Sona9
L’Home Invent ha arribat a la 
fi nal de la 18a edició del Sona9, 
el concurs que organitzen la re-
vista Enderrock, TV3 i Catalu-
nya Ràdio per promoure bandes 
emergents. La fi nal se celebrarà 
en directe el 14 de novembre a 
la Sala Luz de Gas de Barcelona 
amb la participació dels altres 
dos candidats que han superat 
les diferents fases del concurs, 
Sandra Bautista i Menut. “No 
ens esperàvem arribar fi ns 
aquí i la veritat és que el sol fet 
d’estar a la gala fi nal ja és un 
premi en si mateix”, ha dit el 
líder de la banda, Fran Delgado. 
El primer premi suposa gravar 
un disc amb un productor pro-
fessional i gaudir d’una campa-
nya publicitària i concerts pro-
mocionals a diferents festivals. 
També hi ha dos premis més per 
als fi nalistes, un per votació del 
públic i un tercer de les Cases de 
la Música de Catalunya | LG

La montcadenca Irina Casado va 
guanyar una de les 12 beques 
del programa Cabal Musical del 
2017. La jove rapera, de nom 
artístic Lil Russia, recomana l’ex-
periència a qualsevol músic que 
estigui començant. 
Què t’emportes de bo del teu pas 
per l’escola Taller de Músics?
Sobretot, m’ha donat confi an-
ça en el meu projecte i, també, 
aprendre a planifi car altres aspec-
tes vinculats a la creació. No et 
pots limitar a escriure i tocar can-
çons i assajar regularment, sinó 

que també has de ser present a 
les xarxes socials, organitzar es-
deveniments, establir contactes...
Cal tenir formació musical per 
optar a les beques?
No necessàriament, el que im-
porta és tenir un projecte musical 
propi de l’estil que sigui. Durant el 
curs, t’ensenyen a treure el mà-
xim partit de les teves propostes i, 
al fi nal, tu mateix et sorprens del 
que has aconseguit.
Vas començar amb el grup Pur-
ple High, però ara has canviat.
Sí, amb ells vaig gravar la meva 

primera maqueta i el meu primer 
videoclip a fi nal del curs. Ara estic 
col·laborant com a Lil Russia amb 
El Tornado, un grup amb qui he 
establert una bona sintonia i amb 
el qual ja hem fet alguns concerts 
i en tenim d’altres en perspectiva.
Veus possible viure de la mú-
sica?
Si no ets superfamós, és impos-
sible. La majoria dels músics que 
conec compaginen la música 
amb una altra feina, perquè mai 
no saps quants concerts et pro-
posaran | LG

‘El Taller de Músics m’ha donat confi ança en el meu projecte’
ENTREVISTA A IRINA CASADO

Fran Delgado, amb Carlota Pagès, del grup
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Amb el títol ‘El delicado olor de 
los cerezos’, la Plataforma Creati-
va El Trapecio, que dirigeix San-
tiago Jiménez, va estrenar el 28 
d’octubre al Kursaal un muntat-
ge poètic basat en haikús. Amb 
una posada en escena minimalis-
ta, Encarna Sola, Carmen Sola, 
Dolores Novo i Albert Baró van 
recitar aquests poemes curts que 
provenen de la tradició literària 
japonesa i tracten generalment 
sobre l’emoció que provoca en 
l’ésser humà la contemplació de 
la natura. L’obra s’inclou en la 
mostra teatral Montcada a Esce-
na. La propera cita del programa 

és la comèdia clàssica ‘Lisístrata’, 
dels alumnes del Taller de l’Aula 

de Teatre que es podrà veure el 
9 de novembre, al Kursaal (22h).

Tres dones formen un triangle 
encapçalat per una periodista 
massa incòmoda per al diari en 
el qual treballava i que l’acaba 
d’acomiadar. L’acompanyen en 
escena la seva germana, que no-
més vol gaudir dels darrers anys 
de la seva vida, i una víctima que 
exigeix que el seu cas surti a la 
llum pública. Totes tres han anat 
a parar a un carreró sense sortida 
del qual només podran sortir-ne 
dient aquelles coses que són tan 
difícils de dir. 
Aquest és l’argument de l’última 
creació del dramaturg Pau Miró, 
que es podrà veure al Tea tre Mu-
nicipal l’11 de novembre (19h). 
L’obra, que podria considerar-se 
un thriller periodístic amb tocs 
d’humor, refl exiona sobre la cen-

sura, tant en l’àmbit públic com 
en el privat, alhora que mostra 
els aspectes més íntims de les 
protagonistes, interpretades per  
Emma Vilarasau, Imma Colo-
mer –guardonada recentment 

amb el Premi Margarida Xirgu– i 
Vicky Luengo. Aquesta proposta 
va formar part del Grec 2017 Fes-
tival de Barcelona. Les entrades 
anticipades, al preu de 15 euros, 
es poden comprar a mirteatres.cat.

TEATRE MUNICIPAL

Laura Grau | Redacció

‘Un tret al cap’ refl exiona sobre 
la censura en l’àmbit públic i privat
L’obra compta amb les actrius Emma Vilarasau, Imma Colomer i Vicky Luengo

Emma Vilarasau, en una escena de l’obra ‘Un tret al cap’, escrita i dirigida per Pau Miró
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FOTOGRAFIA
Les millors imatges de la Biennal, a la Casa de la Vila

Fins al 10 de novembre es poden visitar a la Casa de la Vila les 
obres premiades i seleccionades a la XI Biennal Estatal de Foto-
grafi a Ciutat de Montcada i Reixac que organitza l’Afotmir amb 
el suport de l’Ajuntament. A la inauguració, feta el 18 d’octubre, 
van assistir el guanyador del concurs, Diego Pedra, i els premiats 
locals Txema Lacunza, Josep M. Fontanet i Josep Aliu (a la foto 
amb l’alcaldessa Laura Campos, i la regidora de Cultura, Mónica 
Martínez –ambdues d’ICV-EUiA). El 2 de novembre, Campos viat-
jarà a Gijón a recollir el premi que la Confederació Espanyola de 
Fotografi a (CEF) ha concedit a l’Ajuntament com a Millor Mecenes 
2018, candidatura que va impulsar l’Afotmir en agraïment al suport 
municipal rebut en els seus trenta anys d’existència | LG
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MONTCADA A ESCENA

El Trapecio recita haikús al Kursaal
La següent proposta de la mostra serà ‘Lisístrata’, dels alumnes del Taller de Teatre

Els quatre actors del muntatge poètic amb el director del grup El Trapecio, Santiago Jiménez

Laura Grau | Can Sant Joan
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CONCERT DE GUITARRA
Luis A. García presenta ‘Llaços sobre l’Atlàntic’

L’Auditori Municipal acollirà el 10 
de novembre, a les 19h, un con-
cert de guitarra a càrrec de Luis 
Alejandro García, guanyador de 
la darrera edició del Certamen 
Internacional de Guitarra de Bar-
celona Miquel Llobet, amb el qual 
col·labora l’Ajuntament de Mont-
cada i Reixac des de l’any 2008. 
García presentarà el seu primer 
disc ‘Llaços sobre l’Atlàntic’, un 
viatge musical d’anada i tornada 
per les grans obres de Lecuona, 
Lauro, Brouwer, Manjón, Llobet, Asencio i Turina. L’entrada antici-
pada costa 8 euros i a taquilla el mateix dia, 10 | LG

M
T

‘MONTE CATANO’
Nova convocatòria per publicar a la revista del Museu
El Museu Municipal ha començat a preparar el número 19 de la 
seva revista científi ca Monte Catano, on es publiquen anualment 
les investigacions de l’equip del Museu i que també està oberta 
a investigadors locals i comarcals que vulguin divulgar els seus 
treballs en el camp de la història, la geografi a, l’art, l’arqueologia, 
l’antropologia, les ciències naturals i el paisatgisme del territori. Les 
persones interessades poden presentar les seves propostes –que 
han de ser inèdites– fi ns al 30 de novembre al correu museumu-
nicipal@montcada.org. Les bases completes es poden consultar a 
www.montcada.cat | LG
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Els Castellers de Montcada i 
Reixac van homenatjar el 21 
d’octubre Esteban Fernández, el 
membre més veterà de la colla 
i persona clau en la seva refun-
dació ara fa quatre anys. L’acte, 
celebrat a la Casa de la Vila, va 
comptar amb amics i familiars de 
Fernández que, a punt de com-
plir 92 anys, es va mostrar emo-
cionat i agraït pel reconeixement, 
al qual es va sumar l’Ajuntament, 
representat per l’alcaldessa Laura 
Campos (ICV-EUiA). 

Homenatge. L’acte estava inclós 
en les III Jornades de Cultura 
Popular Catalana, que van co-
mençar el dia 20, amb la pre-
sentació del projecte ‘Vestim els 
capgrossos’ i un correfoc dels 
petits de la Colla de Drac i Dia-
bles de Can Sant Joan; el dia 21, 
van continuar amb la IV Dia-
da Castellera i van fi nalitzar el 
29, amb la trobada de Gegants 
i Capgrossos, que es va veure 
deslluïda per la pluja.

JORNADES DE CULTURA POPULAR

Els Castellers homenatgen Esteban 
Fernández per la seva veterania
La II Trobada de Gegants i Capgrossos es va veure alterada per la pluja del dia 28

Laura Grau | Montcada
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Ritme, color, forma, atmosfe-
ra, il·lusió i creativitat són les 
paraules que utilitza Jordi An-
dreu per descriure la seva ex-
posició, inaugurada el 24 d’oc-
tubre a l’Auditori Municipal. 
Andreu, de 78 anys, és un presti-
giós pintor de Badalona, amb una 
llarga trajectòria avalada per més 
d’un centenar d’exposicions nacio-
nals i internacionals i diversos pre-
mis com el Ciutat de Barcelona de 

1960. Ja de petit el que més li agra-
dava era dibuixar. “A l’escola, em 
dedicava a retratar la professora 
que, quan em descobria, queda-
va amb la boca oberta i ni em 
renyava”, va explicar l’autor, que 
va viure dos anys a París en la seva 
joventut i es va formar a l’Escola 
d’Arts i Ofi cis de Barcelona. La 
fi gura humana i les natures mor-
tes protagonitzen la seva primera 
mostra a Montcada, que es podrà 
visitar fi ns al 2 de desembre.

PINTURA

Jordi Andreu exposa 
a l’Auditori Municipal
L’artista badaloní presenta natures mortes i fi gures humanes

Andreu, durant la inauguració, acompanyat de la regidora de Cultura, Mónica Martínez

Laura Grau | Montcada

Montcada se 
suma a l’Any 
Maria Aurèlia 
Capmany

Montcada i Reixac s’ha adherit a 
la commemoració del centenari 
del naixement de l’escriptora ca-
talana Maria Aurèlia Capmany 
(Barcelona 1918-1991). L’acte 
més destacat del programa serà 
la xerrada que la neboda de l’es-
criptora, Anna Capmany, farà 
el 8 de novembre a la seu de la 
Fundació Cultural Montcada 
amb la col·laboració del Servei 
Local de Català (19.30h). Tam-
bé hi haurà una exposició a la 
Biblioteca Elisenda, dues tertú-
lies dels clubs de lectura i una 
edició especial del programa de 
les biblioteques, ‘Signatura 020’, 
a Montcada Ràdio, el dia 14, de-
dicat a l’autora | LG

Esteban Fernández, amb la litografi a de Joan Capella, acompanyat de Laura Campos i Salvador Urpí

M. Aurèlia Capmany va néixer fa 100 anys
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La cercavila de gegants i capgrossos es va canviar d’horari i recorregut a causa de la pluja

SG
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FUTBOL SALA
El primer sènior femení del CFS 
Montcada comença a competir amb 
bones sensacions

FUTBOL SALA

Els dies 29 i 30 d’octubre, va participar en dos amistosos que es van jugar a Romania, aconseguint un gol en el primer partit

Sergio González debuta, als 21 anys, 
amb la selecció espanyola absoluta

L’estiu del 2017, Sergio González, 
que a les dues temporades prèvi-
es havia jugat sis partits a Prime-
ra Divisió amb el Catgas Energia 
Santa Coloma i el FC Barcelona, 
va decidir acceptar l’oferta que li 
va arribar de Tudela per jugar a 
la màxima categoria amb el Ribe-
ra Navarra Futbol Sala. Amb 20 
anys, i després de ser el màxim 
golejador de Segona Divisió i 
proclamar-se campió de lliga amb 
el fi lial blaugrana, el montcadenc 
necessitava trobar un equip a Pri-
mera Divisió per tenir continuïtat 
i anar progressant. 
Un any i mig després, el temps ha 
demostrat que González va en-
certar de ple amb la seva decisió. 
L’equip de Tudela va ser la gran 
sorpresa de la temporada passada 
i es va classifi car per disputar el 
play-off per al títol, sent eliminat 
a la primera ronda pel campió, 
l’FS Inter Movistar. Enguany, 
l’inici de lliga encara està sent mi-
llor i, després de la disputa de 7 
jornades, el Ribera Navarra FS és 
quart amb 13 punts (4 victòries, 
1 empat i 2 derrotes). A més, els 
tudelans han superat l’eliminatò-
ria de setzens de fi nal de la Copa 
del Rei gràcies al triomf que van 
aconseguir el 23 d’octubre a la 
pista del Santiago Futsal (0-5) i 
jugaran la propera ronda l’11 de 
desembre a casa contra el Sala 

10 Saragossa. González és titular 
indiscutible a l’equip que dirigeix  
José Lucas Mena, ‘Pato’, i ha mar-
cat un gol en aquesta lliga. 
El bon rendiment del montca-
denc amb el seu equip no ha 
passat desapercebut per a Fede 
Vidal, qui a fi nals de juliol va as-
sumir el càrrec de seleccionador 
en substitució de José Venancio 
López. Vidal va convocar Gon-
zález per primera vegada amb 
l’equip nacional absolut per ju-
gar els dies 29 i 30 d’octubre dos 
amistosos contra Romania a la 
ciutat d’Odorheiu Secuiesc per 
començar a preparar el Mundial 
2020. Aquesta convocatòria su-
posa la culminació a la progressió 
del montcadenc, qui va debutar 
amb les seleccions sots-19 i sots-
21 –al novembre de 2016  i al 
gener de 2017, respectivament– 
quan Vidal treballava a les cate-
gories inferiors de la Federació 
espanyola.
 
Debut amb gol. González va jugar 
el seu primer partit el dia 29, sor-
tint a la pista a la segona rotació i 
va marcar el seu primer gol com 
a internacional absolut a la sego-
na part, tancant la victòria d’Es-
panya per 0 a 3. Un dia després, 
el montcadenc també va disputar 
el segon amistós que va fi nalitzar 
amb un sorprenent triomf dels 
romanesos (1-0).

Rafa Jiménez | Redacció

El montcadenc Sergio Gonzá-
lez, jugador del Ribera Navarra 
FS, segueix progressant i, amb 
només 21 anys, ha disputat a Ro-
mania els seus dos primers partits 
amb la selecció absoluta. 
Esperaves aquesta convocatòria?
No, va ser inesperada. Encara sóc 
molt jove i l’equip nacional està 
format per grans jugadors. Ha 
estat una gran alegria poder fer el 
meu debut a Romania.
Com és això de compartir vestidor 
amb jugadors tan importants?
És un somni fet realitat. Seguiré 
treballant per estar més cops al 
costat d’aquests grans jugadors.

La teva primera reacció, quan vas 
saber la notícia, va ser publicar 
una fotografi a de quan jugaves al 
planter del CFS Montcada.
És important saber d’on véns. 
He estat a diferents clubs, però li 
tinc una estima especial a l’equip 
del meu poble on vaig començar. 
Estic orgullós de portar el nom de 
Montcada per tot arreu. A la foto 
que vaig publicar a Twitter quan 
vaig rebre la convocatòria es podia 
veure un nen que estava il·lusionat 
per jugar a futbol sala. Aquest de-
but  pot servir de exemple perquè 
els més petits vegin que els som-
nis es poden arribar a complir.

El temps està demostrant que 
vas fer bé marxant a Tudela.
La vida és això, anar prenent deci-
sions. Va ser una aposta encertada 
i li estic molt agraït al meu entre-
nador i als companys que m’han 
ajudat a arribar fi ns aquí | RJ

‘Jugar amb la selecció és un somni fet realitat’ 

Sergio González, situat al mig de l’equip, dempeus, va debutar el 29 d’octubre a Romania amb la selecció espanyola absoluta 
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Suma 19 punts després d’encadenar dues victòries seguides

FUTBOL

El CD Montcada puja 
fi ns a la segona posició 

El CD Montcada es consolida 
com un dels equips aspirants a 
lluitar per l’ascens a Primera 
Catalana després de la disputa 
de 9 jornades al grup 2n de Se-
gona Catalana. Una setmana 
després de guanyar –amb gols 
de Francisco Baena i Hamza– 
al camp del CF Singuerlín (0-
2), els verds van superar amb 
bona nota la complicada visita 

del CCD Turó Peira, que va 
arribar a l’estadi de la Ferreria 
ocupant la segona posició amb 
un punt més. Dos gols de Car-
los Vidal a l’inici de la segona 
meitat li van donar tres punts 
d’or al conjunt que entrena 
l’argentí Claudio Festa, que 
s’ha situat a la segona posició 
amb 19 punts, a cinc del líder, 
l’EF Mataró | RJ

L’AE Can Cuiàs continua ofe-
rint un gran rendiment al grup 
3r de Segona Catalana i segueix 
invicta després d’haver jugat tres 
partits. L’equip de Toni Moreno, 
que va haver d’ajornar el seu 
últim partit contra el FS Sant 
Cugat B per culpa de la pluja, és 
segon a tres punts del CE Escola 
Pia B, conjunt que ha guanyat 
els quatre partits que ha dispu-
tat. El dia 20, i amb motiu de la 
disputa de la 3a jornada, l’equip 
de Can Cuiàs va sumar els tres 
punts en el derbi que es va ju-
gar a la pista coberta de la Zona 
Esportiva Centre contra el FB 
Montcada (3-4) amb una gran 
intensitat a la grada i al terreny 
de joc. “Ha estat un enfron-
tament maco, molt disputat. 
Estem contents amb els tres 
punts, però hem de continuar
treballant per millorar ja que 
hem comès molts errors pro-
vocats pels nervis de jugar un 
derbi”, va dir Moreno després 

del partit. Per la seva banda, 
José Luis Carrasco, tècnic del 
FB Montcada, reconeixia que 
el seu equip, que va arribar al 
descans perdent per 1 a 2, no ha-
via començat bé, però valorava, 
de forma molt positiva, la seva 
reacció a la segona part, remun-
tant fi ns al 3 a 2. “Als últims 
minuts, podia haver guanyat 
qualsevol i una jugada aïllada 
ha provocat la nostra derrota 

davant d’un bon rival, al que 
felicitem”, va dir Carrasco. 

Data per al derbi. El FB Mont-
cada, que a l’última jornada va 
guanyar a la pista del Futsal Iris 
Badalona B (1-2), és setè amb sis 
punts i un partit menys. El derbi 
contra el Maderas San Andrés 
CFS Montcada B fi nalment es 
disputarà el 8 de novembre al 
pavelló Miquel Poblet (21h).

El seu últim partit contra l’FS Sant Cugat B es va haver d’ajornar per culpa de la pluja

L’AE Can Cuiàs segueix sense perdre i 
guanya el derbi contra el FB Montcada

FUTBOL SALA. SEGONA CATALANA

El derbi entre el FB Montcada i l’AE Can Cuiàs va ser molt intens, amb molts moviments de marcador 

Rogelio Pérez, que va ser 
col·laborador de la junta directiva 
del CD Montcada, va morir el 23 
d’octubre als 75 anys. Pérez, que 
va néixer a Tíjola (Almeria) i va arri-
bar a Montcada amb 15 anys, tam-
bé era conegut per haver treballat a 
la perruqueria Cal Mestres. El club 
verd el va recordar amb un minut 
de silenci abans del partit contra el 
Turó de la Peira | RJ 

Dol a la família verda
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Ha guanyat tots els partits que ha disputat fi ns ara a Tercera

BÀSQUET

El senior A de la UB MiR 
suma cinc triomfs seguits

El sènior A de la UB MiR conti-
nua amb el seu gran nivell de joc 
i resultats i es manté invicte des-
prés d’encadenar cinc victòries
al grup 7è de Tercera Catego-
ria. Als seus dos darrers partits, 
l’equip de Miguel Ángel Ganella 
va derrotar el B. Bufalà (56-55), 
al pavelló Miquel Poblet, i el CE 
Laietà B (60-64), a domicili. Tot 
i que l’equip s’ha dissenyat per 
lluitar per l’ascens, Ganella re-

coneix que l’ha sorprès guanyar 
els cinc primers partits i elogia 
“el treball d’un equip que està 
per damunt de les individuali-
tats i que està aconseguint tri-
omfs amb uns fi nals molt ajus-
tats”. L’UB MiR A comparteix 
el liderat amb l’EPSA A, igual-
ment invicte. L’UB Llefi à B, que 
ha disputat una jornada menys, 
també ha guanyat els quatre 
partits que ha jugat | RJ

Rafa Jiménez | Redacció

Donació del club blau contra el càncer de mama
La UB MiR va fer el dia 19, amb motiu de la commemoració del Dia Mun-
dial contra el càncer de mama, un donatiu de 60 euros a la secció local 
de l’Associació Espanyola contra el Càncer. L’acte d’entrega va comptar 
amb la presència d’una representació de les juntes directives d’ambdues 
d’entitats, que tenen una acord de col·laboració, i de l’equip sènior femení 
del club blau –a la foto. A nivell esportiu, aquest conjunt, que juga al grup 
6è de Tercera Categoria, ha perdut els cinc partits que ha disputat fi ns ara 
–els dos últims contra el CB La Garriga (42-58) i el CB Llinars (59-50) | RJ
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El CFS Montcada, que feia 8 
anys que no tenia cap equip fe-
mení, compta aquesta tempora-
da, i per primera vegada en la 
seva història, amb un sènior grà-
cies a la iniciativa de Miquel Par-
ra, membre de la junta directiva. 
Xavi Romeo, coordinador del 
club amb experiència al futbol 
sala femení, va ser l’home encar-
regat de seleccionar les jugado-
res. Al mes de juny, el gruix de 
l’equip estava format per mares 
vinculades al club, però al setem-
bre es van incorporar més juga-
dores fi ns a formar una plantilla 
amb nou integrants, cinc d’elles 
de Montcada.
De moment, el rendiment de 
l’Amac Automotive està sent po-
sitiu i es setè, amb dues victòries 
i dues derrotes, al grup 1r de 1a 
Catalana. “Quan va arribar la 
possibilitat de jugar a Primera, 
no ho vaig dubtar, veient el ni-
vell que l’equip havia demos-
trat a la pretemporada. El nos-
tre objectiu és mantenir-nos, 
tot i i que no descartem estar 
més amunt”, ha dit Romeo.

L’equip femení, de nova creació, suma un balanç de dues victòries i dues derrotes

L’Amac Automotive CFS Montcada 
engega la lliga de forma positiva

FUTBOL SALA. PRIMERA CATALANA FEMENINA

El Broncesval Montcada ha baixat fi ns a la 12a posició del grup 5è de 
Tercera Nacional després de perdre el 21 d’octubre al pavelló Miquel 
Poblet contra el FS Sant Cugat (3-5). L’equip d’Álex Fernández encara 
no ha puntuat com a local i ha disputat una jornada menys que els seus 
rivals ja que el partit que havia de jugar el dia 27 a Arenys de Munt es va 
ajornar. D’altra banda, el Maderas San Andrés CFS Montcada B suma 
set punts, i amb un partit menys, és sisè al grup 3r de Segona Catalana 
després d’empatar el seu últim partit contra l’AP Nou Escorial B (3-3). 
Al grup 1r de Tercera Catalana, el Hierros Iserte CFS Montcada C, que 
el dia 21 va guanyar el seu primer partit a la pista de la Penya Barça 
Barberà del Vallès (2-3), ocupa la desena posició amb 4 punts | RJ 

   Cara i creu per als altres equips sèniors del club

Després d’haver guanyat dos partits seguits, el sènior femení va perdre contra l’Arenys de Munt (2-4)
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Rafa Jiménez | Redacció
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...També és notícia....................................

El Roller Can Cuiàs 
aconsegueix la 
primera posició 
a la classifi cació 
per equips de la 
Lliga Catalana
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PATINATGE 
DE VELOCITAT

El Roller Can Cuiàs ha guanyat, amb un total de 7.102 punts, la Lliga Ca-
talana de patinatge de velocitat que va fi nalitzar el 27 d’octubre a Reus. 
El club local va ser el millor –per davant del Nàstic de Tarragona i el 
Delta Prat– en una classifi cació per equips que surt de la suma de punts 
d’aquesta última prova i les tres celebrades anteriorment a Viladecans, 
Lliçà i Montcada. A nivell individual, Jorge Fernández i Noelia Lumbreras 
s’ha proclamat campions a les categories màster 50 i 40, respectiva-
ment. També han pujat a la segona posició del podi el benjamí Adrián 
Rodríguez, el màster 30 Jordi Lagares i el màster 50 Ramón Subirats 
mentre que han estat tercers els màsters 30 Danny Molina i Sheila Juan. 
En aquesta mateixa competició, la montcadenca Mireia Téllez (Delta 
Prat) va fi nalitzar al quart lloc a la categoria alevina. D’altra banda, el 
Roller Can Cuiàs va obtenir la cinquena posició a la classifi cació general 
per equips de la Interlliga de Comunitats que va fi nalitzar el 21 d’octubre 
amb la disputa del Trofeu Nacional de Lliçà d’Amunt | RJ

Marc Castillo i Mari Hernández obtenen 
la sisena posició amb Catalunya a l’Europeu
Els dos jugadors del CK Montcada –a 
la foto– van aconseguir amb la selecció 
catalana la sisena posició al campionat 
d’Europa que es va disputar entre el 13 
i el 21 d’octubre a Holanda. Catalunya, 
que a l’edició del 2016 va obtenir una 
històrica medalla de bronze, va fi nalit-
zar la primera fase a la segona posició 
amb un balanç d’una derrota contra la 
potent Holanda (31-13) i dues victòries 
contra Polònia (11-13) i Anglaterra 
(18-17). En aquest últim partit, Marc 
Castillo, que va ser el màxim encistellador català amb 20 punts, va acon-
seguir la cistella defi nitiva del triomf als últims segons. Una derrota contra 
Portugal (21-13) va deixar l’equip dirigit per David Guzmán i Xavi Vidal fora 
de la lluita per les medalles. Finalment, Catalunya va acabar a la sisena 
posició després de superar Hongria (17-22) i perdre contra la República 
Txeca (20-17). Holanda va ser la guanyadora d’una competició que es va 
disputar a les ciutats de Drachten, Gorredijk, Heerenveen i Leeuwarden | RJ
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EXCURSIONISME
Nova sortida del Montcada Camina a Can Cuiàs
El cicle d’excursions que promouen El Cim, el CEAV i el CECC amb la 
col·laboració de l’IME proposa una nova sortida de 15 km que es farà 
el 4 de novembre amb destinació al Mirador de l’Estrella-Can Cuiàs. 
Les persones interessades a fer-la es poden inscriure a la seu de l’IME 
(Tarragona, 32), per telèfon (935 650 999) o a través del correu elec-
trònic ime@montcada.org. També es podran fer el mateix dia, a les 
8.30h, al punt de sortida, davant del pavelló Miquel Poblet | RJ

Continuen obertes les inscripcions per a la Kami-Cei
Tothom que vulgui participar a la caminada que el Club Excursionista 
Independent de Catalunya (CEI), amb seu a Sant Cugat del Vallès, or-
ganitzarà l’11 de novembre a la serralada de Marina tenen temps per 
fer la seva inscripció fi ns al dia 4 al bloc de l’entitat kamicei.blogspot.
com. L’excursió sortirà i arribarà davant del pavelló Miquel Poblet i hi 
haurà tres recorreguts de 15, 19 i 25 km, tot i que l’inici i el fi nal seran 
comuns. Els montcadencs que hi vulguin participar, i que estiguin 
federats, tindran un descompte i pagaran 12 euros, el mateix preu 
que els socis del CEI | RJ

TENNIS DE TAULA
Tres victòries seguides per al sènior A del CTT La Unió 
El primer equip de la secció de tennis de taula de La Unió ha encadenat 
tres victòries seguides al grup 1r de Preferent que l’han situat a la cinque-
na posició amb 8 punts. El sènior A està empatat amb altres tres rivals i 
es troba a dos punts del líder, la UE Sant Cugat. En canvi, els sèniors B i 
C, que juguen a Segona A i Tercera, respectivament, encara no han pogut 
aconseguir cap victòria aquesta temporada. D’altra banda, Irene Aguado 
va participar el 27 d’octubre en una concentració al CAR de Sant Cugat i 
disputarà, a partir del 2 de novembre, a Bàscara (Girona) la fase de clas-
sifi cació per al torneig estatal, debutant a la categoria alevina. També hi 
competirà, en aquesta mateixa categoria, el seu company Álex López | RJ

FUTBOL 
La UE Sant Joan-Atlètic 
torna a sumar punts
Després d’haver encaixat tres 
derrotes seguides  –l’última con-
tra un dels líders, el FC Girona B 
(1-0)–, la UE Sant Joan-Atlètic va 
tornar a puntuar amb l’empat que 
va aconseguir el 28 d’octubre a 
l’estadi de Can Sant Joan contra 
la UE Llagostera B (3-3). L’equip 
de Paco Hidalgo només ha guan-
yat un partit aquesta temporada i 
és, amb 8 punts, catorzè del grup 
1r de Primera Catalana | RJ PI
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El conjunt vermell ha puntuat a 
les últimes quatre jornades del 
grup 2n de Primera Catalana 
amb un balanç de dues victòries, 
com a local, i dos empats, a fora 
de casa. Després de superar el 
Femení Manu Lanzarote C (4-
1) a l’estadi de Can Sant Joan, 
l’equip d’Antonio Moya va empa-
tar al camp del CE Seagull B (3-
3). Les ‘reds’ han pujat fi ns a la 
novena posició, amb 8 punts | RJ PI
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L’equip de Javier Córdoba, que va 
començar la lliga al grup B de 3a 
Catalana amb una derrota a la pista 
del Llavaneres-Caldes d’Estrac (31-
30), ha encadenat tres victòries 
contra l’H. Garbí B (28-27), el BM 
Pau Casals (27-30) i l’Esportiu Cas-
telldefels (27-23) que l’han situat al 
tercer lloc, amb 6 punts. A Primera 
Estatal, el sènior A és setè després 
de perdre a Sant Quirze (43-26) i 
empatar a 30 contra La Roca | RJ PE
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HANDBOL
El sènior B del CH La 
Salle puja al tercer lloc

El primer equip del club de Terra 
Nostra ha encadenat cinc jornades 
sense perdre al grup 9è de Tercera 
Catalana amb un balanç de quatre 
victòries i un empat. Després de 
derrotar l’UD Lourdes a l’estadi de 
la Ferreria (2-0), l’equip de Robert 
Villa va guanyar al camp del CD 
Montornés Norte (1-3), fet que l’ha 
permès pujar fi ns a la cinquena po-
sició, amb 17 punts | RJ 

Bona ratxa de resultats 
per a la UD Santa María

El FB Montcada no perd 
des de fa quatre partits
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.....Viu l’Esport................

El juvenil B del CFS Montcada ocupa la 
part mitja de la classifi cació a Primera

El Hierros Iserte CFS Mont-
cada B ocupa, amb 7 punts, la 
setena posició al grup 4t de Pri-
mera Divisió. Els montcadencs 
van puntuar a les tres primeres
jornades gràcies a dues victòries 
a casa contra l’FS Sant Cugat 
(4-1) i el CFS Molins 99 (5-1) 
i un empat a la pista del CFS 
Manresa-Castellgalí B (3-3). Al 
seu últim partit com a visitant, 
el juvenil B que entrena Óscar 
Castillo va encaixar la seva 
primera derrota a la pista de 
l’Olímpic Floresta (5-0) | RJ El juvenil B del CFS Montcada va debutar el 6 d’octubre amb una victòria contra l’FS Sant Cugat (4-1)
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El Hierros Iserte ha perdut el seu primer partit després de la disputa de quatre jornades
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L’equip blau encara no ha pogut guanyar cap partit al nivell C

BÀSQUET

El cadet B de la UB MiR 
encaixa quatre derrotes

El cadet B de la UB MiR no 
està tenint sort en el seu inici 
de temporada al grup 8è del 
nivell C. De moment, l’equip 
que entrena Miquel Morató no 
ha pogut guanyar cap partit i 
ha perdut a les quatre jorna-
des que ha disputat contra el 
CB Llinars (49-51) –a la foto–, 
el CB Lliçà de Vall (62-54), el 
CB Vila de Montornès (42-70) 
i el CB Les Franqueses (61-84). 
L’equip és el cuer en un grup 
format per cinc equips | RJ
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El cadet B va perdre contra el CB Llinars (49-51)

El juvenil A del CH La Salle, 
que va quedar últim a la fase de 
classifi cació per poder disputar 
la Lliga Catalana, està oferint un 
gran rendiment en el seu inici de 
temporada a Primera. El con-
junt que entrena Josep Maresma 
es manté invicte després de la 
disputa de tres jornades i és el 
líder del grup F gràcies a les tres 
victòries que ha aconseguit, de 
manera contundent, contra l’Es-
portiu Castelldefels (12-32), el 
CH Parets (34-14) i l’Handbol 
Empordà Roses (42-20). 

HANDBOL

El juvenil masculí A del CH La Salle 
és líder amb un ple de victòries
L’equip ha guanyat els tres partits que ha disputat al grup F de Primera Catalana

Rafa Jiménez | Redacció

Els jugadors del juvenil A i el seu tècnic, Josep Maresma, durant el temps mort d’un partit

L’equip vermell ha encaixat tres derrotes consecutives

FUTBOL

Només un empat per al 
juvenil B del FB Montcada

El juvenil B del FB Montcada 
no està tenint un bon inici de 
temporada al grup 34è de Se-
gona Divisió. L’equip vermell, 
que va debutar el 6 d’octubre 
amb un empat a l’estadi de la 
Ferreria contra el CF Sabadell 
Nord (3-3), no ha pogut tornar 
a puntuar després d’encaixar 
tres derrotes consecutives: una 

a casa contra el CFU Can Rull 
Rómulo Tronchoni (2-4) i dos 
com a visitant contra el CF Ra-
cing Vallbona (2-1) i l’EF Saba-
dell (4-3). 
Amb aquest balanç de resul-
tats, el juvenil B ocupa, amb 1 
punt, la tretzena posició de la 
classifi cació en un grup format 
per un total de 16 equips | RJ
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El juvenil B del FB Montcada va perdre el 20 d’octubre contra el CFU Can Rull Rómulo Tronchoni (2-4)

FUTBOL SALA

Està concentrada a Sierra Nevada amb altres 10 nedadors

NATACIÓ

Entrenaments en alçada 
per a Marina Castro

Marina Castro, nedadora del 
CN Barcelona que s’entrena en 
règim intern al CAR de Sant 
Cugat amb l’equip nacional de 
fons, ha estat seleccionada per la 
Federació espanyola, juntament 
amb altres 10 nedadors, per par-
ticipar en una concentració al 
CAR de Sierra Nevada que va 
començar el 19 d’octubre i que 
fi nalitzarà el 10 de novembre.
Castro, de 19 anys, va deixar 
momentàniament aquesta pre-

paració en alçada per participar 
el 27 d’octubre a la 5a edició de 
la International Swim Marathon 
que es va disputar a l’illa portu-
guesa de Madeira. La nedadora 
montcadenca va fer la cursa de 
10 quilòmetres en un temps de 
2 hores, 16 minuts i 55 segons, 
aconseguint el millor temps a la 
categoria absoluta i sent segona 
de la classifi cació general per 
darrera de la també espanyola 
Aroa Silva, de 16 anys | RJ

La montcadenca, que pertany 
al Club Gimnàstic Catalunya, 
participarà el 8 de novembre al 
campionat d’Espanya que es dis-
putarà a Múrcia. Martínez, de 19 
anys, competirà a la categoria ju-
venil amb l’aparell de cèrcol | RJ

Laura Martínez, 
al campionat 
d’Espanya



Paco Martínez
Envelliment actiu. Paco Martínez és un exemple de com viure de forma activa el que es coneix 
com la tercera joventut. Als seus 76 anys d’edat, fa natació i aquagym al Montcada Aqua i va a balls 
de saló i en línia al Casal Cívic de Montcada, on va ser president durant gairebé 10 anys, fi ns al 2016, 
de l’associació de gent gran de l’equipament, ubicat al parc Salvador Allende. A més, és activista de la 
Marea Pensionista i cada dilluns assisteix a la mobilització de Barcelona en defensa d’unes pensions 
dignes. També participa en el projecte que l’Ajuntament ha posat en marxa per dissenyar un pla d’ac-
tuació que tingui en compte les necessitats de la gent gran. Martínez tampoc es perd cap festa adre-
çada al seu col·lectiu perquè, per a ell, és molt important mantenir el bon humor i les ganes de viure.

‘La gent gran també ha de 
tenir objectius a la vida’  

Per què és important viure un enve-
lliment actiu?
Perquè una persona activa està més 
àgil i el seu cos i la seva ment fun-
cionen millor. Jo no he tingut una 
vida fàcil, però intento mantenir el 
bon humor i les ganes de viure. Crec 
que, quan una persona es jubila, no 
ha de perdre la il·lusió i ha de tenir 
objectius que donin sentit a la seva 
existència.
Montcada és una ciutat amiga de 
la gent gran?
Cada vegada es fan més activitats i 
es donen més serveis adreçats a la 
gent gran, però encara hi ha moltes 
necessitats. Les administracions 
haurien d’invertir més recursos per 
garantir-nos una vellesa digna. 
Què n’opina de les pensions?
Són del tot insufi cients. La Constitu-
ció recull que s’han de garantir unes 
prestacions que permetin a les per-

sones grans viure amb dignitat, però 
això no es compleix. Com és possi-
ble que les vídues cobrin només el 
60% de la pensió, quan tenen pràc-
ticament les mateixes despeses que 
quan vivia el marit? 
Quines altres qüestions considera 
que cal reivindicar?
Per exemple, la manca de residèn-
cies públiques, a Montcada no n’hi 
ha cap, i de centres de dia. Tam-
bé eliminaria el copagament dels 
medicaments, que va ser una de 
les mesures que es van aplicar du-
rant les retallades. En molts casos, 
els medicaments se’n porten mitja 
pensió, perquè n’hi ha molts que no 
entren per la seguretat social. D’altra 
banda, considero que alguns serveis 
com el d’odontologia i podologia 
també haurien de ser gratuïts.
Quins records té de l’etapa en què 
va ser president de l’entitat de gent 

gran del Casal de Montcada Nova?
Va ser una època molt intensa. Vam 
introduir noves activitats com, per 
exemple, la informàtica. Nosaltres 
èrem els monitors. Havíem anat a 
les classes que feia l’Ajuntament al 
Casal de la Mina i vam voler compar-
tir el que havíem aprés amb la resta 
de socis de la nostra entitat. Era un 

nivell bàsic, per saber enviar un co-
rreu electrònic, guardar documents 
i fotografi es o escriure un text. Pri-
mer fèiem les classes a una sala que 
ens va cedir l’Ajuntament a la Casa 

de la Vila. Com que van ser un èxit 
total, vam haver d’ampliar l’espai. 
Aleshores, ens vam traslladar a la bi-
blioteca i, des del 2013, existeix una 
aula oberta d’informàtica al casal. 
M’agradaria destacar el gran suport 
que vam rebre de l’Ajuntament per 
tirar endavant la iniciativa.
Destacaria alguna altra activitat?
Sí, vam recuperar els balls de saló i 
en línia; vam fer viatges, excursions, 
festes, exhibicions de fi  de curs i 
sessions de ball els diumenges a la 
tarda. Ah! I em deixo les classes de 
català amb el Servei Local de Català. 
Ens ho passàvem molt bé amb Mar-
ta Lluís, la professora.
Hi ha força participació a les dife-
rents activitats?
Hi ha gent, però també n’hi ha molta 
que es queda a casa, sola. Jo els hi 
diria que vinguessin, que fer alguna 
activitat és molt bo per a la salut, ja 

que es fan amistats, es compartei-
xen experiències i ens ho passem 
molt bé.
Què li sembla que ara el casal si-
gui un centre cívic obert a tota la 
població?
Em sembla molt bé, és una mane-
ra d’aprofi tar millor l’equipament i 
potenciar les relacions intergenera-
cionals. Un bona idea que està fun-
cionant, ja que cada vegada es veu 
més gent jove al Casal.
La gent gran està ben considerada?
Amb la gent gran s’ha de ser tolerant 
i tenir paciència perquè som d’una 
altra generació, d’un altre món, amb 
uns valors i uns hàbits diferents. La 
majoria vam començar a treballar 
molt joves, hem patit bastant i, tot 
i que de vegades ens repetim una 
mica, la nostra opinió també és im-
portant i necessària per construir 
una societat més justa per a tothom.

‘Cal pujar les pensions, 
fer més residències 
i centres de dia i 
eliminar el copagament 
dels medicaments’ 

pensionista

A títol personal
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