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SI HEU DE TRIAR CENTRE, US VOLEM EXPLICAR QUE:
•  La família és el principal referent educatiu. L’escola és un acompanyament essencial, però no determina per si mateixa el futur dels 

nostres infants.
•  Conegueu a fons el projecte educatiu del centre, la seva metodologia de treball i l’equip docent. Les famílies també són part del centre 

educatiu i ajuden a construir-lo. Les AMPA o AFA en són el principal canal de representació. Participeu-hi!
•  No feu cas dels rumors. No tot el que es diu sobre una escola és veritat. De vegades, s’estenen rumors falsos que fan malbé la imat-

ge de l’alumnat i de les persones que hi treballen. Comproveu les informacions per vosaltres mateixos!
•  Per sort, el món és divers. Els centres educatius són el reflex de la societat que els envolta i conscients d’això, s’adapten a les neces-

sitats de cada alumne. Un ambient divers és, en si mateix, enriquidor per als nostres infants.
•  Acosteu-vos als centres! Visiteu-los directament, sense intermediació, per poder valorar i contrastar la informació. Visiteu els webs 

dels centres i intenteu anar al màxim de portes obertes.

 INFANTIL I PRIMÀRIA

CENTRE DATA HORA

ESCOLA EL TURÓ 19/03/19 15.15 h

ESCOLA FONT FREDA 20/03/19 15.15 i 17 h

ESCOLA ELVIRA CUYÀS 21/03/19 17 h

ESCOLA REIXAC 25/03/19 15.15 i 17.30 h

ESCOLA MAS RAMPINYO 25/03/19 15.15 h

INSTITUT-ESCOLA EL VIVER 27/03/19 15.15 h

ESCOLA MITJA COSTA 28/03/19 9.15 i 15.15 h

COL·LEGI GINESTA 16/03/19 11 h

COL·LEGI FEDAC MONTCADA 17/03/19 11 h

COL·LEGI LA SALLE 23/03/19 10 h

ESO

CENTRE DATA HORA

INSTITUT MONTSERRAT MIRÓ 20/03/19 18 h

INSTITUT LA RIBERA 23/03/19 11 h

INSTITUT LA FERRERIA 27/03/19 18 h

INSTITUT-ESCOLA EL VIVER 28/03/19 15.15 h

COL·LEGI GINESTA 16/03/19 11 h

COL·LEGI LA SALLE 16/03/19 10 h

Des de la Xarxa Antirumors us convidem a una trobada-col·loqui per solucionar dubtes sobre 
el procés de matriculació i parlar amb famílies de diferents centres educatius.
• 12 DE MARÇ (SECUNDÀRIA)
• 13 DE MARÇ (PRIMÀRIA)
A la Casa de la Vila, a les 17.30  h
Reserveu-ne plaça a: montcadaantirumors@gmail.com

DESCOBRIU LES INSTAL·LACIONS I ELS PROJECTES PEDAGÒGICS DE PRIMÀRIA I  

SECUNDÀRIA DE MONTCADA I REIXAC CARA LA PREINSCRIPCIÓ DEL CURS 2019-2020.

PORTES OBERTES
ALS CENTRES EDUCATIUS
PORTES OBERTES
ALS CENTRES EDUCATIUS

Si voleu saber en quin centre teniu l’escolarització preferent, podeu consultar el formulari allotjat a  
matriculacio.montcada.cat        

 VENIU I PARTICIPEU!
btes sobre 

Més informació a:
 www.montcada.cat
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SATISFACCIÓ
El president de l’Àrea Territorial i els 
redactors del Catalèg van expressar la 
seva alegria per l’aprovació del document

CATÀLEG DE PATRIMONI

El consistori ha de vetllar per preservar 
un total de 112 elements catalogats
El govern municipal celebra l’aprovació d’un document que ha trigat 21 anys a aprovar-se i que és a punt d’entrar en vigor

Finalment, després de 21 anys 
des de l’inici de la seva redacció, 
Montcada i Reixac ja té aprovat 
el Catàleg de patrimoni arqui-
tectònic, històric i ambiental del 
municipi. El document va ser 
presentat ofi cialment el 20 de fe-
brer, a l’Auditori Municipal, en 
un acte conduït pel president de 
l’Àrea Territorial, Jordi Sánchez 
(ERC), que va comptar amb la 
participació de l’arquitecte Josep 
Lluís Gorina i de l’historiador 
montcadenc Jaume Alcázar, amb-
dós membres de l’equip redactor 
del Catàleg. La presentació va ser 
amenitzada amb recreacions his-
tòriques teatralitzades a càrrec del 
grup Àura Didàctica.

Contingut. El Catàleg de patrimo-
ni –que entrarà en vigor un cop 
el signi el conseller de Territori i 
Sostenibilitat, Damià Calvet– re-
cull un total de 112 elements de 
Montcada i Reixac classifi cats 
en quatre conjunts: 4 conjunts 
arquitectònics, 66 elements –que 
inclou edifi cis religiosos, públics i 
industrials, a banda de residències 
rurals i urbanes i obres d’enginye-
ria; 17 jaciments arqueològics; 16 
elements de patrimoni natural i 9 
ambientals i paisatgístics.
Cadascuna de les peces cataloga-
des compta amb un nivell de pro-
tecció concret que va de l’1 al 6 
en funció del seu valor. A la cate-
goria 1 –que implica preservació 
integral– s’inclouen 11 elements. 

Amb el nivell 2 de conservació –
permet actuacions encaminades a 
posar en valor i recuperar aspec-
tes que hagin pogut ser alterats–, 
n’hi ha 32. Als elements catalo-
gats amb la categoria 3 –16, en 
total– es permet fer intervencions  
parcials, sempre i quan, no es 
perdin els elements que van ori-
ginar la seva protecció. El nivell 
4 –amb 26 registrats– implica la 
protecció d’un espai des del punt 
de vista ambiental; el 5 –n’hi ha 
12–  autoritza a intervencions de 
reforma i rehabilitació i, fi ns i tot, 
a enderroc, però amb la condició 
de deixar constància documen-
tal de la seva memòria històri-
ca, fi nalment el nivell 6 –amb 
15 unitats registrades– és el que 
s’atorga a espais on hi ha la pos-
sibilitat que es trobin elements 
arqueològics.
La majoria d’elements catalo-
gats són de titularitat pública, 
però també n’hi ha de privats i 
els propietaris, si bé estan condi-
cionats a l’hora de fer reformes, 
es poden benefi ciar d’exempci-
ons fi scals. Amb l’aprovació del 
Catàleg de patrimoni, l’Ajunta-
ment adquireix el compromís 
d’invertir anualment un mínim 
de 56.000 euros per fer obres de 
conservació i rehabilitació i co-
brir les bonifi cacions i els Ibi dels 
edifi cis o espais a protegir.

Felicitacions. Sánchez va expres-
sar la seva satisfació personal i la 
del govern per l’aprovació del 
Catàleg “una de les obsessions 
d’aquest mandat”, ha dit, tot 
afegint que aquest sentiment 
d’alegria està barrejat, però, amb 
la pena i la ràbia pels elements 
perduts en les últimes dècades. El 
regidor ha lamentat que “en una 
època de creixement econòmic 

incontrolat i de bombolla im-
mobiliària, el patrimoni s’hagi 
vist com una nosa per especu-
lar” i va criticar que la tramita-
ció del Catàleg quedés aturada al 
2003 durant un període de deu 
anys per una resolució de l’ales-
hores alcalde, el socialista César 
Arrizabalaga. “Un mes després 
d’aquesta mesura, es van donar 
llicències d’obres a fi nques on 
hi havia elements patrimonials 
que es van aca-
bar perdent”, 
va recordar Sán-
chez.
El regidor va 
agrair a totes 
les entites i per-
sones que han 
posat en valor 
el patrimoni local i la memòria 
històrica la seva tasca –entre els 
quals, a l’exregidor de Cultura 
en el mandat anterior, Dani Moly 
(CiU)– i es va comprometre en 
nom del consistori a protegir el 
patrimoni, a destinar-hi recursos 

econòmics, a fer-ne difusió i a 
crear una comissió municipal in-
tegrada per tècnics, experts i re-
gidors que vetlli pel manteniment 
dels elements catalogats. Els dos 
redactors del projecte presents 
a l’acte també van expressar la 
seva satisfacció per l’aprovació 
del Catàleg. “Estic feliç de veure 
com s’ha complert el que per a 
mi era un somni”, va reconèixer 
Alcázar.  Gorina també va destacar 

la importància 
que l’inventari 
estigui en un 
web accessible 
a la ciutadania: 
“Hem trigat 
molts anys a 
acabar la feina 
encomanada, 

no per la nostra voluntat, sinó 
perquè va estar aturada du-
rant 10 anys. Ara la ciutadania 
podrà disposar d’una valuosa 
informació quan vagi a visitar 
cadascun dels elements o espais 
catalogats”.
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Durant la presentació del Catàleg de patrimoni, a l’Auditori Municipal, el grup Aura Didàctica va fer recreacions històriques teatralitzades

En breu, l’Ajuntament 
presentarà un web 
amb informació sobre 
els edifi cis i espais 
a protegir

Pilar Abián | Montcada

Sánchez: ‘Tenim un 
valuós patrimoni i ara 
també, un catàleg 
amb el qual poder 
defensar-lo’

Cronologia
Juliol 1998. La Diputació ator-
ga a l’Ajuntament una subven-
ció per inventariar els elements 
patrimonials del municipi, tasca 
que s’encarrega a l’historiador 
Jaume Alcázar i a l’equip d’ar-
quitectes de Josep Lluís Gorina.  
Juliol 1999. Els redactors lliuren 
l’inventari al consistori.
2001. Comença la redacció del 
Catalèg i del Pla Especial per a la 
seva protecció.
Juliol 2002. Es fa l’aprovació ini-
cial del Catàleg i posteriorment, 
també la provisional.
Abril 2003. A través d’una reso-
lució d’Alcaldia es demana a la 
Direcció General d’Urbanisme 
de la Generalitat la retirada del 
document.
Desembre 2013. Amb una nova 
subvenció de la Diputació, l’Ajun-
tament encarrega l’actualització 
del Catàleg.
Desembre 2018. El Ple aprova 
per unanimitat el text refós del 
Pla Especial urbanístic i Catàleg 
del patrimoni.
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El Catàleg és una bona mostra de la 
riquesa i antiguitat del patrimoni local

CONSERVACIÓ I PRESERVACIÓ

El document aprovat per l’Ajuntament cataloga quatre conjunts arquitectònics; 
66 elements que formen part de cases, masies, escoles, equipaments públics 
i privats, indústries, estacions ferroviàries, així com ponts, aqüeductes i xe-
menies; 17 enclavaments arqueològics, i 25 naturals on hi ha tant espais com 

arbres i fonts. Cadascun dels elements catalogats va acompanyat d’una fi txa 
descriptiva amb imatges i referències com la cronologia, l’autor –si escau–, la 
classifi cació i categoria i el nivell de protecció: 1 (integral), 2 (conservació), 3 
(parcial), 4 (ambiental), 5 (documental) i 6 (àrea d’expectativa arqueològica).

Conjunts arquitectònics (4)

Església de Sant Pere de Reixac, campanar, rectoria, cementiri i creu
Lloc documentat des del segle X. Nivells de conservació 1, 2, 4 i 6.

Casa de les Aigües
Construcció del segle XIX. Nivells de conservació 1, 4 i 6.

Fàbrica Asland
Construcció del segle XX. Nivell de conservació 2.

Carrer Major, carrer Barcelona i plaça de l’Església
Datats en l’època moderna (s.XV-XVIII) Nivells 4, 5 i 6.

Patrimoni arquitectònic (66)

Església de Santa Engràcia. Origen, 1378. Nivell 2.

Església de Santa Maria. Any 1936. Nivell 2.

Casa de la Vila. Any 1918. Nivell 2.

La Unió. Any 1924. Nivell 3.

Auditori Municipal. Any 1884 (Cal Sarget). Nivell 3.

La Salle. Any 1913. Nivell 3.

Cementiri. Any 1834. Nivell 2.

ABI. Any 1885. Nivell 2.

Can Tauler. Any 1886. Nivell 2.

Antic Hospital (i caserna). Any 1918. Nivell 3.

Masia Can Pomada. Segle XVII. Nivells 4 i 5.

Masia Ca n’Albinyana i capella. S.XIV. Nivells 2, 4 i 6.

Masia Can Piella. Segle XVII. Nivells 2, 4 i 6.

Masia Can Rocamora. S. XVI. Nivells, 2, 4 i 6.

Torre dels Frares. Segle XI. Nivells 2, 4 i 6.

Can Moia. Documentada al 1322. Nivells 2, 4 i 6.

Can Toi. Segle XX. Nivell de conservació 2 i 4.

Masia Can Pla. Segle XVII. Nivells 2, 4 i 6.

Masia Can Fontanet. Segle XIII. Nivells 2, 4 i 6.

Torre Na Joana i capella. Segle XV. Nivells 2, 4 i 6.

Ca n’Oliver. Reformada al 1910. Nivells 2 i 4.

Can Valentí. Contrucció, 1927. Nivells 2, 4 i 6.

Torre Oriol. Construcció, 1920. Nivells 2 i 4.

Ca n’Oriol Vell. Reformada al 1914. Nivells 5 i 6.

Can Bonet, edifi ci i masoveria. Any 1914. Nivells 2 i 4.

Ca l’Alcalde. Construcció 1903. Nivells 2 i 4.

Casa Nadal. Any 1925. Nivell 3.

Casa Casanovas. Final del segle XIX. Nivell 3.

Casa Riera. Final segle XIX. Nivell 3.

Casa Can Cuyàs. Segle XIX. Nivell 3.

Casa Massagué. Segle XIX o anterior. Nivell 3.

Torre Vila. Any 1907. Nivell 2.

Cases Bofi ll. Any 1890. Nivell 3.

Casa Bofi ll. Any 1886. Nivell 3.

Casa Grau. Any 1885. Nivell 2.

Casa Dulcet. Any 1883. Nivell 3.

Can Casamada. Any 1885. Nivells 2 i 4.

Torre Alemany. Any 1909. Nivells 2 i 4.

Casa Rufi . Principis segle XX. Nivell 3.

Torre Santaló. Any 1887. Nivells 5 i 4.

Torre Fins. Darrer quart s. XIX. Nivells 2 i 4.

Casa Larratea. Any 1899. Nivells 2 i 4.

Casa Serra. Any 1923. Nivells 2 i 4.

Casa Pla. Any 1923. Nivells 3 i 4.

Casa Ciuró. Segle XIX. Nivell 3.

Torre Pàmies. Any 1950. Nivells 2 i 4.

Casa Sindicat Agrícola. Primer quart s.XX. Nivell 3.

Vila Palacios. Any 1885. Nivells 2 i 4.

Casa Fàbregas. Any 1920. Nivells 2 i 4.

Vista Rica. Any 1887. Nivells 2 i 4.

Estació de França. Any 1854. Nivell 5.

Estació de Sant Joan i escales. Any 1884. Nivell 5.

Estació del Nord. Any 1855. Nivell 5.

Estació Can Sant Joan. Any 1887. Nivell 5.

Estació Mas Rampinyo. Any 1884. Nivell 5.

La Mina i el Reixagó. Any 1778. Nivell 1.

Ponts línia R3. Any 1884. Nivell 5

Pont sobre el Ripoll C-17. Any 1923. Nivell 2.

Pont sobre el Ripoll R2. Any 1963. Nivell 5.

Aqüeducte del Vallès I. Any 1825. Nivell 1.

Aqüeducte del Vallès II. Any 1825. Nivell 1.

Bòbila 1 Coll Montcada. Any 1922. Nivell 1.

Bòbila 2 Coll Montcada. Any 1922. Nivell 1.

Bòbila 3 Coll Montcada. Any 1922. Nivell 1.

Xemeneia Casa Fàbregas. Any 1930. Nivell 5.

Xemeneia Vallençana. Any 1920. Nivell 1.

Les Maleses. Ibèric. Nivell 1

Turó. Neolític, ibèric i medieval. 
      Nivell 6.

Mas Duran. Neolític. Nivell 6.

Puig Castellar. Ferro-ibèric/ romà 
     republicà. Nivell 1.

Mas Vilar. Romà. Alt Imperi.       
     Nivell 6.

Via Augusta-Camí Ral de Sabadell. Romà. Nivell 6.

Barri de Can Maiol. Neolític. Nivell 6.

Can Viola. Bronze/medieval. Nivell 6.

Rec Comtal. Modern. Alt Imperi. Nivell 6.

Carrer Major, pl Església, c. Barcelona. Modern. Nivell 6. 

Ca la Beguda. Romà. Nivell 6.

Mas Duran 2. Neolític. Nivell 6.

Assentament medieval Reixac. Medieval. Nivell 6.

Assentament medieval de Ventenac. Medieval. Nivell 6.

Can Sans. Medieval i modern. Nivell 2 i 6.

Mas Rampinyo. Edat geològica del Miocè. Nivell 6.

Gravera de Ca n’Albinyana. Edat geològica del Miocè. Nivell 6.

Patrimoni arqueològic (17)

Turó de Montcada; arbreda de Mas Duran; plataners de carretera Vella; 
plataners de carretera de Ripollet; llera del riu Besòs; llera del riu Ripoll; pi 
del masover i butia de la Casa de les Aigües; roure de la Font del Tort; cedre 
del carrer Montiu; conjunt de plataners de Can Milans; om de l’escola Mitja 
Costa; pollancre de la riera de Sant Cugat; alzina de Terra Nostra; lledoner de 
Ca n’Oller; conjunt de plataners del Reixagó; pi dels pous de la Casa de les 
Aigües; font Pudenta; font del Tort; font de la Mitja Costa; font dels Avellaners; 
font dels Caçadors; mirador de Reixac; mirador de Ca n’Oriol Vell; mirador de 
l’Estrella i mirador del Turó del Sextet.  
Tots aquests elements tenen un nivell de protecció 4. 

Patrimoni natural, ambiental i paisatgístic (25)

Les Maleses

Sant Pere de Reixac

Torre Vila

Cementiri Municipal

Aqüeducte del Vallès II

Actualitat



051a quinzena | Març 2019 05Notícies

Notícies
laveu.cat/noticies

PÀG. 7

LA PTJST, ATURADA
La Plataforma queda inactiva en no haver 
relleu per substituir les baixes que hi ha 
hagut en el secretariat del col·lectiu

MAS RAMPINYO

Els ascensors del pas sota l’R3, 
a punt d’entrar en funcionament
La previsió de l’AMB, responsable de les obres, és que els elevadors estiguin operatius la primera setmana de març

L’Àrea Metropolitana de Barce-
lona (AMB), responsable de les 
obres d’instal·lació d’ascensors al 
pas sota l’R3 de Mas Rampinyo 
–que comunica l’avinguda Cata-
lunya amb el carrer Tagamanent–, 
té la previsió de posar-los en fun-
cionament la primera setmana de 
març. Si bé la posada en marxa 
dels elevadors és imminent, l’ac-
tuació encara no ha fi nalitzat en la 
seva totalitat. Resta acabar de nete-
jar a fons tot el recorregut del pas i 
col·locar una malla de revestiment 
al voltant de les caixes exteriors 
dels dos ascensors que estan co-
bertes de ceràmica, a l’igual que el 
passadís soterrat. Aquesta opera-
ció es farà previsiblement l’última 
setmana de març. 

Terminis complerts. L’alcaldessa, 
Laura Campos (ICV-EUiA) i el 
president de l’Àrea Territorial, Jor-
di Sánchez (ERC), van celebrar 
en el decurs de la visita d’obres 
que van fer el 28 de febrer, que les 
obres, iniciades el passat mes de ju-
liol, s’hagin fet en el calendari pre-
vist, ja que han tingut importants 
afectacions per al veïnat, a ambdós 
costats de la via, tant pel que fa al 
trànsit de vehicles com de perso-
nes. Per tal de minimitzar molès-
ties, en la recta fi nal de la inter-
venció, l’Ajuntament ha demanat 
a l’AMB que obri el carrer Aragó, 
tallat en part des de fa mes de sis 

mesos, encara que a fi nal de març 
s’hagi de tornar a tancar durant 
una setmana, mentre es es col·loca 
la malla dels ascensors. 
“Per fi  veiem feta realitat una de 
les reivindicacions històriques 
del barri”, ha manifestat l’alcal-
dessa, tot afegint que “amb els 
ascensors i les millores realitza-
des, aquest pas que transiten a 
diari centenars de persones, ha 
quedat dignifi cat”.
Sánchez, per la seva banda, ha in-
cidit en el fet que l’actuació ajuda 
a cohesionar el territori, una de les 
prioritats de la política urbanística 
de l’executiu en aquest mandat. 
“Mas Rampinyo –ha dit– és un 
barri trinxat per la via del tren 
i ara la gent amb problemes de 
mobilitat o que vagi amb carret 
podrà creuar el pas amb como-
ditat”. 

Queixa acústica. D’altra banda, 
l’Ajuntament ha fet un requeri-
ment a Adif perquè adeqüi a la 
normativa municipal l’avisador 
acústic del pas a nivell de l’R3 
que connecta els carrers Esta-
nislau Abadal –al nucli antic de 
Mas Rampinyo– i Maria Victò-

Pilar Abián | Mas Rampinyo
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Visita de Campos i Sánchez a les obres, el 28 de febrer, on es veu un dels ascensor al fons a la dreta

L’executiu municipal format 
per ICV-EUiA, ERC i Círcu-
lo Montcada organitza el 5 de 
març, a l’Auditori Municipal 
(19h), un acte obert a la pobla-
ció per fer un balanç del grau 
de compliment dels compromi-
sos adquirits al Pla d’Actuació 
Municipal (PAM) 2015-2019. 
La presentació d’aquests resul-
tats també es farà un dia abans, 
a l’Auditori (13.30h), per als 
treballadors de l’Ajuntament. 
L’acte el presentarà l’alcaldessa 
i, de forma sectorial, els respon-
sables de cadascuna de les àrees 
del consistori | RJ

El govern local 
fa balanç de 
la seva gestió 
en un acte públic

Per segon any consecutiu, 
Montcada i Reixac commemo-
rarà el Dia europeu en memòria 
de les víctimes del terrorisme 
que se celebra cada 11 de març. 
Seguint el mateix esquema que 
en la primera edició, aquell dia 
a partir de les 12h, es farà una 
concentració davant de l’Ajun-
tament que consistirà en la lec-
tura d’un manifest i l’actuació 
de Javier Navarro, professor de 
guitarra clàssica de l’Aula de 
Música. L’acte, que es va ins-
taurar per acord del plenari al 
juliol del 2017, es tancarà amb 
dos minuts de silenci | RJ

L’11 de març, 
homenatge a 
les víctimes 
del terrorisme

ria dels Àngels –a Mas Duran. 
Segons les medicions realitzades 
per la Policia Local, el soroll de 
l’alarma –que sona cada vegada 
que passa un tren– és de 60,5 
decibelis superant els 45 db que 
es poden emetre a l’exterior en 
horari nocturn. Atenent a les 

queixes del veïnat, el consistori ha 
donat el termini d’un mes a Adif 
perquè faci les correccions oportu-
nes i l’alarma ferroviària s’ajusti a 
la normativa de protecció contra 
la contaminació acústica. En cas 
contrari, la corporació tramitarà la 
sanció corresponent.

L’Ajuntament fa un 
requeriment a Adif 
perquè baixi el volum 
de l’alarma de l’R3
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Baixa incidència de l’aturada convocada per la Intersindical a indústries i comerços

Al voltant de 200 persones, a 
la manifestació feta al municipi

Al voltant de 200 persones van 
participar el 21 de febrer al matí 
a la manifestació amb motiu de 
la vaga general que les organit-
zacions Intersindical i Ustec van 
convocar amb el lema ‘Sense drets 
no hi ha llibertats’, coincidint amb 
la celebració del judici contra els 
líders sobiranistes al Tribunal Su-
prem (TC). La protesta es va ini-
ciar a l’Ajuntament i va acabar 
davant del complex Montcada 
Aqua. A mig recorregut, el comi-
tè de vaga va fer la lectura dels 
motius de l’aturada centrats en 
la petició de la derogació de la 
reforma laboral, un salari mínim 
de 1.200 euros, la recuperació de 
les lleis socials vetades pel TC, 
i uns serveis públics de qualitat 
amb condicions laborals dignes, 
entre d’altres reinvindicacions. 
També es va reclamar la llibertat 

dels polítics encausats.  A les in-
dústries i comerços el seguiment 
de l’aturada va ser més aviat 
baix. A l’Ajuntament s’hi va afe-
gir el 35% de la plantilla, mentre 
que als instituts els alumnes la 
van sencundar majoritàriament, 
no tant així el professorat.

Visita reivindicativa. L’endemà de 
la vaga, l’activista independentis-
ta Jordi Puig, de 57 anys, va ar-

ribar a Montcada després de 55 
etapes recorrent els Països Cata-
lans en cadira de rodes per dema-
nar la constitució de la República 
i la llibertat dels polítics empre-
sonats i el retorn dels exiliats.  
Representants de partits i enti-
tats independentistes van rebre 
l’activista a la plaça de l’Església, 
des d’on van fer un recorregut 
pel carrer Major fi ns al Casal El 
Brot, on va fer una xerrada.

Sílvia Alquézar | Montcada

La manifestació convocada pel comitè de vaga del municipi va sortir des de l’Ajuntament i va acabar davant del complex Montcada Aqua
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VAGA DEL 21F

Un mes després de crear el 
compte municipal a Twitter, 
l’Ajuntament ha decidit ampliar 
la seva presència a les xarxes so-
cials estrenant un perfi l a Insta-
gram sota el nom d’@AjMont-
cada. Com ja fa a Facebook 
i Twitter, el consistori també 
recollirà a través d’aquest ca-
nal totes aquelles informacions 
d’interès públic que tinguin lloc 
al municipi. 
Aquest nou compte a les xarxes 
socials referma el compromís 
de la institució d’apropar-se a 
la ciutadania, obrint un nou 
espai que permet interactuar 
amb l’usuari digital. Instagram 
és una de les xarxes socials més 
populars del planeta. Amb més 
de 800 milions d’usuaris arreu 
del món, a l’Estat ja són més de 
15 milions les persones que en 
fan ús | LR

L’Ajuntament, 
també present 
a Instagram

La Plataforma queda en 
suspens a l’espera d’una 
renovació del secretariat

SOTERRAMENT DE L’R2

Jordi Puig va ser rebut per representants de partits i entitats independentistes

Tretze anys després de la seva 
crea ció, al febrer del 2006, la Pla-
taforma Tracte Just Soterrament 
Total (PTJST) es veu abocada a 
paralitzar la seva activitat per man-
ca de relleu al front del seu secreta-
riat. La decisió va ser comunicada 
el 27 de febrer a la reunió mensual 
de la Taula del soterrament –en 
què hi ha representació del govern 
i de tots els grups municipals del 
consistori. 
Des que el passat 6 de febrer els 
portaveus del col·lectiu durant els 
darrers sis anys, Ramón Bueno 
i Antoni Mollet, anunciessin en 
assemblea la decisió de deixar el 
càrrec, no hi ha hagut cap persona 
interessada a assumir aquest paper 
ni tampoc a continuar amb la tasca 
del secretariat. “Entenem que la 
situació s’explica pel fet que la 
reivindicació ha anat evolucio-

nant i ara es troba en una fase 
de treball més institucional, de 
manera que el paper de la Plata-
forma ha passat a un segon pla”, 
considera Bueno. No obstant això, 
els membres del secretariat sortints 
es mostren convençuts que, si el 
calendari previst per executar el 
soterrament no es compleix, hi 
haurà gent disposada a reprendre 
les mobilitzacions ciutadanes. Per 
això, la Plataforma no s’extingeix 
defi nitivament i mantindrà el seu 
correu i el seu Facebook per si re-
quereix fer alguna crida puntual  
a la població o per traspassar 
aquests canals a qui pogués estar 
disposat a continuar amb l’activi-
tat del col·lectiu. 
Els fi ns ara membres del secreta-
riat s’han acomiadat de la Taula 
del soterrament agraint al govern 
i als grups municipals el seu su-
port a la tasca realitzada. 

Pilar Abián | Montcada

El col·lectiu va néixer al febrer del 2006 per lluitar pel projecte

Membres del secretariat que han anunciat la seva marxa com a representants de la Plataforma
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Dimarts 5 de març, 

a les 19 h,

a l’Auditori Municipal.

L’Ajuntament 
fa balanç 
dels projectes 
de mandat.
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Connectem amb les persones

Publireportatge

En aquest marc, ha desplegat el pla 
de xoc contra la pobresa, dotat 
amb 15MEUR anuals, que inclou 
el programa Auditories i inter-
venció als habitatges en situació 

de pobresa energètica, amb l’objectiu de re-
duir les despeses d’electricitat, aigua o gas. 
Es realitzen unes 1.200 auditories anuals.

També ofereix el Servei d’Intermediació en 
Deutes de l’Habitatge (SIDH), amb més de 
40 punts d’atenció a les comarques barcelo-
nines que donen servei a 305 municipis i que 
fi ns ara han atès unes 5.500 famílies amb 
problemes de sobreendeutament hipotecari 
o de lloguer.

En una altra línia de suport als municipis, la 
corporació ajuda a enfortir els serveis socials 
d’atenció domiciliària i, en concret, el Servei 

Local de Teleassistència i els arranjaments 
d’habitatges per afavorir l’autonomia perso-
nal, la seguretat i l’accessibilitat al domicili.
El Programa d’arranjament d’habitatges 
inclou reformes als habitatges de les perso-

nes grans més vulnerables. Actualment, 177 
ajuntaments participen al programa, que fan 
entre 1.500 i 2.000 arranjaments per any.

El Servei Residencial d’Estades Temporals 
i Respir, situat al Recinte Mundet de Barce-
lona, és un programa d’atenció residencial 
temporal per a persones amb un determinat 
grau de dependència per raons d’edat o disca-
pacitat intel·lectual. Aquest servei ofereix 182 
places per a gent gran amb dependència, 32 
per a persones amb discapacitat intel·lectual 
i 36 per a urgències a la vellesa.

Així mateix, la corporació ofereix suport a 
tots els municipis en la defensa dels drets 
dels consumidors, tant els que tenen ofi ci-
na de consum (77 ofi cines municipals i 7 de 
comarcals), com als 224 que no en tenen, a 

Més de 85.000 persones usuàries del Servei Local de 
Teleassistència

El Servei Local de Teleassistència de la Diputació de Barcelona es 
presta, actualment, a més de 85.000 persones usuàries en col•laboració 
amb els ajuntaments de la demarcació (excepte la ciutat de Barcelona). 
La previsió és que a l’any 2020 s’arribi a 100.000 persones.

través de les Unitats Mòbils d’Informació al 
Consumidor(UMIC). Aquestes ofi cines donen 
consells sobre com estalviar en les factures 
d’aigua, gas o electricitat, i atenen consultes 
relacionades amb les clàusules abusives en 
contractes hipotecaris, telecomunicacions i 
empreses de telefonia mòbil. 

La Diputació de Barcelona també treballa per 
garantir l’atenció a la infància i adolescèn-
cia en risc, fent prevenció de les drogodepen-
dències i millorant l’atenció especialitzada a 
adolescents i joves.

Accions, totes elles, que posen en valor la di-
versitat, promouen la convivència i defensen 
els drets civils. Perquè la Diputació de Barce-
lona connecta amb les persones més del que 
t’imagines!

La Diputació de Barcelona dona 
suport als ajuntaments per 
millorar els serveis d’atenció a les 
persones.

La Diputació de Barcelona fomenta polítiques socials orientades a la cohesió i la 
reducció de les desigualtats, i treballa perquè tothom pugui viure en condicions 
d’autonomia, benestar i seguretat.
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MONOGRÀFIC

COMPLIMENT DEL PAM 2015-2019 - PRESIDÈNCIA

El Pla d’Actuació Municipal (PAM) 2015-2019 ha estat el full de ruta de l’equip 
de govern (ICV-EUiA-E, ERC i Círculo Montcada) durant aquest mandat. Aquest 
document es plantejava com el camí a seguir, on es recollien les principals línies 
estratègiques i els projectes que s’havien de fer durant quatre anys. El govern està 
satisfet de la feina realitzada perquè ha aconseguit dur a terme els objectius fi xats 
quasi en la seva totalitat, tot i la difícil situació fi nancera que travessa el consistori. 
A l’Àrea de Presidència destaca la feina per assolir el soterrament i la posada en 
marxa del Portal de Transparència. Igualment, s’han sumat esforços per tal de 
prestar i millorar els recursos tècnics i humans a les diferents regidories i departa-
ments. En aquests sentit, s’han fet importants actuacions per incidir en la moder-
nització de l’administració.
A l’Àrea Territorial, el govern ha treballat, principalment, per la cohesió social i 
terrorial i ha lluitat contra els abocaments il·legals. En aquest marc, el consistori 
ha defensat el patrimoni local, ha realitzat processos participatius per millorar el 

municipi i ha iniciat la regularització de sectors que encara no tenen planejament. 
Tot això, partint d’una auditoria urbanística que ha fet afl orar les errades del passat 
i ha indicat el camí del futur.
Pel que fa a l’Àrea Social, el PAM ha incidit en la millora de qualitat de vida 
de les persones. Això ha signifi cat fer polítiques educatives, culturals, esporti-
ves, d’inclusió social, de dinamització social i, de manera específi ca, lluitar con-
tra la pobresa en totes les seves vessants (energètica, alimentària, econòmica i 
d’habitatge).
Els 24 milions als quals l’Ajuntament ha hagut de fer front pels processos 
d’expropiacions per ordre judicial han marcat l’economia del consisistori. L’Àrea 
Econòmica ha treballat per simplifi car l’administració, l’estalvi econòmic, la gestió 
responsable, la transparència i la participació de la ciutadania en els pressupostos i 
les ordenances, impulsar les polítiques actives d’ocupació i la tarifació social, entre 
d’altres.

EL GOVERN PASSA COMPTES AL FINAL DEL MANDAT

L’últim any d’implementació del Pla d’Actuació Municipal 2015-2019 ha estat, a nivell personal, el més 
satisfactori; no tan sols per les mesures aprovades, sinó per la sensació de poder mirar enrere amb l’orgull 
d’haver aconseguit tirar endavant molts dels objectius fi xats fa quatre anys per l’equip de govern.
Durant el present mandat, i gràcies al full de ruta establert, hem estat capaços de construir una Montcada 
i Reixac més cohesionada, social, justa, plural i participativa. El poc marge de maniobra que hem tingut 
a nivell econòmic ha estat una difi cultat afegida, però en cap cas un impediment per millorar la ciutat. 
L’actuació d’aquest executiu ha estat un clar exemple de com és d’important governar per a tota la ciuta-
dania des d’un bon inici, gràcies al consens de l’equip de govern. El fet de governar en minoria ha suposat 
que recuperem la política en majúscules: la del pacte, el consens i els acords.
Un dels reptes més importants que hem afrontat al llarg del mandat ha estat el de sanejar els malmesos 
comptes municipals fruit de la deixadesa i la mala gestió de l’anterior equip de govern, sobretot pel que fa 
a les expropiacions i al pagament de 24 milions d’euros, que ha hipotecat els pressupostos i ens ha lligat 
de mans els propers anys. I ho hem fet sense augmentar la pressió fi scal a la ciutadania i incrementant 
la despesa social en més d’un milió d’euros. Pal·liar les diferències al nostre municipi protegint els més 
vulnerables ha estat un dels objectius que ens vam marcar des del primer dia.
Així mateix, hem començat a cohesionar una ciutat esquarterada per unes infraestructu-
res que allunyen i dispersen els nostres barris. La lluita pel soterrament del tren, així com 
les diferents actuacions urbanístiques realitzades, posen el fi l a l’agulla per cosir terri-
torialment tots els barris. Ara que fi nalitza el mandat, podem dir que Montcada i Reixac 
comença a recuperar l’autoestima com a poble i l’orgull i el sentit de pertinença.

L’ORGULL DE PODER MILLORAR LA CIUTAT

LAURA CAMPOS - ALCALDESSA

Internalització de serveis de l’Àrea 

Social per millorar-ne la gestió

en favor de la ciutadania

Consolidació i evolució de l’Ofi cina 

d’Atenció Ciutadana per fer front

a la nova tramitació electrònica

FEINA FETA
El treball realitzat per un equip transversal i l’esforç de 
la Taula del soterrament, integrada per l’equip de govern, 
portaveus municipals, tècnics municipals i representants 
de la Plataforma Soterrament Total, ha culminat en el 
compromís ferm de soterrament per part de l’Estat.

Compromís ferm per  fer realitat

el soterrament de les vies del tren

L’Ajuntament, per tal de facilitar i promoure la  transparència i l’accés  a  la  informació pública, ha posat 
en marxa el Portal de Transparència. A més, s’ha aprovat el Codi ètic de conducta dels alts càrrecs.
D’altra banda, s’ha engegat tot un seguit de projectes transversals per tal de modernitzar l’administració 
municipal.

La modernització de l’Ajuntament i la creació del portal de transparència

La Policia Local de Montcada i Reixac ha apostat per un 
model de policia integral, orientada a la comunitat, ober-
ta i bidireccional, on la ciutadania proposa estretègies 
d’actuació. El treball transversal i la concienciació en va-
lors cívics i de respecte són també noves línies destacades 
d’actuació. Les noves dependències, situades al Polígon 
La Ferreria, han dignifi cat la feina dels agents i l’atenció 
ciutadana.

Una Policia Local més propera

Deures fets, projectes assolits

Nou web municipal i foment

de l’ús de les xarxes socials

per fer l’ajuntament més accesible

Aprovació i creació del Codi ètic

de conducta dels alts càrrecs

Impuls dels expedients, 

notifi cacions i registre digitals

Implementació de la factura 

electrònica

Potenciació d’accions en matèria 

de trànsit per millorar

la seguretat

Màxim suport a l’Agrupació

de Protecció Civil per dotar-la

de totes les garanties d’actuació

Tots els projectes del PAM, a pam.montcada.cat

Realitzat  En procés
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Reducció de l’endeutament

de l’Ajuntament 

Incorporació de criteris mediambientals 

a les ordenances

Cens de locals comercials buits

Donar compliment a la Llei de morositat 

en el pagament a proveïdors

Creació de la Finestra Única 

Empresarial

Elaboració de pressupostos 

en base zero

Instal·lació de fi bra òptica

als polígons d’activitat econòmica

Creació del reglament

del mercat municipal El Punt

Creació del Consell de Comerç 

Seguiment del deute a altres 

administracions supramunicipals

Incloure clàusules socials

en les licitacions públiques

Transparència i creació

del Servei de contractació

Promoció de l’ocupació entre persones 

amb discapacitat en situació d’atur

Impuls al comerç de proximitat i 

distribució de bosses ecològiques

Contenció de la pressió fi scal

Promoció turística

del patrimoni arquitectònic

FEINA FETA

MONOGRÀFIC COMPLIMENT DEL PAM 2015-2019 - ECONÒMICA

Aquesta iniciativa municipal ha promogut la creació d’un 
grup de compra agregada d’energia. Aquesta opció per-
met a les empreses i establiments comercials que en for-
men part aconseguir un millor preu de l’energia i, a més, 
s’asseguren que aquesta sigui energia verda certifi cada. 
Amb aquest procés, els resultats esperats són la reducció 
dels costos energètic, l’adquisició d’energia renovable cer-
tifi cada i facilitar-ne l’autogeneració. 

Compra agregada d’energia

Eliminació de tota la zona blava de pagament i substitució 
per la zona taronja rotativa de limitació horària, amb 293 
aparcaments (173 a Montcada Centre, 10 a Can Sant Joan i 
10 a Mas Rampinyo). Aquest sistema ha permès una millora 
substancial de l’accessibilitat i la rotació de l’aparcament en 
els eixos comercials i les seves zones de proximitat.

Substitució de la zona blava

per la zona taronja d’aparcament

Els dos processos participatius han permès que la ciutadania 
decideixi la destinació d’una part dels diners dels pressupost 
d’inversions. Al 2017, els montcadencs van decidir la cons-
trucció d’un nou espai sociocultural i d’una pista esportiva a 
l’entorn del Pavelló Miquel Poblet. L’any 2018 van optar per la 
renovació de la fl ota de vehicles de l’ADF, la creació i dinamit-
zació d’elements festius, la instal·lació de punts d’alimentació 
per a gats als barris, la reparació i adequació d’un parc infantil 
de Terra Nostra, la creació d’un parc infantil-esportiu al parc de 
la Llacuna, l’adquisició i instal·lació d’un aparell ecògraf per 
al CAP i l’adequació i millora d’ un espai per a emprenedors.

Pressupostos participatius

L’objectiu ha estat elaborar un pressupost destinat a la promoció de l’activitat local i en el serveis socials 
bàsics com a mesures per fomentar l’ocupació i la cohesió social. 

Priorització en la despesa i la inversió destinada a l’activitat econòmica local i serveis 

socials en l’elaboració pressupostària

S’ha implantat progressivament la tarifació social a les taxes de les escoles bressol municipasl i continuarà 
amb altres serveis que presta l’Ajuntament, en el marc d’una política fi scal socialment compromesa, fi nance-
rament efi cient i fi scalment responsable.

Tarifació social a les escoles bressol municipals

Una nova gestió econòmica 
per atendre polítiques socials

A l’Àrea Econòmica hem posat en marxa diferents projectes totalment nous, com la compra agre-
gada d’energia, la creació de la zona taronja, els pressupostos participatius, la tarifi cació social, la 
instal·lació de fi bra òptica als polígons d’activitat econòmica, el cens de persones amb discapacitat 
que cerquen feina, les clàusules socials a les contractacions i molts més. La innovació en l’Àrea 
Econòmica ha estat cabdal per fer front, no només a la situació de l’Ajuntament, sinó també per 
donar resposta als neguits i projectes de persones en situació d’atur, comerços, empreses i ciutadania 
en general. La falta de recursos econòmics no només no ens ha aturat, sinó que l’Ajuntament ha 
estat capaç de generar més feina mitjançant plans d’ocupació, dinamització dels polígons d’activitat 
econòmica i fent costat al comerç del municipi. Hem estat protagonistes de la creació d’ocupació, po-
sant especial èmfasi en aquells col·lectius que tenen més difi cultats. Un exemple ha estat Montcada 
Inclou, en el que hem acompanyat joves amb capacitats diverses a aconseguir la seva primera feina.
Acabem un mandat en el qual hem fet front, especialment en l’econòmic, a una situació molt 
complicada. L’alt endeutament i la manca de recursos per gestionar han marcat 
aquests quatre anys, fent palès que l’anterior govern va governar amb un des-
control que hem estat ordenant i que haurem de continuar endreçant els propers 
anys. Tot i les difi cultats, hem tirat endavant el PAM, executant gairebé la totali-
tat de les accions que ens vam marcar a principi de mandat.

UNA SITUACIÓ COMPLICADA QUE NO ENS HA ATURAT 

OSCAR GIL - PRESIDENT DE L’ÀREA ECONÒMICA
Tots els projectes del PAM, a pam.montcada.cat

Realitzat  En procés
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Recuperació del Rec Comtal

Habilitació de colònies felines i millora

de la gestió d’animals abandonats

Ampliació de la borsa d’habitatges 

d’emergència

Nou planejament a la Muntanyeta

de la Font Pudenta

Plans de manteniment preventius

a la via pública

Nou tram d’escales mecàniques

a la Muntanyeta de Can Sant Joan

Substitució dels contenidors 

d’escombreries de superfícies

Solar de l’avinguda de la Riera

de Sant Cugat, convertit en parc

Banc d’aliments al local

de la plaça Joan Fuster

Ascensors a Mas Rampinyo i millora del 

pas sota l’R3 entre Beat Oriol i la C17

Reforç de la neteja viària

amb nous equips i rutes

Anella cívica que permet la mobilitat

de vianants i bicicletes entre els barris

Nova seu de la Policia Local

FEINA FETA S’ha afrontat els greus problemes urbanístics que arros-
sega Montcada: expropiacions de zones verdes per va-
lor de 24 milions d’euros; les sentències judicials que 
anul·len el planejament de la nova ubicació de la fàbrica 
de la Valentine, a Can Milans; llicències, concessions i 
convenis urbanístics mal donats. S’han establert els con-
trols per que això no pugui tornar a repetir-se.

Auditoria urbanística 

Encara hi ha barris al municipi amb greus mancances 
que ara s’estan dignifi cant. S’ha començat per Gallecs, 
on està arribant l’aigua potable. S’ha aprovat un Pla de 
millora per al carrer Quixot i Vallençana Baixa, Seguirà 
Can Pomada i Reixac i la Zona 21 de Terra Nostra, on la 
Diputació fi nança un nou planejament. Hem afrontat la 
greu problemàtica social i urbana del Bosc d’en Vilaró, 
tot implicant a totes les administracions.

Urbanitzacions amb dèfi cits

Rehabilitació d’habitatges de propietat municipal. Ad-
quisició de nous pisos per tanteig i retracte. Conversió 
d’equipaments de propietat municipal en habitatges. 
Increment del parc d’habitatge social de cessio d’ús de 
l’Agència Catalana d’Habitatge.

Més habitatge social

Creació d’una anella cívica que, envoltant el Turó, perme-
ti anar caminant, en bicicleta i en transport públic entre 
els barris de Can Sant Joan, Terra Nosta i Can Cuiàs. 
A més, s’integrarà i pacifi carà l’N150, amb dues noves 
rotondes, al Coll de Montcada i al Polígon Can Cuiàs, 
amb vorera, xarxa ciclable, il·luminació, i arbres, que farà 
que la carretera deixi de ser un element de risc i divisió 
a Terra Nostra per convertir-se en una avinguda urbana.  
També s’han desenvolupat projectes amb aquesta fi nali-
tat a Mas Rampinyo i Font Pudenta.

Cohesionem els barris

S’ha aprovat el Catàleg de Patrimoni i el de masies i 
cases rurals. S’han fet obres de consolidació a la torre de 
Na Joana i a la de Vista Rica, per aturar la seva degra-
dació. S’ha aprovat l’eliminació de l’ARE de Mas Duran 
(que preveia 4.500 habitatges nous) per salvar el Pla de 
Reixac. També s’ha prioritzat el creixement en solars del 
casc urbà, restaurant l’espai urbà impedint un urbanis-
me extensiu i especulatiu que trinxa el territori.

Protecció del patrimoni i del territori 

MONOGRÀFIC COMPLIMENT DEL PAM 2015-2019 - TERRITORIAL

Cohesió social i urbana

Cohesionar Montcada i Reixac ha estat la prioritat de l’Àrea Territorial. A Mas Rampinyo hem fet més permeable 
la barrera de l’R3. A Terra Nostra s’està convertint l’N-150 en un passeig que uneixi i no en una barrera que 
separi. A la Font Pudenta es fa la connexió dels carrers Medinaceli i Barberà. A Can Sant Joan s’ha invertit com 
mai a la Muntanyeta i tant el Rec Comtal com el carrer Bosc ens uneixen a Vallbona. A Can Cuiàs, les noves 
rotondes, la xarxa ciclable i la vorera de l’N150 permetran moure’ns a peu o en bicicleta en una anella cívica 
que unirà els barris. El soterrament de l’R2 és clau per a la cohesió del centre i de tot el municipi.
Hem fet molt, sense amagar-nos i afrontant les greus problemàtiques urbanístiques que s’arrosseguen: barris 
sense serveis, endeutament per expropiacions, llicències i concessions mal donades, sentencies judicials con-
tra l’Ajuntament, planejaments anul·lats, indisciplina urbanística, espais marginals, abocaments incontrolats i 
territori i patrimoni menystingut. L’Auditoria urbanística ha analitzat l’herència rebuda d’una època de  majories 
absolutes, de bombolla especulativa i de prepotència i manca d’ètica en els responsables polítics. No n’hi ha 
prou en tenir una ètica d’honestedat i una voluntat de servei públic, hem posat les bases i el control perquè 
aquest desgavell no pugui tornar a passar.
Hem de mirar endavant i tenir confi ança. Hem fet un exercici de rigor i transparència que li convenia a aquest 
Ajuntament i a la ciutat. Hem encarat totes les problemàtiques que patim des de fa massa 
temps i hem posat en valor el potencial que té Montcada. I hem fet molt per la millora i 
cohesió de Montcada. Aquí al costat tenim les mesures. Podem estar orgullosos per la feina 
feta. Montcada s’ho mereix.

UN ESFORÇ QUE MONTCADA ES MEREIX

JORDI SÁNCHEZ - PRESIDENT DE L’ÀREA TERRITORIAL
Tots els projectes del PAM, a pam.montcada.cat

Realitzat  En procés

Pla de mobilitat urbana sostenible

Eliminació de 351 construccions 

irregulars al Turó i a Collserola

Pla d’estalvi energètic

Neteja d’horts al riu Ripoll

Nova pista esportiva a l’espai

exterior del Miquel Poblet
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Augment de les beques-menjador 

per a les famílies vulnerables

Remodelació del Museu Municipal, 

més pedagògic i accessible

Projecte d’oci, cultura i esport 

per a persones discapacitades

Recuperació del projecte

de cooperació Vacances en pau

Pista multiesportiva i arranjament 

de la piscina i altres instal·lacions

Més pressupost per consolidar

la programació al Teatre Municipal

Creació de les aules d’extensió 

universitària

Implementació del Pla Educatiu 

d’Entorn

Pla de xoc contra la pobresa 

energètica

Protocol contra les violències 

masclistes a Montcada i Reixac

Creació de la fi gura de regidor/a 

de barri

Increment d’hores i personal

del servei d’ajuda domiciliària

Creació d’un servei per a l’estada 

de persones en risc d’exclusió

FEINA FETA

Més suport a infants amb 

necessitats educatives especials

MONOGRÀFIC          COMPLIMENT DEL PAM 2015-2019 - SOCIAL

Les sis regidories de l’Àrea Social vam establir al Pla d’Actuació Municipal (PAM) 114 objectius 
globals, que s’han concretat en 348 accions, de les quals 290 se n’han completat, 24 es troben en 
procés de realització i 34 no s’han assolit.
Per tant, el grau de compliment del PAM de l’Àrea Social ha estat molt elevat. Podem afi rmar amb 
satisfació que els últims quatre anys hem fet una aposta per incrementar les partides destinades 
a polítiques socials. Tenim els pressupostos més socials de la història d’aquest Ajuntament, amb 
un increment global d’un milió d’euros, que hem destinat a implementar serveis, projectes i plans 
(recollits i no recollits al PAM).
Hem posat els esforços com a equip de govern a potenciar actuacions de millora dels col·lectius amb 
més vulnerabilitat i en risc d’exclusió social, rebent, per segon any consecutiu, la catalogació com a 
tercer municipi amb més inversió social de Catalunya. Destaquem la creació d’una estrategia d’acció 
social, que vertebra i posa data a totes les actuacions que desenvoluparem els propers anys amb 
col·lectius que requereixen una actuació específi ca (gent gran, persones en risc 
d’exclusió social, joves, persones del col·lectiu LGTBI, joves amb addiccions, etc.). 
Estem molt satisfets amb la nostra gestió dels últims anys, ja que, tot i els proble-
mes econòmics que afronta el consistori, hem sabut posar l’accent en les polítiques 
que de veritat importen, que són les adreçades a millorar la qualitat de vida dels 
nostres veins i veïnes.

ELS PRESSUPOSTOS MUNICIPALS MÉS SOCIALS DE LA HISTÒRIA

MAR SEMPERE - PRESIDENTA DE L’ÀREA SOCIAL
Tots els projectes del PAM, a pam.montcada.cat

Incorpora els plans locals engegats en aquest mandat: 
Inclusió Social, Prevenció de drogues i pantalles, Joven-
tut, Diversitat sexual i afectiva, Pla d’Igualtat, Montcada 
Ciutat Amiga de les Persones Grans, així com la Guia de 
prevenció de maltractaments a les persones grans.

Estratègia d’acció social: plans d’atenció

integral per a tot el cicle vital

La ciutadania ha pres part activa a una trentena de pro-
cessos mitjançant assemblees i reunions veïnals, grups 
de discussió o bé, el portal Montcada Participa. S’ha 
fet una aposta per la participació ciutadana, que és un 
indicador de la qualitat democràtica del municipi.

Participació activa i democràtica

de la ciutadania i del teixit associatiu

El procés ha culminat amb la creació del Pla Local de di-
versitat sexual i afectiva, la creació de l’ofi cina d’atenció 
LGTBI i amb l’organització de desenes d’actes per visi-
bilitzar la diversitat. Montcada i Reixac és membre fun-
dador de la Xarxa de Ciutats LGTBI de Catalunya.

Impuls a les polítiques LGTBI i defensa

dels drets a la diversitat sexual i afectiva

Aquest projecte ha potenciat la capacitat de la infància 
per interpretar i expressar les seves necessitats i parti-
cipar en la presa de decisions que li afecten. El Consell 
ha participat en la renovació de la plaça Lluís Companys 
i en l’estalvi energètic a les escoles.

La ciutat dels nens i nenes i creació

del Consell dels Infants

L’Any de la Literatura Infantil i Juvenil, el Tastajocs, la 
celebració del Dia Internacional de la Llengua Materna, 
la Diada Modernista o els cicles de cinema al carrer són 
alguns exemples de la voluntat municipal d’estendre la 
cultura a tota la ciutadania.

Cultura a l’abast de tothom: potenciar la 

participació i la qualitat dels actes culturals

Accions per una ciutat justa, 
inclusiva i participativa

Realitzat  En procés

Implementació del programa

Juga net a l’esport escolar
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...També és notícia.........................................

Discernir l’aportació de les diferents 
fonts de soroll –indústries, vies de 
tren i trànsit– que reben els veïns és 
l’objectiu de les medicions que el 15 
de febrer va fer la Diputació de Bar-
celona a dos punts del municipi, els 
carrers Bifurcació (Can Sant Joan), i 
de les Aigües (la Ribera). Aquestes 
ubicacions es van triar perquè hi 
coincideixen totes les fonts sonores 
esmentades. Per realitzar aques-
ta anàlisi es va utilitzar una càmera 
d’alta tecnologia dotada de 375 mi-
cròfons, que es va instal·lar durant 
poc més d’una hora al terrat de dos 
edifi cis. Tècnics de la Diputació i de 
l’Ajuntament van supervisar la intervenció, feta a pe-
tició del consistori.
Segons ha indicat el regidor de Medi Ambient, José 
Domínguez (Círculo), el que pretén la medició és 
“saber amb precisió les emissions acústiques que 
provenen de cada focus, perquè les mesures amb 
un sonòmetre convencional ens indiquen el soroll 
global, la suma de la totalitat”. L’edil ha afegit que 
aquesta informació és clau per saber l’impacte que 
cada activitat té en la població. Les medicions es van 

MEDI AMBIENT

La Diputació de Barcelona mesura amb una càmera d’alta 
precisió els focus de soroll en dos punts del municipi

La junta de l’AV Terra 
Nostra acaba el seu 
mandat a fi nal de març
Després de quatre anys, l’actual 
junta de l’AV Terra Nostra acaba el 
seu mandat a fi nal de mes i ja ha 
anunciat que no té previst continuar 
al front de l’entitat. A l’assemblea 
convocada el 28 de març (Casino, 
18,30h), la directiva farà balanç de 
la seva gestió i deixarà els càrrecs, 
tot esperant que altres veïns pren-
guin les regnes de l’associació. L’AV 
és la que s’encarrega de traslladar 
a l’Ajuntament les demandes del 
barri i també d’organitzar esde-
veniments culturals i festius, com 
ara la festa major, la festa de la 
rosa o la castanyada, inspirada en 
el Hallowen. La junta sortint confi a 
que hi hagi un recanvi al front de 
l’entitat per garantir la continuïtat 
de la seva funció i de les esmen-
tades tradicions i es compromet a 
fer un acompanyament, si escau, 
en el traspàs de les seves compe-
tències. Les persones interessades 
poden presentar la seva candidatu-
ra a l’assemblea o contactar amb 
l’entitat a través del correu avvterra-
nostra@gmail.com | PA

MOBILITAT 

El passeig fl uvial del Besòs, tallat al límit amb 
Santa Coloma per la instal·lació d’un col·lector

La consultora Sílvia Invers va explicar el 25 
de febrer, en una xerrada organitzada per la 
Regidoria de Serveis Socials, algunes me-
sures útils per reduir el consum energètic a 
la llar que no només repercuteixen en l’im-
port de la factura, sinó també en el medi 
ambient, ja que contribueixen a minimitzar 
les emissions de CO2, un dels principals 
causants del canvi climàtic. Fer rentadores amb aigua freda, equilibrar la 
caldera perquè l’aigua no surti bullint, desconnectar del corrent elèctric 
els aparells que no estiguin en funcionament, tenir el frigorífi c a 5 graus 
i el congelador a -18 i utilitzar bombetes de led poden suposar un im-
portant estalvi anual. Invers també va recomanar optar per companyies 
subministradores que promoguin energies netes | PA

CONSUM RESPONSABLE

Uns bons hàbits a la llar ajuden a reduir la despesa 
energètica i l’import fi nal de les factures

fer en la franja matinal perquè és quan els principals 
focus estan a ple rendiment, ja que a la nit no hi ha 
circulació ferroviària i el trànsit de vehicles disminueix 
considerablement així com el ritme productiu a la ci-
mentera. El resultat de les gravacions no es conei-
xerà fi ns d’aquí a uns dies, un cop els tècnics hagin 
processat la informació. Els representants locals han 
agraït a la Diputació el seu interès per fer les medi-
cions acústiques tenint en compte que es tracta d’un 
procediment molt costós i pioner a Catalunya | PA
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L’accés des de Montcada a Santa Coloma de Gramenet pel passeig fl u-
vial ha quedat tallat per un període d’aproximadament de tres mesos. El 
motiu són les obres de substitució d’un col·lector a l’alçada del polígon 
industrial Bosc Llarg i les Canyes. Aquesta millora de la xarxa de saneja-
ment d’aigües la sufraga l’Ajuntament de Santa Coloma amb una inversió 
de 430.000 euros. Mentre durin les obres, no es permetrà el pas de per-
sones pel tram afectat i els vianants i les bicicletes han de girar cua en el 
punt on es fa l’actuació, situat a 350 metres de la pasarel·la de vianants 
que hi ha a l’alçada de la Casa de les Aigües de Montcada | PA

El PSC continua visitant 
els barris i fent sessions 
de treball a la seva seu 
per recollir les opinions i 
les necessitats de la ciu-
tadania de cara a elaborar 
el seu programa electoral. 
El 22 de febrer, el partit 
va promoure un debat en 
què van participar parti-
culars, familiars i profes-
sionals de centres que treballen amb persones amb diversitat funcional 
o dependents, com ara Adimir. Segons ha explicat el candidat Bartolo 
Egea –a la imatge–, la sessió va servir per posar damunt la taula, entre 
altres, qüestions com la necessitat de treballar l’accessibilitat cognitiva 
i comunicativa a la ciutat i, fi ns i tot, es va proposar fer un programa 
electoral accessible a persones amb diversitat funcional. Els horaris i 
ubicacions de la carpa del partit als barris es poden consultar a través 
de les seves xarxes socials | PA

MUNICIPALS 2019

El PSC recull propostes de persones i col·lectius 
que treballen la dependència i la diversitat funcional
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ERC presenta la seva tercera secció de barri a 
Mas Rampinyo i organitza taules sectorials
ERC va presentar el 22 
de febrer a Mas Ram-
pinyo la tercera secció 
de barri dels republi-
cans, que ja tenen una 
a Can Sant Joan i una 
altra a Terra Nostra. El 
partit vol apropar-se així 
a la ciutadania i facilitar 
la seva implicació en 
l’activitat que desenvo-
lupa. L’acte va comptar amb la participació dels regidors municipals així 
com dels responsables de la nova secció, Maria Rosa Borràs i Jaume 
Teixidó –imatge superior. D’altra banda, en el marc de l’elaboració del 
seu programa electoral municipal, el partit està organitzant trobades 
sectorials amb ciutadans i entitats. N’ha fet dues, sobre esports i edu-
cació, i convocarà de noves sobre cultura, comerç, economia, medi 
ambient i mobilitat | SA

Protecció Civil estrena nous terminals de comunicació
L’Associació de Voluntaris de Protecció Civil de Mont-
cada i Reixac ha estrenat cinc nous terminals de la xar-
xa de Radiocomunicacions d’Emergències i Seguretat 
de Catalunya (RESCAT), que permeten la comunicació 
a major distància i ofereixen una cobertura millor que 
els actuals. Els nous aparells, sufragats per la Diputa-
ció, van ser lliurats als responsables de l’entitat el 27 
de febrer per part de l’alcaldessa, Laura Campos (ICV-
EUiA) i la regidora de Seguretat Ciutadana, Montserrat 
Ribera (ERC) –a la dreta de la imatge amb el responsa-
ble del cos, José Jiménez. Ambdues edils van aprofi -
tar l’acte per reconèixer la tasca de l’associació que, 
des de 1988, col·labora amb l’Ajuntament en matèria de seguretat a esdeveniments populars. Protecció 
Civil ha fet arribar al consistori la proposta de crear una línia de comunicació única per coordinar-se amb 
la Policia Local i l’ADF amb l’objectiu de millorar la resposta a situacions d’emergència | LG
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Junts per Montcada fi nalitza les seves jornades 
de treball obertes a la ciutadania
La candidatura de Junts 
per Montcada ha fi nalitzat 
aquesta setmana les seves 
jornades participatives que, 
en el marc del programa 
‘Fem-ho junts!’, ha organitzat 
durant el mes de febrer per 
recollir les preocupacions de 
la ciutadania sobre temes 
relacionats amb la cultu-
ra, l’ensenyament, l’esport, 
l’economia o el medi am-
bient, entre d’altres. Junts per Montcada ha anunciat que en els propers 
dies farà visites als diferents barris del municipi per compartir les seves 
propostes i conèixer les preocupacions dels veïns | RJ
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DIA INTERNACIONAL DE LES DONES TREBALLADORES

El comitè de vaga de Montcada convoca una manifestació el 8 de març, que començarà a les 10h davant de l’Ajuntament

Els col·lectius de dones fan una crida a 
aturar el món per defensar els seus drets 

Amb el lema ‘Si nosaltres parem, 
el món s’atura’, diversos col·lectius 
de dones convoquen el pròxim 8 
de març, Dia Internacional de les 
Dones Treballadores, la segona 
vaga general per reivindicar els 
seus drets i reclamar la fi  de les 
desigualtats, les violències mas-
clistes, la precarietat laboral i la 
no corresponsabilitat en la cura de 
la llar i la família. Des de l’àmbit 
sindical també es dona suport a la 
convocatòria. Enguany, CCOO 
ha decidit repetir el format de 
l’any passat de dues hores d’atu-
rada per torn i l’UGT ha registrat 
una convocatòria de vaga de 24 
hores, tot i que contempla l’atura-
da mínima de dues hores i deixa a 
elecció de cada sector la modalitat 
de protesta que vol secundar. Per 
la seva banda, els indicats CGT, 
CNT, IAC, SEPC, USTEC i 
COS han convocat vaga general 
de 24 hores.  

Mobilització local. A Montcada i 
Reixac, s’ha constituït un comitè 
de vaga, format per entitats locals 
de dones, per coordinar i preparar 

la mobilització a la ciutat. Hi ha 
prevista una manifestació que co-
mençarà davant de l’Ajuntament 
(10h) i farà el mateix recorregut 
que l’any passat –av. Unitat, Jau-
me I, Bogatell i Major– per acabar 
a la plaça de l’Església. A les 12h, 
es farà lectura d’un manifest i hi 
haurà les actuacions de la rapera 
montcadenca Lil Russia i l’escola 
de ball Cirqs, una performance i 
un recital poètic. El programa rei-
vindicatiu també inclou enguany 
com a novetat un dinar popular 
cuinat per homes. Els que hi vul-
guin col·laborar poden enviar un 
correu electrònic a l’adreça karia-
tydes.mir@gmail.com. Els actes al 
municipi clouran a les 17h, amb 
la convocatòria per anar a la ma-
nifestació de Barcelona. 
El comitè de vaga fa una crida a 
participar a la protesta feminis-
ta en tots els àmbits: el laboral, 
consumista, educatiu i associ-
atiu. Algunes de les propotes 
a fer durant la jornada és no 
portar els infants a l’escola, no 
rentar, no planxar i no estendre 
la roba, entre d’altres tasques, a 
més d’abstenir-se de consumir 
el que no sigui imprescindible i 
reduir al màxim la despesa de 
subministraments en béns i ser-
veis. L’objectiu és que les dones 
desapareguin físicament de tots 
els espais que ocupa i en els que 
està invisibilitzada.

La manifestació de l’any passat va fi nalitzar amb la creació del símbol de la dona amb paraigües liles per part de dones participants a la protesta

La plaça de l’Església 
acollirà la lectura d’un 
manifest, actuacions i 
un dinar popular 

El programa d’activitats amb motiu del 8 de març incideix 
en la doble discriminació de les dones discapacitades
L’acte central del programa amb 
motiu del 8 de març, organitzat per 
l’Ajuntament i el Consell de Dones, 
serà la xerrada titulada ‘Dones i dis-
capacitat, la doble discriminació’ 
a càrrec de Cristina Bortolotti, de 
l’entitat COCEMFE, que tindrà lloc el 
14 de març (17.30h) a la Casa de 
la Vila. Per posar fi l a l’agulla sobre 
aquesta problemàtica, el consisto-
ri ha posat en marxa un programa 
d’empoderament per a la inserció 
laboral de dones amb discapacitat, 
que es va presentar el 20 de febrer 

a la Casa de la Vila. La formació con-
sistirà en un taller de cinc sessions 
que inclou un itinerari personalitzat 
i uns tallers grupals.

Altres actes. El programa comen-
çarà el 5 de març amb un taller de 
risoteràpia al Kursaal (17h), organit-
zat pel Grup de Dones de Can Sant 
Joan. El dia 9, hi haurà una jornada 
de korfbal per fomentar aquest es-
port que iguala, ja que els equips 
han d’estar formats pel mateix nom-
bre d’homes que de dones. Tindrà 

lloc a la Zona Esportiva Centre, de 9 
a 16h. El mateix dia a la nit, el Grup 
de Dones de Can Cuiàs organitza el 
tradicional sopar del Dia de la Dona. 
El 12 de març l’artista Maite Maw 
pintarà un mural del 8M al carrer 
Molí de Can Sant Joan (15h). El pro-
grama clourà amb un taller sobre la 
importància dels grups de dones, 
el 21 de març al Kursaal (17.30h). 
També s’inaugurarà el dia 13 l’ex-
posició fotogràfi ca ‘Som nostres’, al 
CC Can Cuiàs (19.03h). La mostra 
es podrà visitar fi ns al 2 d’abril | SA

XARXA ANTIRUMORS
La Xarmir ha posat en marxa una campanya 
d’informació adreçada a les famílies perquè escullin 
el centre educatiu dels seus fi lls sense prejudicis 
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L’Espai Kursaal acull fi ns al 21 
de març una exposició dedicada 
a la reivindicació de les dones. La 
mostra consta dels 14 cartells que 
han participat a la quarta edició 
del concurs ‘8 de març’, la qua-
rantena de microrelats que opten 
als guardones del certamen ‘Do-
nes veu a les dones?’ i el mun-
tatge ‘Cap més sabata vermella’, 
que fi nalitza a l’equipament de 
Can Sant Joan el seu recorregut 
per diferents instal·lacions muni-
cipals. L’exposició es va inaugu-
rar el 20 de febrer en presència 
de la presidenta de l’Àrea Social, 

Mar Sempere (Círculo). Aprofi -
tant l’acte, es van lliurar els pre-
mis del concurs de cartells. Lilian 
Guillermina Rosales, de Tarrago-
na, n’és la guanyadora i la seva 
imatge serveix per promocionar 
el programa a Montcada i Reixac 
del Dia Internacional de les Do-
nes. 

Creació. L’obra és una versió de 
la mítica fotografi a ‘Esmorzar so-
bre un gratacels’, protagonitzada 
per dones d’edats, professions i 
estils diferents que seuen al da-
munt d’una biga, amb Montcada 
i Reixac als seus peus. El primer 

premi del certamen està valo-
rat en 450 euros. Periodista de 
professió, Rosales, en els últims 
temps, també es dedica al disseny 
de forma professional.
El jurat l’han integrat represen-
tants dels departaments de Po-
lítiques d’Igualtat, Ciutadania, 
Cultura i Comunicació i de les 
entitats de dones del municipi. El 
jurat ha decidit atorgar dos accès-
sits, valorats en 300 euros cadas-
cun, a altres dues obres del total 
de 14 presentades. El primer ac-
cèssit ha recaigut en Carolina 
Ángel, de Montcada, i el segon, 
en Júlia Nonell, de Ripollet.

Les guanyadores del concurs de cartells ‘8 de març’, amb la regidora de l’Àrea Social en l’acte de lliurament de premis a l’Espai Kursaal

Sílvia Alquézar | Redacció

KURSAAL

Les exposicions es poden visitar fi ns al 21 de març a l’equipament de Can Sant Joan

Cartells, microrelats i sabates per 
reivindicar els drets de les dones
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El programa de les II Jornades 
feministes, organitzat per l’entitat 
Kariatydes i la CUP Montcada, 
continuarà el mes de març amb 
una kafeta de Carnestoltes, el dia 
2, al Casal El Brot; un cinefòrum 
amb la projecció del fi lm ‘Co-
mandante Arian’, el dia 9, també 

a El Brot; un col·loqui sobre do-
nes i música, al Cafè Colon, el 15 
de març; i una xerrada a càrrec 
de dones activistes de la localitat, 
el dia 22, al Cafè Montcada. 
Les jornades van començar el 17 
de febrer amb una xerrada i un 
taller sobre bruixeria a càrrec de 
Laura Lleonart i Lídia Chalaux, 

del col·lectiu Gremi de l’Art, que 
està especialitzat en la divulga-
ció cultural de temes relacionats 
amb la bruixeria. Des d’un punt 
de vista històric i antropològic, 
aquest col·lectiu intenta conciliar 
la realitat històrica amb la reivin-
dicació que el feminisme ha fet 
de la bruixeria i pretén acabar 
amb els estereotips que han pro-
vocat que “la bruixeria s’hagi 
vinculat sempre a la dona i que 
la seva pràctica s’hagi convertit 
en un sac on es barregen dife-
rents conceptes que no tenen 
res a veure”, opina Lleonart, 
qui vincula la bruixeria amb el 
moviment queer, ja que és un 
concepte que va més enllà d’una 
qüestió de gènere, i també consi-
dera que per estudiar la història 
de la persecució de la bruixeria 
no cal remuntar-se a èpoques 
tan antigues ja que aquesta s’ha 
repetit durant tota la història, a 
diferents nivells. D’altra banda, 
el 24 de febrer l’Espai Jove Can 
Tauler va acollir un taller d’auto-
defensa feminista apte per a ne-
nes a partir de 8 anys, amb força 
participació.

Rafa Jiménez | Montcada

II JORNADES FEMINISTES

També hi ha previst un cinefòrum i un col·loqui

Una xerrada sobre dones 
activistes tanca els actes

Les segones jornades feministes van començar a Can Tauler amb una xerrada sobre bruixeria
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El programa té per objectiu millorar l’ocupabilitat d’una setantena 
de dones en risc d’exclusió social i compta amb el fi nançament de 
la Fundació Coca-Cola i de Creu Roja. El projecte s’adreça a dones 
majors de 45 anys amb baixa o nul·la qualifi cació professional, que 
portin molt temps fora del mercat laboral, que tinguin càrregues fa-
miliars o que es trobin desmotivades per la manca d’oportunitats en 
el seu entorn. “El programa busca donar eines a les participants per 
empoderar-les i que puguin començar a creure en elles mateixes 
i en les seves possibilitats de trobar feina”, ha comentat la tècnica 
responsable del mateix programa, Núria Gálvez, qui ha recordat que 
l’any passat es va aconseguir la inserció laboral de prop del 30% de 
les persones inscrites. En aquesta edició, Creu Roja ja ha atès a una 
trentena de dones i encara queden places disponibles. Les persones 
interessades es poden informar al telèfon 936 916 161 | SA

L’organitzen les regidories de Ciutadania i de Polítiques d’Igualtat 
de l’Ajuntament en el marc del Pla de formació per a entitats 2019, 
coordinat per la Regidoria de Ciutadania. El taller constarà de tres 
sessions –12, 19 i 26 de març– i serà un espai de refl exió vivencial al 
voltant del gènere, les desigualtats, els estereotips i les múltiples vio-
lències sobre les dones. Les classes es faran a la Biblioteca Elisenda, 
de 17 a 20h | SA

FORMACIÓ
Taller sobre feminismes adreçat a dones que 
formen part de les associacions del municipi

INSERCIÓ LABORAL
Tercera edició del programa ‘Gira dona’ de Creu Roja 

La Regidoria de Polítiques 
d’Igualtat posarà en marxa al 
Centre Cívic La Ribera un nou 
projecte que té per objectiu crear  
un espai de sororitat i suport 
mutu entre dones des d’una pers-
pectiva de gènere i interculturali-
tat. La iniciativa arrencarà el 12 
de març, de 15 a 17h, i s’adreça 
a tota les dones del municipi. Hi 
haurà servei de canguratge amb 
inscripció prèvia a l’Ofi cina de la 
Dona, a la Casa de la Vila. 

Formació. Les sessions seran 
quinzenals i estaran dinamitza-
des per una persona experta, 
que contribuirà a crear un espai 

de confi ança i complicitat entre 
les participants per compartir 
les seves experiències i l’apre-
nentatge. Una altra de les fi tes a 
assumir serà prendre conscièn-
cia dels mecanismes socials que 
permeten que les violències de 
gènere continuïn vigents a la so-
cietat, guanyar habilitats per de-
tectar els propis límits i posar-ne 
a altres persones i gestionar les 
pròpies emocions i transformar 
les experiències. L’objectiu del 
procés d’empoderament de les 
dones és que s’afavoreixi la seva 
llibertat, autonomia i el reconei-
xement a la diversitat, establint 
xarxes de suport i cura entre les 
dones de la ciutat.

Sílvia Alquézar | Redacció

NOVA INICIATIVA

El projecte arrencarà el 12 de març al centre cívic del barri

Espai de sororitat i suport 
entre dones a la Ribera

Tindrà lloc el 10 de març en el marc de la celebració del Dia de les Dones 
Treballadores. La inscripció costa 10 euros i cal reservar plaça a través del 
correu electrònic comunistes.montcada@gmail.com. La sortida consisteix 
en un recorregut històric pels escenaris principals d’alguns fets destacats 
com la Setmana Tràgica, la República, la Guerra Civil i les reivindicacions 
socials des dels 70 fi ns l’actualitat. D’altra banda, la formació ha fet una 
crida a participar a tots els actes commemoratius de l’efemèride  | SA

SORTIDA
La secció local dels Comunistes de Catalunya 
organitza la passejada ‘Dones de la Barcelona rebel’
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SECUNDÀRIA

L’alumnat podrà obtenir, a la vegada, la titulació estatal i la nord-americana

La Salle oferirà l’opció d’estudiar el 
batxillerat dual a partir del curs vinent

L’escola La Salle oferirà a par-
tir del curs vinent la possibilitat 
d’estudiar  el batxillerat dual, que 
permetrà a l’alumnat obtenir al-
hora la titulació estatal i la nord-
a   me ricana. El centre montcadenc 
ha arribat a un conveni amb 
l’Academia International Studies 
per poder impartir el programa, 
que té tres objectius: la immersió 
lingüística, ja que totes les assig-
natures i les relacions amb el pro-
fessorat són en anglès; la tecnolò-
gica, amb la familiarització amb 
eines d’aprenentatge digital; i la 
personal, atès que els estudiants 
adquireixen responsabilitat i ma-
duresa en el treball. El batxillerat 
del país d’origen es cursa de ma-
nera presencial i el nord-americà, 

via online. L’alumnat ha de fer un 
total de 6 crèdits, 4 del currículum 
obligatori i 2 de l’optatiu. El pro-
grama es pot iniciar a partir de 
2n d’ESO. “L’avantatge de co-
mençar el més aviat possible és 
que l’alumne només haurà de 
fer una o dues assignatures per 
curs”, ha comentat Raquel Mar-
tínez, coordinadora del batxillerat 
dual a l’escola montcadenca. 

Antics alumnes. D’altra banda, 
un grup d’exalumnes de La Salle 
ha impulsat la creació d’una as-
sociació amb l’objectiu principal 
de facilitar el retrobament de les 
diverses generacions de montca-
dencs que han passat pel centre, 
fundat al 1910. L’Associació d’An-
tics Alumnes de La Salle Montca-

da ja disposa d’una pàgina web en 
què els exalumnes interessats po-
den consultar tota la informació i 
inscriure’s com a socis, amb una 
petita aportació econòmica anu-
al, que permetrà sostenir l’entitat 
i subvencionar algunes activitats.
L’escola ja havia tingut un òrgan 
similar, conegut com l’Associa-
ció d’Antics Deixebles, fundada 
el 1918, que va exercir un paper 
destacat en la vida escolar i en 
l’activitat cultural de Montcada 
durant algunes èpoques fi ns a la 
seva desaparició, al 1985. “Volem 
recuperar aquell esperit de ger-
manor i reconstruir l’entitat per 
donar continuïtat a la tasca dels 
nostres antecessors”, ha explicat 
l’exalumne i vicepresident de la 
junta directiva, Javier Expósito.  

Sílvia Alquézar | Redacció

Les associacions de mares i pares 
de les escoles El Turó, Font Freda, 
Reixac i Elvira Cuyàs van partici-
par el 15 de febrer a la xocolata-
da solidària amb el lema ‘Taca’t 
pel càncer infantil’, coincidint 
amb la commemoració del Dia 
internacio nal contra aquesta ma-
laltia. La iniciativa, que enguany 
ha arribat a la segona edició, l’im-
pulsa un grup d’associacions de 
famílies de pacients de l’Hospital 
Sant Joan de Déu de Barcelona. 

Balanç. L’objectiu és recaptar 
fons per a la investigació i, al-
hora, conscienciar i sensibilitzar 
la població que l’única via per 
combatre el càncer infantil és la 
investigació, ja que la prevenció 
no és possible. Segons els experts, 
el càncer infantil, també anome-
nat càncer del desenvolupament, 
és una malaltia diferent al càncer 
d’adults i requereix recerca prò-
pia. Als centres montcadencs, les 

xocolatades han estat un èxit, 
amb una gran resposta i col-
laboració per part de les famílies. 
A l’escola El Turó es van recollir 
408 euros; al Reixac, 500 –que 
inclou una aportació de l’Ampa 
de 360 euros–; a l’Elvira, 260; i al 
Font Freda, 145 euros. Enguany, 
arreu de Catalunya s’hi han ad-
herit a la campanya més de 800 
escoles, s’han fet 319 xocolata-
des i s’han recollit al voltant de 
160.000 euros.

Sílvia Alquézar | Redacció

SOLIDARITAT

Hi van participar quatre centres, que van recollir 1.300 euros

Èxit de les xocolatades 
contra el càncer infantil

MONTCADA ANTIRUMORS

Es faran dues trobades amb famílies per parlar de la seva experiència i donar consells

La Xarmir inicia una campanya per 
escollir l’escola sense prejudicis

La Xarxa Antirumors de Mont-
cada ha posat en marxa amb el 
suport de la Regidoria d’Educa-
ció, Infància i Joventut una cam-
panya perquè l’elecció de l’escola 
dels seus fi lls no es basi en els 
prejudicis i els rumors al voltant 
de les famílies que hi assisteixen. 
L’objectiu de la iniciativa és fer 
un acompanyament durant el 
procés de preinscripció amb la 
fi nalitat d’afavorir l’actitud crí-
tica i activa de les famílies per 
informar-se de primera mà, re-
conèixer  la qualitat dels centres 
educatius públics del municipi i 
posar en valor la diversitat cul-
tural per l’adquisició d’habilitats 
per a la vida en un món cada cop 
més divers i global. 

Dues accions. La campanya con-
templa dues accions principals. 
D’una banda, hi ha prevista la 
distribució d’una guia informati-
va amb recomanacions clau per a 

totes les famílies que han d’esco-
laritzar un infant o jove durant el 
curs vinent, que rebran al seu do-
micili. D’altra, es duran a terme 
dues sessions de debat obertes a 
tothom amb famílies de diferents 
centres educatius per compartir 
i refl exionar sobre l’experiència 
que va tenir en l’escolarització 
dels seus fi lls, per tal de resoldre 
dubtes i oferir recomanacions. 
Les trobades tindran lloc a la 

Casa de la Vila, a les 17.30h, per 
a secundària el 12 de març i, per 
a primària, l’endemà. S’aconsella 
reservar plaça a través del correu 
electrònic: montcadaantirumors@
gmail.com. Durant el desenvo-
lupament de la campanya s’ha 
comptat amb la implicació de les 
diferents associacions de pares i 
mares del municipi, a més de les 
escoles bressol, com de primària 
i secundària.

L’objectiu de la campanya és acompanyar les famílies durant el procés de preinscripció

Sílvia Alquézar | Redacció

L’escola El Turó va organitzar el 
19 de febrer una jornada partici-
pativa adreçada a les famílies en el 
marc de la transformació del centre 
en una comunitat d’aprenentatge, 
un model de centre inclusiu i aco-
llidor. El procés de canvi es va co-
mençar fa dos cursos amb l’objec-
tiu d’implicar en l’aprenentatge el 
professorat, les famílies i els agents 
educatius del territori amb accions 
adreçades a l’assoliment de l’èxit 
educatiu de tot l’alumnat i la supe-
ració de confl ictes.
La jornada es va iniciar al matí 
amb una representació dels somnis 
per als infants a càrrec de la com-
panyia Teatre del Buit i, a la tarda, 

per a les famílies. Un cop fi nalitzat, 
els pares i mares van escriure amb 
els seus fi lls com els agradaria que 
fos la seva escola en un futur i els 
van penjar a l’entrada del centre. 
La jornada va cloure amb un en-
lairament de globus al pati que va 
simbolitzar la posada en comú de 
tots els desitjos perquè es facin rea-
litat. “Per a nosaltres, va ser un 
acte molt important ja que vo-
lem que tota la comunitat edu-
cativa participi activament en 
l’educació”, ha comentat la direc-
tora, Imma Espinosa. A l’acte van 
assistir l’alcaldessa, Laura Cam-
pos (ICV-EUiA); la presidenta de 
l’Àrea Social, Mar Sempere (Círcu-
lo); i una representació tècnica.

Sílvia Alquézar | Redacció

COMUNITAT D’APRENENTATGE

El centre va organitzar el 19 de febrer una jornada participativa

Les famílies d’El Turó 
somien l’escola del futur

Tres alumnes de l’escola El Turó mostren els desitjos que han escrit sobre el futur del centre
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La xocolatada de l’AMPA del Font Freda G
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Prepareu-vos
carnavaleros !!

Divendres 1 de març

Diumenge 3 de març

Dissabte 2 de març
Sortida des del carrer Bifurcació
Recorregut: c. Bifurcació, c. Bateria, c. Masia,  
avinguda de la Unitat, c. Elionor, c. Major, Rambla 
dels Països Catalans, i camí de la Font Freda.
En finalitzar la Rua comença el sambòdrom  
davant del Pavelló Miquel Poblet 

17 h
GRAN RUA DE CARNAVAL

Dimecres 6 de març

A la plaça de l’Església
BALL INFANTIL DE CARNAVAL, amb l’espectacle 
“El reBOOOMbori!”, de Roger Canals

A la plaça de l’Església
BALL COMIAT D’EN CARNESTOLTES, amb  
l’espectacle “Quin Sarau”, de Xarop de Canya 
Lliurament de premis del CONCURS DE SARDINES 
i, per celebrar-ho, XOCOLATADA per a tothom!

12.30 h

17 h

Al Casal de Gent Gran Casa de la Mina  
Ball amb música en directe i concurs de disfresses

17.30 h

De 18 a 
21 h

CARNAVAL A CAN CUIÀS

CARNAVAL A LA CASA DE LA MINA

A la Pista Coberta
Arribada del Rei Carnestoltes, desfilada  
de disfresses, xocolatada i ball de Carnaval

La cinquena edició de la Barcelona Magic Line va tenir lloc el pas-
sat 24 de febrer amb la participació d’un total de 941 equips i 
13.000 inscrits, que van aconseguir una recaptació de 294.000 
euros. Els diners recollits es destinen a diversos projectes per aju-
dar les persones més vulnerables de la societat com ajuts socials, 
pisos d’inclusió,  teràpies complementàries, recerca científi ca i co-
operació internacional. El conjunt Va per tu va participar a la cami-
nada de 15 quilòmetres, que va començar a l’Hospital Sant Joan 
de Déu i va fi nalitzar a la plaça de la Catedral. Durant el recorregut, 
hi va haver activitats adreçades als participants com música, visites 
gratuïtes als museus i espectacles de carrer | SA 

.....també és notícia..................................
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L’Ajuntament posa 
en marxa el projecte 
Líders per la diversitat
L’Ajuntament ha posat en marxa 
el projecte ‘Líders per la diver-
sitat’, per tal de formar el jovent 
com agents comunitaris i que pu-
guin desenvolupar accions indivi-
duals o col·lectives en l’àmbit de 
la interculturalitat, la convivència 
i l’acollida d’altres joves nouvin-
guts. Qui hi vulgui assistir, rebrà 
formació amb metodologia di-
nàmica, participativa i vivencial, 
mitjançant la qual es busca que 
el jovent es sensibilitzi amb la in-
terculturalitat i l’acollida i dissenyi 
i posi en marxa accions comuni-
tàries. 
La formació s’adreça a tots els 
joves del municipi que hi tinguin 
interès i també es proposa als 
centres educatius com a pràcti-
ques del servei comunitari que 
ha de fer l’alumnat de secundà-
ria. Hi haurà un total de quatre 
sessions, els dies 15, 22 i 29 de 
març i 5 d’abril, de 16 a 19 h, 
a l’Espai Jove Can Tauler. Per a 
més informació, es pot contactar 
amb Can Tauler o el Kursaal | SA

GENT GRAN
El consistori presentarà la diagnosi del programa 
‘Montcada, ciutat amiga de la gent gran’ el 4 de març
L’acte tindrà lloc a la Casa de la Vila, a les 17.30h. L’objectiu del projecte 
és dissenyar un pla d’actuació que tingui en compte les necessitats de 
la gent gran. És una iniciativa municipal que compta amb el suport de la 
Diputació i la Generalitat i que s’emmarca en la Xarxa Ciutats Amigues de la 
Gent Gran promoguda per l’Organització Mundial de la Salut per impulsar 
polítiques d’envelliment actiu. El passat mes d’octubre, coincidint amb el 
Dia de la Gent Gran, el consistori va fer un avenç de la diagnosi, elaborada 
per la consultora Spora Sinèrgies a través d’un procés participatiu | SA 
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Acte de reconeixement de la Unió Bàsquet MiR
El club va organitzar el 17 de febrer al pavelló Miquel Poblet un acte 
d’homenatge a les entitats i establiments locals que van col·laborar amb 
la seva campanya de recollida de joguines del passat Nadal. L’UB MiR 
va lliurar una pilota signada pels jugadors del sènior A i una litografi a de 
la pintora badalonina Soraya Sánchez a representants de Pericos Mont-
cada, el FB Montcada, Ferreteria Montcada i els bars Manhattan, Peña 
i Punto de encuentro. A l’acte va assistir una delegació municipal | SA

ÈXIT DE LA CAMINADA 
BARCELONA MAGIC LINE
L’equip local Va per tu 
ha aportat 1.100 euros 
a la marxa solidària 
promoguda per l’Hospital 
Sant Joan de Déu

GUARDÓ
Els Amics dels Clàssics guanyen un premi a l’onzena 
edició de la Trobada de Vehicles d’Arbúcies
El montcadenc Jordi Aguilar va aconseguir el 17 de febrer amb el 
seu MG B un dels cinc premis al vehicle més elegant de la mostra 
d’Arbúcies, organitzada pel Club Clàssics Montseny Guilleries. La mostra 
està considerada una de les més importants, amb 600 inscrits | SA 

CONCURS D’APARADORS DE NADAL
Els cinc comerços guanyadors del certamen 
participaran en una jornada de formació a París 
Els establiments guardonats són, del primer a cinquè premi, Tot & 
Més, Centre de Jardineria Terra Nostra  Chick & Beauty,  AmbHac i 
Perruqueria Escuder. La sortida tindrà lloc el 18 de març i es poden 
apuntar altres comerços del municipi, que s’hauran de costejar el viatge, 
fi ns cobrir les 12 places de la formació, que és gratuïta per a tots els 
inscrits. Cal reservar plaça al correu comerc@montcada.org  | SA 
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ENTREVISTA

‘Entendre que teníem una fi lla i no un fi ll 
va ser un punt d’infl exió a la nostra vida’

Quan vau detectar que la vostra 
fi lla no se sentia còmoda amb el 
seu gènere masculí?
C: Des de ben petita, es decantava 
per joguines associades tradicio-
nalment al gènere femení… Era 
totalment oposada al seu germà 
gran, que optava pel que se supo-
sa que li ha d’agradar a un nen. 
A nosaltres ens cridava l’atenció 
aquest contrast, però no li vam 
donar més importància perquè 
acceptàvem que tenia gustos dife-
rents.  Quan anavem a comprar 
roba, li costava trobar peces que li 
agradessin a la secció de nens. 
D: Ens vam començar a preocu-
par quan vam veure que ja no 
volia disfressar-se de princesa fora 
de casa, ni baixar al carrer amb 
nines. Es va començar a autocen-
surar en adonar-se que la gent 
l’observava i que aquest compor-
tament no era el que s’esperava 
d’un nen.
En quin moment 
decidiu demanar 
ajuda?
D: A P5 la vam 
apuntar a dansa 
clàssica perquè li 
agradava molt, 
però en començar la primària es 
va mostrar reàcia a continuar.  
Ella volia ballar però amb el tutú 
de ballarina, no s’identifi cava 
amb el  paper de noi. Això li crea-
va molta tensió i al fi nal ho va dei-
xar. No verbalitzava que volia ser 
una nena, però cada vegada era 
més evident. Li vam comentar 
la situació a la pediatra i ens va 
derivar al Centre de Desenvolu-
pament Infantil i Atenció Precoç 
(Dapsi), on ens van confi rmar el 
que ja pensàvem.
C: Una mare de l’escola ens va 
posar en contacte amb una fa-
mília de Barcelona amb una fi lla 
trans que havia fet el canvi als 
18 anys. Quan ens va explicar la 
seva història, ens vam sentir total-
ment identifi cats. Mai oblidaré la 
conclusió fi nal: “Heu d’acceptar 
que no teniu un fi ll, sinó una fi lla”. 
Va ser un moment d’infl exió en 
les nostres vides, com obrir una 
porta que no saps on et conduirà. 
En paral·lel, vam contactar amb 
Trànsit, un servei d’atenció a les 

persones trans que depèn de l’Ins-
titut Català de la Salut, i també 
amb l’escola i amb l’Ajuntament.
Què us van recomanar al servei 
Trànsit?
C: Ens van donar un consell que 
seguim estrictament: actuar al 
ritme que ella ens vagi marcant. 
Ens van donar un llistat de contes 
sobre nens i nenes trans perquè 
puguessim llegir-los amb ella i 
parlar obertament del tema a casa 
fi ns que estigués preparada per fer 
el pas. El servei també es va reu-
nir amb el claustre de professors 
de l’escola perquè n’estiguessin 
informats.
Quan va decidir fer el pas i 
mostrar-se tal com se sentia?
C: Durant les vacances de Nadal, 
es va comprar la seva primera fal-
dilla. El primer dia que se la va 
posar, vam preferir sortir fora del 
poble perquè no se sentís incòmo-

da si trobàvem 
algú conegut. 
D: Pocs dies 
després de tor-
nar a l’escola, 
un matí em va 
preguntar si es 
podia posar la 

faldilla. Jo li vaig dir que sí i vaig 
trucar de seguida al centre per-
què tots els professors estiguessin 
al cas, tal i com havíem  quedat. 
Recordo que, en arribar al centre, 
alguns pares i mares que em co-
neixien de vista, es giraven a mi-
rar-me amb una certa estranyesa. 
És normal! Ells sempre m’havien 
vist amb dos nens, no una nena i 
un nen. 
I com va anar el seu primer dia 
com a nena?
D: Es va endur un dels contes que 
llegíem a casa on la protagonista 
era un nen que volia ser una nena 
i el va llegir en veu alta davant 
dels seus companys de classe. La 
tutora ens va explicar que, en aca-
bar de llegir-lo, va dir: “Això és 
el mateix que em passa a mi, que 
vull ser una nena i canviar-me el 
nom”. Els companys ho van viure 
amb força normalitat perquè ja 
sabien la seva predilecció per “les 
coses de nena” i, en certa manera, 
els hi va semblar lògic.
C: El mateix dia a la tarda vam 

convocar les famílies de la classe 
a una reunió. Les explicacions les 
va donar la mare de Barcelona 
que ens fa l’acompanyament. Els 
pares, entre els quals hi ha perso-
nes d’altres cultures, es van mos-
trar molt receptius i respectuosos 
i van plantejar algunes preguntes 
en positiu. Va anar molt bé.
De quina manera ha viscut el 
canvi el vostre fi ll gran?
C: Ell va necessitar moltes expli-
cacions quan es va produir. Vo-
lia saber per què passava això i 
va demanar fer un projecte sobre 
el tema a l’escola. La seva tutora 
i la cap d’estudis van contactar 
amb l’Ofi cina LGTBI i van pre-
parar un taller de tres dies adre-
çat als alumnes de sisè, on estava 
el meu fi ll gran. 
D: En aquest 
sentit, haig de 
dir que per part 
del consistori 
ens hem sentit 
acompanyat s, 
tot i que en un 
principi vam utilitzar recursos 
externs perquè desconeixíem els 
que existien al poble. 
I ella com està vivint tots aquests 
canvis?
C:No li agrada molt parlar del 
tema. Vol passar desapercebuda i 
ser una nena més. Està contenta 
del pas que ha fet, però encara té 
moltes inseguretats quan surt de 
l’entorn familiar, on se sent molt 
estimada pels avis, els tiets i les 
cosines, que ens han fet costat des 
del principi. Però fora d’aquest 
espai de seguretat, si veu alguna 

mirada que no sap interpretar, se 
sent incòmoda. En canvi, si li ar-
riben sensacions bones, es relaxa i 
guanya confi ança. 
D: Una de les coses que li fa més 
il·lusió és tenir el seu DNI actua-
litzat, un tràmit que estem a punt 
d’enllestir després de superar al-
gunes traves burocràtiques degu-
des, sobretot, al desconeixement 
per part de funcionaris de la nova 
llei que regula el canvi de nom en 
menors d’edat.
El Pla Local per a la Diversitat 
Sexual i de Gènere compta amb 
aportacions vostres.
C: Sí. Una de les mancances 
que vam detectar és que el per-
sonal dels CAPs no té cap mena 
de formació sobre aquests casos 

ni sap on deri-
var-los. També 
vam compro-
var que a les 
biblio teques de 
Montcada no 
hi ha contes so-
bre la temàtica. 

Haig de dir a favor seu que ens 
van demanar el llistat de llibres 
que teníem nosaltres per inclou-
re’ls en la pròxima comanda i 
van canviar de seguida el nom 
de la nena al seu carnet de sòcia.
D: També cal millorar l’educació 
sexual a les escoles, que actual-
ment no té en compte la diversi-
tat afectiva i sexual. Cal ampliar 
l’horitzó dels infants perquè quan 
siguin grans visquin aquestes 
diferències amb normalitat. La 
informació i el respecte a la dife-
rència són claus per avançar.

La Cristina i el David posen davant del mural en defensa dels drets del col·lectiu de persones LGTBI que hi ha al fi nal del carrer Major

Aquesta imatge de les mans de 
tots els membres de la família 
unides i mostrant les polzeres 
amb els colors del moviment 
LGTBI té una important càrrega 
emocional per als protagonistes 
d’aquesta entrevista. Amb les 
etiquetes #granequip #moltamor 
#unió i #suportconstant, simbo-
litza el reforçament del vincle fa-
miliar que ha suposat el procés 
de canvi de la nena. Ambdós 
progenitors reconeixen que és 
un camí dur i ple d’emocions, 
però també d’aprenentatges. 
“Sobretot hem après que l’amor 
és la base de tot, és el que ens 
permet vèncer les pors i seguir 
endavant units com a família, 
passi el que passi”, explica la 
Cristina, que està contenta per-
què veu la seva fi lla feliç, però 
encara experimenta una sensa-
ció de pèrdua pel fi ll que ja no 
hi és. “Racionalment, sé que 
són la mateixa persona, però 
necessito més temps per fer el 
dol”, un procés normal que han 
de passar tots els familiars i per-
sones pròximes al nen o nena 
trans. El pare diu sentir-se alleu-
jat perquè per fi  la seva fi lla “ha 
trobat la peça que no encaixava 
i ara és allò que volia ser” | LG

‘No verbalitzava que 
volia ser una nena, 

però cada vegada era 
més evident’

Amor i suport, 
paraules clau

La Cristina i el David són pares d’una nena trans que el curs 
passat, a l’edat de 7 anys, va fer el pas de mostrar-se tal com se 
sentia, amb l’acompanyament del servei Trànsit i l’Ofi cina LGTBI 
de l’Ajuntament. Tot i que cada vegada hi ha més casos de canvi 
de gènere en menors d’edat, encara és una reali tat poc conegu-
da. La parella ha accedit a explicar el seu testimoni per ajudar 
altres famílies que puguin trobar-se en la mateixa situació.

‘La informació i 
el respecte a la 

diferència són claus 
per avançar’
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Grups municipals
laveu.cat/latevaveu

D’acord amb el Reglament d’ús de Mitjans d’Informació per als grups municipals, cadascun d’ells disposa d’aquest espai mensual per referir-
se a la seva activitat en la corporació i en el municipi i a assumptes d’interès públic municipal. Correspon als edils elaborar l’escrit i assumir 
la responsabilitat del seu contingut, amb total indemnitat de l’Ajuntament i de la gerència i la direcció del mitjà. Les intervencions hauran de 
basar-se en el respecte mutu, s’evitarà la confrontació personal i caldrà mantenir unes normes bàsiques de conducta i de cortesia pública. 
En cap cas es podran destinar els espais reservats a propaganda electoral o a la petició del vot. 

Óscar Gil

Estem bocabadats per la valoració que fan la senyora alcaldessa 
i els portaveus de govern del mandat que és a punt de fi nalitzar. 
El 90-95% del PAM assolit? Vinga va, no s’ho creuen ni ells.
Han vist vostès concreció a les seves paraules? Quin projecte 
han esmentat per posar-lo com a exemple d’aquest suposat as-
soliment d’objectius? Ho tenen molt difícil.
Això sí, estem encantats que un dels assoliments que s’esmenta sigui el de la tarifació social a les 
escoles bressol, inclòs a les ordenances de 2017 a proposta del PSC. Si hagués estat per ells, ens 
agradaria veure si ho haguessin fet per iniciativa pròpia. I la resta de projectes? El més calent és a 
l’aigüera. L’exemple més punyent: pressupostos participatius per dir que fan participar la ciutadania 
i dos anys després d’aprovar-los comencen a executar una part minsa, que no es podrà fi nalitzar 
perquè la quantitat econòmica aprovada no arriba per enllestir-ho. I qui són els responsables? L’opo-
sició, que ens hem dedicat “a posar pals a les rodes”–segons les seves pròpies paraules.
Mirin vostès, qui té la responsabilitat de governar és qui ha d’assolir consensos. Com a darrer exem-
ple, el pressupost de 2019. Van intentar portar-lo al Ple de novembre passat, sense haver-lo treballat 
amb cap grup de  l’oposició i sense tenir la majoria per aprovar-lo, pas previ a la seva presentació. 
Però, és clar, és més fàcil convocar el Ple i, després, fer-se les víctimes perquè ningú els dona suport. 
Següent tàctica emprada: suspenen el Ple, sense data prevista de celebració encara, i es pensen 
vostès que han intentat apropar posicions per aconseguir que s’aprovin? Doncs, la realitat és que no, 
esperen que sigui l’oposició qui els truqui, quan ni tan sols han complert els compromisos d’exerci-
cis anteriors. Apa!, sorpresa! i resulta que la culpa que no s’aprovin és de l’oposició. I, mentrestant, el 
mobiliari urbà es degrada, l’asfaltat de carrers principals s’està desfent, les instal·lacions municipals 
es deterioren per manca d’actuacions... Què hi farem, això necessita del treball continu del govern. I 
ens preguntem: A què es dediquen? A fer d’altaveu de proclames que no representen la majoria de 
la nostra ciutadania i a fer “bolos” per endegar, altre cop, un projecte de sigles i banderes.

De veritat s’ho creuen?

Bartolomé Egea

Des del nostre escrit de portaveus i al llarg d’un any  el 
PDeCAT ha volgut denunciar l’empresonament, l’exili, 
la falta de llibertats i la injustícia que viu en el nostre 
país, els nostres representants, les nostres entitats i to-
tes aquelles persones que s’han posat al capdavant en 
alguna situació de reivindicació política i pacífi ca per 
assolir la independència de Catalunya. A dia d’avui, no 
tenim prou amb tot això que, a sobre, hem de veure com polítics empresonats fan vaga de 
fam per reivindicar els seus drets jurídics. Ara estem a la fase del judici, un judici injust ja 
que no hi ha cap delicte, ells han complert el mandat del poble, ells han posat les urnes 
tal com el poble va demanar. 
Més de 345 dies i nits, Montcada ha omplert els carrers i les places de reivindicacions i 
lluites solidàries. Hem omplert els carrers de democràcia i de llibertats, hem omplert els 
carrers de crits plens de sentiments per la llibertat de Jordi Cuixart, de Jordi Sánchez i dels 
membres del govern legítim empresonats i alguns d´ells en vaga de fam des de fa més de 
dues setmanes i de la resta del govern a l’exili i per totes les persones que han treballat 
per la República i que, a dia d’avui, es veuen encausats o a l’exili. Crits de suport al nostre 
president escollit democràticament i legítim, Carles Puigdemont. 
Montcada, en aquest sentit, ha estat un clar exemple de tolerància i indignació pels esde-
veniments que estem vivint. Montcada diu que seguirem treballant per la vostra llibertat, 
això encara no s’ha acabat tot i tenir nou govern encapçalat per Quim Torra, no s’ha acabat 
fi ns que estigueu tots i totes  a casa. Ara patirem un judici com a presos polítics, una ver-
gonya més que no podem tolerar. Us volem a casa vostra en llibertat. 
No oblidem! No pararem! Seguirem lluitant pels vostres drets i per la llibertat del nostre 
país. Montcada sempre ha dit no a l’aplicació del 155 que ja hem fet fora. Montcada diu 
llibertat per als presos polítics. Montcada diu no esteu sols ni soles. Montcada diu no al 
judici injust. Montcada diu ni un pas enrere. Montcada diu visca la República Catalana.

Montcada no oblida! 

Joan Carles Paredes

Queden pocs dies per a la segona manifestació i vaga feminista 
del 8 de març, enguany coincidint amb la commemoració del 
Dia internacional de la Dona, en què es vol donar suport a totes 
les dones que pateixin violència pel sistema patriarcal. Aquesta 
mobilització s’articula en quatre eixos, amb parades al sector 
laboral, estudiantil, de consum i de cures. Amb aquesta vaga 
es vol aglutinar a tots els col·lectius majoritaris i minoritaris de 
dones que siguin vulnerables a patir les injustícies i desigualtats del sistema patriarcal, com son 
els col·lectius de lesbianes, bisexuals, transexuals, dones amb diversitat funcional, immigrants 
racialitzades i del món rural. Aquest moviment feminista basa les seves accions en els principis 
antipatriarcals, anticapitalistes i antirracistes. La intenció és reivindicar i evidenciar que sense 
el treball femení, sigui remunerat o no, la societat no funciona. Les dones conformem més de 
la meitat de la població, per tant, amb aquesta aturada deixem en evidència que el sistema no 
es pot sustentar sense el treball i el valor que aportem a la societat i que tan minusvalorat està 
per molts sectors masclistes (especialment els de grups de dreta i ultradreta). 
Volem reclamar la necessitat d’una igualtat real d’oportunitats i drets entre homes i dones, ja que 
cada dia veiem com les dones seguim marcades per les desigualtats, per les violències masclis-
tes, per la precarietat i la no corresponsabilitat dels homes o de les lleis de l’Estat en els treballs 
de cura que continua recaient en les dones, entre d’altres discriminacions reals que continuem 
patint. Esperem que se sumin a aquesta convocatòria de vaga gairebé totes les capitals de provín-
cia arreu de tot l’Estat i tornem a batre rècords de participació en les mobilitzacions. Sota el lema 
de ‘Ens aturem per canviar-ho tot’, es proposa també completar la vaga amb accions els 8 dies 
previs a la manifestació, amb accions diàries, des de l’1 de març. A Montcada moltes dones ens 
sumarem a l’esdeveniment. Els grups de dones, sota el Consell de dones de Montcada, porten 
setmanes organitzant les accions i el funcionament de la vaga a la qual donarem total suport des 
del consistori. Tornarem a sortir als carrers i a manifestar-nos per expresar que volem canviar la 
injusta situació que patim cada dia només pel fet de ser dones. Ens veiem el 8 de març!

8M feminista, tothom al carrer!

Mar Sempere

El 8 de març de l’any passat milions de persones van omplir les 
principals ciutats de l’Estat, culminant una històrica jornada de 
vaga amb motiu del Dia Internacional de la Dona Treballadora. 
Una mobilització que no només es va donar a Montcada i Rei-
xac, a Catalunya o arreu de l’Estat, sinó arreu del món. Les do-
nes treballadores van prendre els carrers en la més gran jornada de lluita mai duta a terme contra 
l’explotació i el patriarcat. La vaga feminista de l’any passat, posada en dubte durant les setmanes 
anteriors pels partits de la dreta i altres organitzacions, va ser un èxit absolut, al que es va haver 
de rendir tothom. Aquella històrica jornada va comportar posar la lluita feminista al centre del 
debat i, des de llavors, res és com abans. Ara ens apropem a una nova convocatòria de vaga 
general i és molt important que tots estem preparats pels dies que venen. Les dones treballadores 
s’organitzen als seus llocs de treball i als grups de treball al municipi per tal que la vaga sigui un 
èxit. Els homes, a segona fi la, donarem suport a les mobilitzacions i, especialment, en les feines 
de cura de petits i gent gran. És molt important que la vaga d’aquest any sigui un èxit encara més 
gran que la de l’any passat. Continuem enfrontant-nos a una societat patriarcal i heteronormativa 
que discrimina activament i que justifi ca les violències envers les dones. L’aparició al Parlament 
andalús i la més que probable irrupció al Congrés dels diputats de la ultradreta, ens ha de fer es-
tar més actius que mai. La dreta rància i la ultradreta no només no volen alliberar les dones, sinó 
que apunten a un retrocés històric en drets que posa en perill les conquestes dels últims anys. 
El govern municipal ha avançat molt en matèria d’igualtat, augmentant els serveis d’atenció a les 
dones i estant al costat de totes les mobilitzacions. Les montcadenques (i els montcadencs) hem 
d’estar ben actives i actius els propers dies. La feminització de la nostra ciutat ha de continuar, i 
hem de barrar el pas, tant al carrer com a les institucions, a aquells que volen les dones tristes i 
amagades. No hi ha res més revolucionari que dones alegres i combatives fent força per construir 
un món sense desigualtats. Per tant, fem una crida a totes les dones i homes de Montcada i 
Reixac a donar suport a la vaga feminista del pròxim 8 de març. Perquè totes som necessàries.

Cap a la vaga feminista del 8 de març

MONTCADA I REIXAC

PROGRAMA
D’ACTIVITATS
CASA DE LES AIGÜES

INFORMACIÓ I RESERVES:
Museu Municipal de Montcada
Tel. 935 651 122

610 144 499
a/e. museumunicipal@montcada.org

PORTES 
OBERTES 
TOTS ELS 

DIMECRES I 
DIUMENGES, 
DE 10 A 14 H

Diumenge 10 març, 12 h
Els secrets de la Casa  
de les Aigües. 
Visita guiada: 90 min
Entrada: 2 €
 
Diumenge 17 de març, 10 h
Itinerari pel Rec Comtal:  
el paisatge de l’aigua 
de Montcada a Barcelona.
Preu: 3 €

Dissabte 23 març, 11 h
Les Aventures de la Marina.
Celebració del Dia Mundial 
de l’Aigua Dolça.
Espectacle infantil 
d’educació mediambiental. 

TANCAT 
DIUMENGE 
3 DE MARÇ 

Opinió
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Defensem el nostre patrimoni

Jordi Sánchez

Hem aprovat el Catàleg de patrimoni arquitectònic, històric 
i ambiental i el Pla Especial per a la seva protecció. A Mont-
cada tenim una història molt rica, tot i que massa cops molt 
oblidada per molts montcadencs. A aquesta història tant rica i 
tant extensa, li correspon un gran patrimoni: Tenim jaciments 
ibers com el poblat de Les Maleses i el del Puig Castellar. Res-
tes medievals. Masies de la plana agrícola vallesana, o de la Serralada de Marina, el catàleg de 
les quals també hem aconseguit aprovar. Cases modernistes, dels estiuejants burgesos al segle 
XIX. Jaciments arqueològics. Patrimoni vinculat a la cultura de l’aigua, com el Rec Comtal, o la 
Casa de les Aigües o el Casal de la Mina. Patrimoni industrial o vinculat a les infraestructures, 
com els ponts de ferro. Tenim un ric patrimoni natural, ambiental i paisatgístic.
Amb l’aprovació del Catàleg, per fi  podem protegir aquest patrimoni. És una gran notícia i una 
gran alegria. Però se’ns barregen sentiments contraposats: per una banda, satisfacció i orgull 
per la feina fet. Però, per l’altra, pena i ràbia perquè arribem tard, 20 o 40 anys tard per salvar 
el nostre patrimoni i la nostra memòria històrica, quan gran part d’aquest ric patrimoni que tenia 
Montcada ja s’ha perdut.
Malauradament, en una època de creixement econòmic incontrolat i de bombolla immobiliària, 
el patrimoni històric s’ha vist com una nosa per a especular. S’ha permès un urbanisme depre-
dador que buscava el benefi ci individual per sobre dels elements patrimonials, per sobre del 
territori, per sobre de l’espai públic, per sobre del bé comú.
Sap greu, però no ens podem quedar en el lament. Governem tenint en compte el territori, les 
persones, la nostra memòria història. Posem en valor el nostre patrimoni, garantir-ne la seva 
protecció. I ho celebrem amb tota la gent amb la que compartim la consideració del patrimoni 
com a un bé per a ell mateix però també com a un element fonamental per conservar la nostra 
memòria i la nostra identitat com a poble i, en defi nitiva, per fomentar l’orgull i l’estimació per 
Montcada.

Opinions dels grups polítics amb representació al Ple

Esta vez me permitirán que no hable de política. Esta vez 
les quiero hablar de quien fue Presidente y Concejal del 
Partido Popular de Montcada i Reixac durante unos años. 
Les quiero hablar de mi querido padre, Teodoro García, que 
falleció repentinamente hace ya un mes. Una persona bue-
na, sensata, generosa, con sentido común, con principios y 
valores inquebrantables, respetuoso. En defi nitiva, una buena persona, un gran padre y todo 
un señor. Siempre supo separar las ideas políticas de las personas, prueba de ello son las 
innumerables muestras de apoyo, llamadas, mensajes, visitas y abrazos que estamos recibi-
endo estos días provenientes de todos los partidos políticos, alcaldes y concejales actuales y 
anteriores, de izquierdas y de derechas. Quiero que sepan que mi padre siempre los respetó 
a todos, sin exclusión alguna. 
Mi corazón está roto, no tengo consuelo. Mi padre me enseñó tanto, aprendí tanto de él, que 
la vida me deja un vacío enorme. Él me transmitió el interés por la política y por ayudar a 
los demás. Siempre prestó ayuda y consejo a quien se lo pidió. Quiero agradecerles a todos 
ustedes en nombre de mi familia y en el mío propio, sus muestras de apoyo en estos duros, 
durísimos momentos, que nos han hecho llegar con ese calor, ese recuerdo, ese abrazo... en 
memoria de mi querido padre. 
Tuvo una muerte dulce, “la muerte de los elegidos”, sin dolor, sin sufrir, sin enterarse de lo 
que pasaba. Era muy feliz y lo fue hasta el último minuto: mi madre, mis hermanas y yo nos 
encargamos de quererle y hacerle feliz y lo conseguimos. Cubrimos su féretro con la bande-
ra española y con su gorra de alférez, sus dos mayores orgullos después de su familia. Doy 
gracias a la vida por haberme dado este padre, hoy ya no está en este mundo a mi lado pero 
estará siempre en mi recuerdo y en mi corazón. Gracias por tanto cariño que nos habéis 
demostrado. 

A mi querido padre

Eva García

Nos encontramos en la recta fi nal de la legislatura en la que 
Ciutadans-partido de la ciudadanía ha sido responsable en 
conjunto para la población, escuchándola y, aún frente a las 
difi cultades, mostrando la cercanía y las alternativas adecua-
das para encontrar un bienestar común. Este trabajo puede 
verse refl ejado en acciones como la restauración del pabellón Miquel Poblet o las pertinentes 
reparaciones de la calefacción del estadio la Ferrería o la remodelación de los lavabos de 
l’escola El Turó. Nos hubiera gustado hacer más acciones y lo dejamos como deberes para la 
siguiente legislatura totalmente comprometidos con Montcada i Reixac; cuando nosotros gober-
nemos será para todos incluyendo la diversidad y no para intereses o para minorías que a modo de 
grupo de presión lobby, se interponen al pueblo. A pesar de que ha sido un mandato marcado por el 
procés, nosotros hemos intentado no velar por asuntos fuera de nuestra competencia, hemos buscado 
representar al municipio en su totalidad y ahora más dispuestos estar en la cercanía de los ciudadanos 
para tender nuestra mano de cambio, Montcada de la mà de Catalunya i pel camí d’Espanya. Las 
actuaciones del actual gobierno olvidaron que son un ejecutivo para todos, no pudieron ni han sido 
capaces de solventar las cadenas que se encontraron con el tema de las expropiaciones, sin embargo, 
la mayor marca del gobierno ha tenido que ver con las andanzas del “octubre negro de 2017”, lo que 
conocemos como independentismo o secesionismo, puro y duro ,dejando carta libre para que en el 
municipio fl orezca la coacción, el vandalismo y la ocupación de espacios de manera indebida. El ciu-
dadano, piense como piense, debería sentirse seguro y representado en ésta que es su casa. Si a Ciu-
tadans no le motiva aprobar los presupuestos municipales para el 2019 es por la falta de compromiso 
por parte del gobierno, presentando unas balanzas fi scales continuistas por primera vez, dentro del 
plazo de tiempo en base a sus propios intereses. Además, en los tres anteriores años no ha cumplido 
con los tempos establecidos para implantar nuestras peticiones. Siempre hemos sido la verdadera 
oposición responsable, pero esta situación no se podía sostener. Por todo ello, si se diera el caso de 
voto, sería un rotundo “no” esperando formar una alternativa viable y acorde, sin tomaduras de pelo. 

Balance de la legislatura

Fernando Almansa

Reivindicacions per al 8M

Josep Galván

A Montcada i Reixac treballem per segon any amb el col·lectiu 
Karyatides en les Jornades feministes que posen de manifest el 
paper de les dones a tots els àmbits de la societat i especialment 
al nostre municipi. Volem situar el feminisme com una lluita que 
dignifi qui de forma integral les condicions de vida de les dones 
treballadores i, per això, fem una crida a participar activament a 
la vaga general feminista i totes les accions reivindicatives que se’n deriven tot demanant:
- Salaris i pensions dignes, millora de les condicions de les treballadores de la llar, combatre l’escletxa 
salarial i assolir una reducció i compactació de la jornada laboral. 
- L’ampliació i millora dels permisos per a la cura de les persones i la recuperació immediata dels 
articles en matèria laboral de la llei d’igualtat catalana suspesos pel Tribunal Constitucional.
- Impugnem el deute per guanyar en drets socials i millorar les condicions de vida, especialment de 
les dones. La universalització i gestió pública dels serveis de cura i ampliació de la llei de dependència.
- Expropiem els habitatges buits. Apostem per la creació d’una xarxa d’habitatge públic, especial-
ment per a les dones amb risc de pobresa.
- Per una educació i una salut 100% públiques i laiques amb perspectiva feminista. Expulsem l’es-
glésia catòlica de les escoles i la sanitat.
- Pels drets de totes, som antifeixistes i antiracistes. Eliminem la llei d’estrangeria i tanquem els CIES.
- Tenim dret al propi cos. Avortament lliure, gratuït, segur i sense límit d’edat. Prohibició de la utilitza-
ció de ventres de lloguer i eliminació de la cosifi cació de les dones.
- És fonamental un Pla de xoc contra la violència masclista i per garantir una vida digna i els drets de 
les dones en risc de feminització de la pobresa, de violència masclista o que l’hagin patida.
- Incloem la perspectiva feminista a tots els nivells de l’educació i en la formació específi ca per a totes 
les persones treballadores dels serveis, dels cossos de seguretat, de l’àmbit jurídic i de l’administració.
- Contra la LGTBIfòbia exigim el compliment de la llei i incloure la perspectiva LGTBI a l’educació.
- Exigim el dret a l’autodeterminació per la sobirania de les dones i la fi  de la doble repressió. Llibertat 
preses polítiques i lliure retorn de les exiliades.

Opinió
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Víctima de frau
Exposo uns fets que m’han passat 
amb l’ofi cina del BBVA a Terra Nos-
tra, molt injustos i poc propers al 
client, després de més de 30 anys 
de fi delitat a la sucursal ja històrica 
del meu barri. El dijous 10 de gener 
rebo un correu electrònic d’usurpació 
d’identitat dient-me que havia de 
confi rmar claus i identitat abans de 
48 hores, si no, el meu compte que-
daria momentàniament bloquejat.
Aquell dia estava en una selecció de 
personal i el meu cap només estava 
centrat a aconseguir la feina dona-
da la meva situació d’aturat amb 59 
anys. Per sort, aconsegueixo la con-
fi rmació positiva de la plaça de feina 
per començar a mitjans de març.
L’endemà, divendres 11, al matí em 
poso a regular les claus i immedia-
tament rebo per telèfon la clau per 
autoritzar una compra online a Media 
Mark per import de 800,99 euros, 
cosa que no faig. Immediatament, en 
menys de 30 minuts, em presento a 
una sucursal més propera del BBVA 
per informar-los que he estat víctima 
d’una usurpació d’identitat que al 
banc ja anomenen “fi shing”. Es posa 
en marxa el protocol d’anul·lació de 
la targeta, avís a l’entitat del frau, 
denúncia als Mossos i adjuntar-la a 
la incidència oberta. Al cap de sis 
dies, el banc em fa l’ingrés amb el re-

torn del diners. La meva sorpresa ve 
quant un mes més tard, el 14 de fe-
brer, m’informen que el banc no es 
fa responsable del tema i em fan un 
càrrec per l’import defraudat, 800,99 
euros. La meva sucursal no entén la 
resolució, m’explica que s’ha fet tot 
correctament, que el banc va estar avi-
sat en menys d’una hora del frau, ells 
tenen la informació de tot, on han fet 
la compra els delinqüents, el telèfon, 
ram del comerç, l’adreça i el país de 
compra i, en conseqüència del  frau, 
a més de tot el protocol de denúncia 
i altres. Però afegeixen que no poden 
fer res més i aquí em deixen, amb un 
descobert, doncs les meves despeses 
de mínims estan relacionades amb el 
meus ingressos, ara només la paga 
d’aturat de 700 euros. Davant la meva 
impotència, en poso en mans de qual-
sevol mitjà que vulgui donar-hi ressó. 
Esperant donar altaveu del fet perquè 
altres persones no es trobin tan impo-
tents davant d’aquestes empreses que 
es creuen que són intocables.

Jaume Mas Molina
Terra Nostra

Imprudencia en las vías
El sábado 23 de febrero, sobre las 
13h, vi a dos adolescentes que, por 
lo visto en un acto de imprudencia, se 
sacaban fotos en el puente de hierro 
sobre el Ripoll de la línia de tren R2, 

Els deliciosos gelats de l’establiment Mallafré 
A partir d’una entrevista amb la seva fi lla Antònia, al Retrovisor de 
Montcada Comunicació, al nostre canal Youtube, recordem aquest 
mes la fi gura de l’emprenedor Francesc Mallafré. Conegut popular-
ment com El Mantequero, va fundar dos negocis emblemàtics de 
Montcada, ja desapareguts: el bar Gol, al passeig Rocamora, i la boti-
ga Gelats Mallafré, al carrer Major, on se servien els gelats ben delicio-
sos que, a ben segur, molts veïns i veïnes, encara recorden.

el clic

>Editorial
Patrimoni protegit
Malgrat que avui dia costi d’ima-
ginar, Montcada i Reixac ha es-
tat i és un municipi amb una 
gran riquesa patrimonial. Tant 
pel que fa a jaciments arqueo-
lògics –amb les Maleses com 
el més emblemàtic–, com pels 
elements medievals i modernis-
tes que encara es conserven. I 
encara gaudiríem més d’aquest 
llegat si hagués hagut una po-
lítica proteccionista que hagués 
preservat autèntiques joies avui 
dia, malauradament, desapare-
gudes. Ara, per fi , després de 
dues dècades, l’Ajuntament ha 
aprovat defi nitivament el catà-
leg que ha de servir per procurar 
que edifi cis i elements –tant pú-
blics com privats– que mereixen 
ser conservats siguin preservats 
com un bé comú. Aquest docu-
ment era el pas imprescindible 
i necessari per començar a par-
tir d’ara la feina més costosa, 
vetllar perquè res no es perdi i 
destinar els recursos necessaris 
perquè així sigui. Si la corpora-
ció obliga a conservar propietats 
privades catalogades, també ha  
de donar exemple amb tot allò 
que sigui de titularitat pública. 
Com hi ha feina endarrerida, 
serà difícil posar-se al dia, però 
obviar aquest compromís seria, 
sens dubte, imperdonable.

exponiéndose a ser arrollados. Debo 
comentar que esta práctica no es 
la primera vez que la observo. Cabe 
destacar que muchas muertes por 
atropello son causadas por los pasos 
a nivel, sin embargo, el factor humano 
también es una causa importante ya 
que son nuestros sentidos y capaci-
dad de razonar los que, en teoría, nos 
mantienen alerta de un posible peli-
gro. No pretendo mandar un mensaje 

de prohibición, todos sabemos que 
cuando algo se prohíbe es potencial-
mente más habitual su práctica. Lo 
que quiero mandar es un mensaje de 
conciencia, para que los jóvenes que 
practiquen esto sepan que hay seres 
queridos que, en caso de accidente, 
se preguntarán durante toda la vida... 
¿qué pasó realmente?

Diego Mendoza
Font Pudenta
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10È POETICAE
El programa commemora el centenari 
del naixement del poeta Joan Brossa

Montcada i Reixac viurà una 
nova edició de la Rua de Carna-
val el 2 de març, amb la partici-
pació d’un total de 19 compar-
ses, que reuniran prop de 1.400 
persones disfressades. El fet que 
la desfi lada es faci al març i no 
al febrer, com l’any passat, i la 
bona climatologia dels últims 
dies, fan pensar que enguany els 
participants no hauran de passar 
fred mentre duri el recorregut.
Les comparses que superen el 
centenar de participants són la de 
l’Associació Cultural i de Lleure 
la Gralla (180); la de l’AMPA 
La Salle (149) i la de l’Associació 
Cultural Escènica Jym’s (107). 
Un any més, encapçalarà la Rua 
el grup de percussió i dansa Brin-
cadeira, darrera del qual s’hi 
poden afegir les persones disfres-
sades que no formin part de cap 
grup. I entre les més petites, hi ha 
la del grup de sevillanes XIC del 
Centre Cívic L’Alzina (14) i de 
l’escola Dalequevoy (36).

Recorregut. La Rua sortirà a les 
17h del carrer Bifurcació de Can 
Sant Joan i seguirà el mateix re-

corregut que l’anterior edició 
(Bateria, Masia, avinguda de la 
Unitat, Elionor, Major, Rambla 
dels Països Catalans i Camí de la 
Font Freda. L’itinerari fi nalitzarà 
al sambòdrom a l’aire lliure que 
l’Ajuntament va instaurar fa dos 
anys davant la impossibilitat de 
donar cabuda al públic assistent 
a l’interior del pavelló Miquel Po-
blet. La instal·lació del sistema de 
grades davant del pavelló Miquel 
Poblet permet que 700 persones 
assegudes i mig miler dempeus 
puguin seguir l’exhibició de les 
coreografi es al fi nal de la Rua. 

Altres propostes. El programa 
de Carnaval continuarà el dia 3 
amb un ball infantil de disfresses 
a la plaça de l’Església i l’espec-
tacle ‘El reBOOOMbori!’ de 
Roger Canals (12h). El judici i 
el comiat  del Rei Carnestoltes i 
l’arribada de la reina Quaresma 
–interpretats per actors i actrius 
de l’Aula de Teatre– tindran lloc 
el dia 6 amb la companyia Xarop 
de Canya i l’espectacle ‘Quin 
sarau!’, també a la plaça de l’Es-
glésia (17h). Durant la festa es 
lliuraran els premis del concurs 
de sardines carnavaleres (veure 
requadre) i es repartirà coca de 
llardons i xocolata desfeta entre 
els assistents. Les millors imatges 
de la festa de Carnaval s’exposa-
ran a la Casa de la Vila del 7 de 
al 30 de març. 

Laura Grau | Redacció

Un total de 19 comparses participaran a 
la Rua i s’exhibiran al sambòdrom exterior
La desfi lada sortirà a les 17h del carrer Bifurcació i farà el recorregut habitual encapçalat pel grup de batucada Brincadeira

CARNAVAL 2019

La comparsa Terra Nostra Queens va lluir la disfressa ‘Els trols’ a la Rua de Carnaval de l’any passat, que va aglutinar prop de 1.500 persones 
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La Regidoria de Cultura i Patrimoni ha tornat a 
convocar el concurs de sardines carnavaleres fe-
tes amb paper, roba i altres materials reciclats. 
Les creacions s’han de dur a la Casa de la Vila o a 
l’Auditori Municipal fi ns al 5 de març. El veredicte 
es farà públic durant la festa de comiat del Rei 
Carnestoltes, que tindrà lloc el 6 de març, a la 
plaça de l’Església. El Rei del Carnaval i la seva 
cort –interpretats per actors de l’Aula de Teatre 
de l’Ajuntament– van inaugurar la festa el 28 de 
febrer, amb una cercavila i un ball a la plaça de 
l’Església amb el grup Pentina El Gat | LG

> Sardines de concurs

El judici i comiat del 
Rei Carnestoltes serà 
el 6 de març, a la 
plaça de l’Església
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La proposta atrau especialment el públic 
familiar, que gaudeix dels tallers i contes
Els organitzadors valoren positivament el nivell d’assistència, però estudien fer canvis en la distribució dels espais

FIRA DEL LLIBRE INFANTIL I JUVENIL

La Fira del Llibre Infantil i Ju-
venil ha superat amb bona nota 
la seva primera edició, que va 
tenir lloc el 23 de febrer a  di-
ferents espais de la Biblioteca 
Elisenda i del Teatre Municipal. 
La cita central de l’Any de la Li-
teratura Infantil i Juvenil (LiJ), 
promoguda per l’Ajuntament i 
les biblioteques, va tenir bona 
resposta de públic, segons els or-
ganitzadors. La Fira va comptar 
amb representants d’una desena 
d’editorials i de l’associació Àl-
bum Barcelona, que n’agrupa 22. 
També hi van assistir una dotze-
na d’il·lustradors: Esther Aguilà, 
Elena Gromaz, Beatriz Entralgo, 
Amaia  Inchausti, Zulema Galea-
no, Ina Hristova, Héctor Ayén, 
Mar Villar, Mar Cerdà, Txell 
Ozcáriz i Sílvia Estall i la mont-
cadenca Laia Mullor. 

Públic familiar. A més de les pa-
rades de llibres i il·lustradors, que 
es van instal·lar a la planta baixa 
i al Tea tre Municipal, la Fira va 
oferir una gran quantitat d’activi-
tats adreçades a tots els públics i 
repartides en diferents espais del 
recinte, decorat amb gran quan-
titat de detalls, especialment la 
sala infantil. Els tallers de con-
tes, l’espectacle del grup Vivim 
del cuentu i l’espai d’experimen-

tació per als més petits ‘Llegir 
amb els cinc sentits’ van atraure 
força públic familiar, que va ser 
el majoritari. Actors i actrius de 
la companyia Teatrada Musical 
van amenitzar la jornada amb la 
recreació de diferents personatges 
de contes. Grans i petits també es 
van poder disfressar i fer-se fo-
tografi es al photocol que es va 
instal·lar a l’Àgora del Montca-
da Aqua. Les presentacions de 
llibres (veure la pàgina següent) 
van registrar una assistència més 
desigual –una d’elles es va haver 
de suspendre per falta de públic. 
Per a la directora de la Biblioteca 
Elisenda, Gisela Ruiz, una de les 
difi cultats amb què s’han trobat 
és la distribució dels espais. “La 
ubicació de les activitats a dife-
rents plantes de l’edifi ci ha fet 
que el públic no sempre tingués  
clar on havia d’anar”, ha expli-
cat Ruiz, qui apunta la possibilitat 
de celebrar la propera edició en 
un altre espai.

Valoració. Per la seva banda, la 
regidora de  Cultura i Patrimoni, 
Mónica Martínez (ICV-EUiA), 
ha confi rmat la voluntat de re-
petir la Fira l’any vinent. “L’aco-
llida ha estat bona, sobretot 
al matí, quan el recinte es va 
omplir de famílies per gaudir 
de les activitats proposades”. A 
manca de la reunió de valoració 
amb tot l’equip que ha fet pos-
sible l’esdeveniment, Martínez 
opina que “cal fer alguns canvis 
per atraure públics més diver-
sos. Tot i així, la iniciativa és 
més que satisfactòria”.

La planta baixa de la biblioteca Elisenda va acollir parades de llibreters, editors i il·lustradors convidats a la I Fira del Llibre Infantil i Juvenil

Laura Grau | Pla d’en Coll

La Fira va comptar 
amb representants 
d’editorials, escriptors 
i il·lustradors

La sala infantil de la Biblioteca Elisenda es va convertir en un bosc encantat, ple de contes, arbres màgics i elements de fantasia per als menuts
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Jornada sobre la il·lustració com 
a nova eina per narrar la realitat

L’il·lustrador i professor Martin Salisbury, durant la seva conferència sobre noves narratives

En el marc de la Fira de la LiJ, 
les biblioteques van organitzar 
el 23 de febrer una jornada pro-
fessional sobre noves narratives 
il·lustrades amb la participació 
de quatre fi gures destacades del 
món de la il·lustració i l’escriptu-
ra de contes: Martin Salisbury, 
Teresa Duran, Ana G. Lartitegui 
i Alexis Deacon. La jornada, que 
va inaugurar la presidenta del 
Consell Català del Llibre Infantil 

i Juvenil, Anna Maria Macià, es 
va fer durant el matí a l’Auditori 
Municipal i va superar les expecta-
tives dels organitzadors, amb més 
de 150 inscrits, la majoria biblio-
tecaris i educadors,  provinents 
del Vallès i del Barcelonès, però 
també d’altres comarques com el 
Maresme i el Baix Empordà.

Novetat. La presència de dos au-
tors de parla anglesa va obligar 
a oferir un servei de traducció 

simultània per primera vegada 
en un equipament municipal. 
En general, la valoració dels as-
sistents a la jornada va ser posi-
tiva, tant pel contingut com pel 
desenvolupament del programa. 
Lartitegui va felicitar Montcada 
“per ser pionera en organitzar 
un congrés dedicat exclusiva-
ment al paper de la il·lustració 
com a nova eina per narrar la 
realitat i no només per crear 
històries de fi cció”.

Laura Grau | Montcada

PR
EM

SA
/A

JU
N

TA
M

EN
T

La cita va atraure més de 150 professionals de l’àmbit de l’educació i la cultura
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DIVULGACIÓ
Un llibre editat per 
l’Ajuntament i el Museu 
Municipal apropa al 
públic infantil la 
història del poblat 
iber Les Maleses

La nova publicació, Viu les Maleses amb l’Alícia i l’Orisos, és obra  de 
Jaume Moreno, de l’Associació Amics del Museu, i compta amb les il-
lustracions de José Cubera. El llibre, presentat a la Biblioteca Elisenda, 
té com objectiu difondre entre la població infantil l’activitat científi ca i 
arqueològica al voltant del jaciment ibèric Les Maleses. “Aquest petit 
volum pretén descobrir als més petits la història dels nostres avant-
passats ibers”, va dir l’autor, acompanyat de la directora del Museu, 
Mercedes Duran, qui va avançar que el 4 d’abril es publicarà un altre 
conte divulgatiu sobre la història de Montcada en l’època medieval. 
L’alcaldessa, Laura Campos, i la regidora de Cultura, Mónica Martínez 
–ambdues d’ICV-EUiA–, van assistir a l’acte | LG

En el marc de l’Any LiJ, la Casa de la Vila va acollir el 26 de febrer 
una taula rodona sobre els rols femenins als contes tradicionals 
que va comptar la participació de la bibliotecària Núria Ventura, la 
crítica literària Ana Díaz-Plaja, la mestra Eva Martínez i el periodista 
Joaquim Noguero, que va  fer de moderador. Tots van coincidir 
en què els contes infantils clàssics han contribuït a perpetuar els 
rols de gènere: els homes –generalment prínceps– són astuts i va-
lents; són els que salven la princesa, els que governen i tenen el 
poder. En canvi, les dones són innocents, dependents i passives. 
El problema rau en el fet que aquestes narracions van adreçades 
als infants, que aprenen de manera simbòlica com es construeix el 
món. Les ponents van destacar la tasca dels escriptors que, en els 
últims temps, s’han dedicat a canviar aquests models tradicionals 
fent un gir als contes infantils clàssics per trencar estereotips, sense 
desvirtuar la seva funció com a mirall de sentiments, pors i confl ic-
tes universals | LG

Laia Mullor parla sobre 
l’àlbum ‘El gato gris’
L’escriptora montcadenca Laia 
Mullor va presentar el seu pri-
mer àlbum il·lustrat, titulat El 
gato gris, a la Biblioteca Elisen-
da’. Inspirat en el dibuix japonès, 
el conte va quedar fi nalista als 
Premis de l’editorial Círculo Rojo 
2019. L’autora –a la foto, amb la 
Presidenta de l’Àrea Social, Mar 
Sempere (Círculo)– ret homenat-
ge a un gat seu amb una història 
plena de tendresa adreçada a in-
fants a partir dels 5 anys | LG

FIRA DEL LLIBRE INFANTIL I JUVENIL
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Un dels llibres presentats en el marc de la Fira del Llibre Infantil i 
Juvenil va ser Monstruari, una antologia de contes d’autors dels Paï-
sos Catalans dedicada a les criatures de la mitologia catalana.El llibre, 
publicat per Edicions SECC, és la segona part del recull de relats titu-
lat Bestiari. Segons l’editora dels dos llibres, Alícia Gili –conductora 
dels clubs de literatura de les biblioteques i autores d’alguns contes 
de l’antologia– “als monstres se’ls ha de mostrar perquè, d’alguna 
manera, exerceixen la catarsi del mirall”. L’acte va incloure un taller 
titulat ‘Visions literàries del monstre’ a càrrec de Mercè Bagaria, Ferran 
d’Armengol i Sergi d’Osset, autors de literatura fantàstica, que aposten 
per la barreja de gèneres, estils i idees per actualitzar bèsties i mons-
tres clàssics | LG

LITERATURA FANTÀSTICA
‘Monstruari’, un recull de contes sobre mites catalans

Tres especialistes refl exionen sobre 
els rols femenins a la literatura infantil
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Gemma G. Vilardell presenta 
un conte sobre les emocions
Així de cop i volta, sense avisar i per sorpresa 
és el títol del primer àlbum il·lustrat que publica 
l’escriptora, contacontes i il·lustradora Gemma 
G. Vilardell, veïna de Sant Fost de Campcen-
telles. “El llibre parla de les emocions  a tra-
vés de la història d’una cabreta bondadosa 
i un dels seus més bons amics, que passa 
una mica els límits i s’excedeix”, va explicar 
l’autora que reivindica la importància de saber 
dir no i marcar límits en les nostres relacions. 
“I això val per als nens però també per als 
adults”, va remarcar durant el taller que va fer 
a la Biblioteca Elisenda | LG

Personatges dels contes 
es passegen per la Fira
Actors del grup Teatrada Musical 
es van posar en la pell de perso-
natges de contes clàssics adaptats 
als nous temps, seguint l’argu-
ment del musical ‘Les bruixes dels 
germans Grimm’ que va estrenar 
a Montcada a Escena. El públic 
va descobrir una Ventafocs divor-
ciada; una Rapunzel hippie; una 
Blancaneus convertida en empre-
sària i els germans Hansel i Gretel, 
amos d’una casa rural | LG

Taula rodona i vídeo 
sobre joves creadors
Amb el títol ‘Creacció: llums, cà-
mera i acció!’, l’Espai Jove Can 
Tauler va dinamitzar una taula 
rodona amb la participació d’una 
dotzena de joves montcadencs 
d’entre 16 i 30 anys, la majoria 
afi cionats a l’escriptura i un, a la 
il·lustració. Posteriorment, es va 
gravar un vídeo amb entrevistes 
als nois i noies sobre les seves 
motivacions per escriure, que es 
publicarà properament a les xar-
xes socials de Can Tauler | LG
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FIRA SANT JORDI 2019
El termini per demanar parada fi nalitza el 15 de març

FUNDACIÓ CULTURAL
El musicòleg Albert Ferrer oferirà una xerrada 
sobre la soprano Montserrat Caballé el 7 de març
La Fundació Cultural Montca-
da recordarà la famosa soprano 
Montserrat Caballé, que va morir 
el passat 8 d’octubre, amb una 
xerrada sobre la seva trajectòria 
artística que tindrà lloc el 7 de 
març al seu local (c.Major, 47). 
Amb el títol ‘La veu del segle’, la 
conferència anirà a càrrec del 
reconegut musicòleg Albert Fer-
rer qui repassarà la biografi a de 
la cantant i, a partir de l’audició 
de diferents fragments operís-
tics, analitzarà les bases de la 
seva tècnica vocal i l’estil que la 
van convertir en una de les més 
grans representants del bel canto. Caballé va néixer en el si d’una 
família humil i va poder estudiar al Conservatori gràcies al mece-
natge d’una rica família de Barcelona. Va debutar el 1956 a Basilea 
amb La Boheme i, des d’aleshores, va actuar als escenaris més 
prestigiosos d’arreu del món | LG

FC

Montcada va celebrar el Dia In-
ternacional de la Llengua Ma-
terna (DILM) amb l’objectiu de 
promoure el multilingüisme i la 
diversitat cultural. L’acte central 
del programa va ser ‘Contes vora 
el foc’, una trobada de mares de 
diferents procedències, que van 
narrar contes en la seva llengua 
materna, mentre els seus fi lls 
n’explicaven simultàniament la 
versió en català. Els assistents 
van poder escoltar cinc contes 
en les llengües amazic (Marroc); 
àrab (Palestina); castellà i silbo 
gomero (illa de Gomera, a Les 
Canàries); panjabi (Índia) i yo-
ruba (Nigèria). L’acte va posar 
en evidència la importància de 
la llengua oral en la difusió de la 
cultura  i el paper de la dona com 
a transmissora de les llengües.

Exposició. Un dels actes destacats 
va ser la mostra ‘Paraules d’aquí 
que venen d’allà’, a la Casa de la 

Vila, formada pels cartells que 
van prendre part al concurs ‘A 
l’abril cada paraula val per mil’, 
que el Servei Local de Català 
(SLC) i l’associació Montcada 
Centre Comerç van organitzar 
al 2018 per difondre el vocabula-
ri comercial català. Les paraules 
que apareixen a l’exposició tenen 
diferents orígens, que hi apa-
reixen refl ectits, i mostren com 
evolucionen les llengües fruit del 
contacte amb d’altres. Durant la 
inauguració, feta el 19 de febrer, 
la tècnica del SLC, Marta Lluís, 
va assenyalar que entre els alum-
nes es poden comptabilitzar una 
trentena de llengües maternes. El 
programa del DILM també va 
incloure un taller a la Biblioteca 
Can Sant Joan el dia 22 sobre la 
llengua de signes catalana i un 
cinefòrum sobre el documental 
‘Sonita, afganesa, rapera i sense 
por’, que es va projectar el dia 28 
en versió original subtitulada a 
l’Espai Jove Can Tauler.

Laura Grau | Can Sant Joan

DILM

Una sessió de contes 
multicultural reivindica 
les llengües maternes
A Montcada i Reixac conviuen una trentena d’idiomes
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Aquestes són les persones que van llegir contes a la sessió multicultural i multilingüe que va acollir el Kursaal el 21 de febrer amb motiu del DILM

La Casa de la Vila acull la mostra ‘Paraules d’aquí que venen d’allà’ del SLC

Fins al 7 d’abril es pot visitar a 
l’Auditori Municipal l’exposició 
‘Diálogos’, de l’artista barceloní 
Tomàs Morell, que explora la re-
lació entre pintor i model al llarg 
de la història de la pintura i ret ho-
menatge al grans mestres com Pi-
cassos, Manet, Otto Dix i George 
Grosz, entre d’altres. “M’interes-
sa indagar sobre la tensió entre 
l’home i la dona i dur-la al ter-
reny de l’emotivitat i la psiconà-
lisi”, va explicar Morell, durant la 
inauguració, feta el 26 de febrer, 
amb la presència del President 
de l’Àrea Econòmica de l’Ajunta-
ment, Òscar Gil (ICV-EUiA). 

Diàleg. A través de les seves 
obres, el pintor dialoga amb les 
pintures del passat, apostant per 
una escenifi cació hiperbòlica, on 
revisa els clixès que circulen al 
voltant del món masculí i el fe-
mení. A tall d’exemple, una de 
les obres, ‘Dona plorant’, fusiona 
tres quadres de la història de la 

pintura: ‘La dona que plora’, de 
Picasso; L’encantadora de serps’, 
de Rousseau i ‘La ninfa sorpresa’, 

de Manet, “ressaltant la càrrega 
emocional present al rol de ser 
dona”, en paraules de Morell.

Laura Grau | Montcada

EXPOSICIÓ

Tomàs Morell analitza la relació 
entre pintor i model a la història
L’artista barceloní dialoga amb els grans mestres de la pintura sobre el rol de la dona
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Tomàs Morell, davant d’una de les obres que formen part de la mostra ‘Diálogos’, a l’Auditori

Taller de llengua de signes catalana, a Can Sant Joan

Amb motiu de la Fira del Llibre de Sant Jordi, que tindrà lloc el 
23 d’abril al carrer Major –de 10.30 a 20h–, s’obre el termini per 
sol·licitar una parada. La proposta s’adreça a llibreries, fl oristeries,  
fl eques, entitats, associacions, agrupacions, centres educatius, ins-
tituts, sindicats i partits polítics del municipi, així com escriptors i 
il·lustradors amb obra publicada. Els impresos, un cop emplenats, 
s’han de fer arribar a la Regidoria de Cultura i Patrimoni de forma 
presencial –a la Casa de la Vila–, o bé, per correu electrònic (cul-
tura@montcada.org), especifi cant en l’assumpte ‘Fira del Llibre 
Montcada 2018’. Les bases i el full d’inscripció es poden consultar 
al web montcada.cat. L’imprès també es pot recollir a la Casa de 
la Vila | LG
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Queco Novell, actor de ‘Polònia’, 
i Santi Ricart, de la sèrie ‘Com si 
fos ahir’ –ambdós programes, de 
TV3– són dos dels protagonistes 
de ‘Tercets’, l’obra de teatre que 
inaugura el 8 de març al Teatre 
Municipal la desena edició del ci-
cle de poesia Poeticae (21h). L’es-
pectacle, que fa una residència 
artística abans d’estrenar-se a La 
Seca Espai Brossa, adapta dues 
peces breus de Joan Oliver uni-
des per una mateixa temàtica: el 
trio amorós. El cicle, dedicat a 
l’Any Brossa, s’allargarà fi ns al 
maig i inclourà actes consolidats 
com la Marató de Lectura –el 16 
de març, a l’Auditori Municipal–, 
el Recitat a Cau d’Orella –el 23 
d’abril– i el concurs Petit Poeti-
cae, amb tallers a les escoles, per 
fomentar l’escriptura de poesia 
entre els infants. Les bases es po-
den consultar al web montcada.cat.

Alterio, al Municipal. Un dels 
plats forts del Poeticae 2019 és 
el recital poètic ‘Como hace 

3.000 años’, amb el veterà actor 
Héctor Alterio, de 87 anys, que 
interpretarà una selecció de poe-
mes acompanyat del guitarrista 
José Luis Merlín (30 de març, 
al Tea tre Municipal). Una altra 
cita destacada és l’estrena de ‘Ru-
mors’, del grup Dèria Teatre, que 
refl exio na sobre l’efecte destruc-
tor de les informacions falses a 
partir de textos del dramaturg i 

poeta alemany Bertolt Brecht (5 
d’abril, a l’Auditori Municipal). 
La recaptació de les entrades, a 
5 euros, es destinarà a Montcada 
Solidària. I per primera vegada 
l’Església de Sant Pere de Reixac 
acollirà un acte del Poeticae. Es 
tracta d’un recital poètic a càrrec 
dels grups Niu d’Art i Senders 
format per autors de diferents es-
tils i generacions (6 d’abril).

Laura Grau | Redacció

POETICAE

La companyia Lazzigags inaugura 
el cicle de poesia amb ‘Tercets’
L’espectacle passa per Montcada abans d’estrenar-se a La Seca-Espai Brossa
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Queco Novell, Gemma Brió, Santi Ricart i Miquel Agell protagonitzen ‘Tercets’, de Lazzigags

L’Ajuntament i el Centre de Do-
cumentació del Parc de la Serra-
lada de Marina, amb el suport 
de l’Agrupació Fotogràfi ca de 
Montcada i Reixac (Afotmir), 
han posat en marxa la sisena 
edició del concurs fotogràfi c del 
Parc de la Serralada de Marina. 
El certamen atorgarà tres pre-
mis –dotats amb 100, el primer; 
75, el segon i 25, el tercer– a ca-
dascuna de les categories: fl ora 
i fauna, patrimoni i paisatge. 
Les persones que hi participin 
podran presentar un màxim de 
quatre fotografi es, que hauran 
de ser inèdites. 

Terminis. Les obres, en qualse-
vol tècnica i procediment, s’han 
d’enviar  a l’adreça de correu 
p.smarina.cd@diba.cat fi ns al 31 de 
maig. Al correu electrònic s’ha 
d’especifi car, en un arxiu word, 
el títol de la fotografi a, lloc on 
s’ha pres, categoria a la que opta, 
nom i cognoms, municipi de re-
sidència i telèfon de contacte de 

l’autor. El jurat del certamen el 
formen membres de l’Afotmir 
que decidiran el veredicte el 15 
de juny en un acte obert al seu 
local. I el lliurament de premis 
tindrà lloc el 20 de juny a la 
Biblioteca Elisenda (19h), equi-
pament que alberga el Centre 
de Documentació del Parc de la 
Serralada de Marina i que acolli-
rà una selecció de les fotografi es 
més destacades del certamen, 
un cop es faci el lliurament dels 
guardons. 

Laura Grau | Redacció

Una de les fotos premiades al concurs

Es convoca el 6è concurs 
de fotografi a de natura
El termini per presentar treballs fi nalitzarà el 31 de maig

LR

PARC DE LA SERRALADA DE MARINA
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laveu.cat/agenda

1 l divendres
Festa. Carnaval a Can Cuiàs, amb cer-

cavila, ball i xocolatada popular. Hora: 

18h. 

Inauguració. Exposició ‘Dona havia de 

ser’, de l’Afotmir. Hora: 19h. Lloc: Cen-

tre Cívic de Mas Rampinyo.

2 l dissabte
Carnaval. Rua, amb la participació de 

19 comparses. Hora: 17h. Punt de 

sortida: c. Bifurcació de Can Sant Joan 

(veure pàgina 21).

3 l diumenge
Carnaval. Ball infantil de disfresses amb 

l’espectacle ‘Rebooombori!’, de Roger 

Canals. Hora: 12.30h. Lloc: Plaça de 

l’Església.

4 l dilluns
Presentació. De la diagnosi Ciutat Ami-

ga de la Gent Gran. Hora: 17.30h. Lloc: 

Casa de la Vila. 

5 l dimarts
Presentació. Balanç del Pla d’Actuació 
Municipal (PAM). Hora: 19h. Lloc: Audi-
tori Municipal.

6 l dimecres
Carnaval. Ball de comiat del rei Carnes-
toltes i arribada de la reina Quaresma. 
Hora: 17h. Lloc: Plaça de l’Església.

Xerrada. ‘El col·lapse capitalista i l’alter-
nativa del decreixement’, a càrrec de 
Carles Taibo. Hora: 19h. Lloc: Kursaal.

7 l dijous
Presentació. De la revista Montecatano 
i del resultat de les excavacions a Les 
Maleses. Hora: 19h. Lloc: Casa de la 
Vila.

Xerrada. ‘Montserrat Caballé, la veu 
d’un segle’, a càrrec d’Albert Ferrer. 
Hora: 19.30h. Lloc: Fundació Cultural.

8 l divendres
Efemèride. Dia Internacional de la Dona  
Treballadora (veure programa d’actes a 
la pàgina 13).

Teatre. ‘Tercets’, de la companyia Lazzi-
gags. Hora: 21h. Lloc: Teatre Municipal. 
Entrades a mirteatres.cat. 

9 l dissabte
Igualtat. ‘Jornades de korfbal, l’esport 
que iguala’. Hora: 9h. Lloc: Pista Cober-
ta Zona Esportiva centre.

10 l diumenge
Patrimoni. Visita guiada a la Casa de les 
Aigües (90 minuts). Hora: 12h. Organit-
za: Museu Municipal. 

11 l dilluns
Efemèride. Dia Europeu en record de 
les víctimes del terrorisme: lectura d’un 
manifest, 2 minuts de silenci i actua-
ció del guitarrista Javier Navarro. Hora: 
12h. Lloc: Davant de l’Ajuntament.

14 l dijous
Xerrada. ‘Dones i discapacitat, la doble 
discriminació’, a càrrec d’un represen-
tant de COCEMFE. Hora: 17.30h. Lloc: 
Casa de la Vila.

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

1 2 3

8 9 105 6 74
J.Relat Rivas RivasEl Punt Recasens RamblaR.Miró

J.Vila

C.Pardo M.Guix R.MiróJ.Vila

13 1514

C.Pardo

16 17

Rivas, c. Conca,10
J.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

11 12
El Punt Recasens Recasens

3 DE MARÇ, 12.30H
PLAÇA DE L’ESGLÉSIA

BALL INFANTIL DE CARNAVAL
Espectacle ‘ReBOOOMbori!’, de Roger CanalsAgenda

      març
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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. 

POETICAE
MARATÓ DE LECTURA POÈTICA
16 de març, 18h

EXPOSICIÓ

8 de MARÇ
Concurs de cartells i
Concurs microrelats 
‘Dones veus a les 
dones?’

Fins al 22 de març

EXPOSICIÓ
EL CARNAVAL 
EN IMATGES

Del 7 al 31 de març

C.Pardo

EXPOSICIÓ
DIÁLOGOS
Tomàs Morell
Fins al 7 d’abril

Sortim!
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Esports
laveu.cat/esports

PÀG. 28

KORFBAL
El sènior B del CK Montcada jugarà, 
per segon any consecutiu, la fi nal 
de la Copa Catalana B

La UE Sant Joan-Atlètic necessita 
fer un tram fi nal de temporada es-
pectacular per poder seguir jugant 
a Primera Catalana. A manca d’11 
jornades per acabar la lliga, i amb 
33 punts en joc, el conjunt de Can 
Sant Joan ocupa l’última posició al 
grup 1r amb 17 punts. L’equip, que 
va guanyar el seu últim partit el 23 
de desembre contra el CF Can Vi-
dalet (1-0), es troba –en el millor 
dels casos si no ha descensos com-
pensats d’altres categories– a nou 
punts de la salvació, i no ha obtin-
gut cap victòria al 2019 amb qua-
tre derrotes i tres empats. Tot i que, 
matemàticament, la permanència 
encara és possible, la junta direc-
tiva ja està pensant en la propera 
temporada i ha volgut donar-li es-
tabilitat al seu projecte anunciant 
que Paco Hidalgo continuarà sent 
l’entrenador, ja sigui a Primera o a 
Segona Catalana. 
A principis d’any, i veient com la 
bona predisposició dels jugadors 
no es traduïa en victòries, Hidalgo 
va posar el seu càrrec a disposició 
del president del club, Daniel Sosa, 
per intentar buscar un revulsiu. 
Sosa li va manifestar que la seva 
continuïtat com a president estava 
directament lligada a la del tècnic i 
ambdós van certifi car la seva bona 
sintonia anunciant un acord de re-
novació. “Tenim total confi ança 
amb el treball que està fent l’en-
trenador. No té cap responsabi-

litat en els resultats negatius, que 
han estat producte de les lesions, 
moltes produïdes pel mal estat 
de la gespa del nostre estadi, 
les sancions i els arbitratges que 
hem tingut en contra”, ha dit 
Sosa. Per la seva banda, Hidalgo 
reafi rma que es troba molt a gust a 
Can Sant Joan i que no va dubtar a 
l’hora d’acordar la seva renovació: 
“Els membres del cos tècnic ens 
sentim molt impotents perquè 
els resultats no ens acompanyen 
i no era just mantenir la incerte-
sa sobre el futur. La nostra con-
tinuïtat li donarà tranquil·litat a 
l’equip, farà que els jugadors no 
es deixin anar i podrem planifi -
car amb temps la propera tem-
porada”, ha dit. 

Bona actitud. El tècnic reconeix 
que, sent realistes, la salvació serà 
molt complicada i lloa el rendi-
ment dels seus jugadors: “Som 
els cuers i ens està costant molt 
aconseguir victòries, però no do-
nem la sensació d’estar tirant els 
partits. Lluitem a cada jornada 
perquè els futbolistes tenen molt 
clar que han de continuar gau-
dint d’una categoria tan bonica 
com és la Primera Catalana”. 
De cara a la propera temporada, 
Hidalgo afi rma que dissenyarà una 
plantilla pensant en la continuïtat
a Primera: “És l’única forma per 
poder aspirar a l’ascens, si aca-
bem baixant”.

Rafa Jiménez | Redacció

Paco Hidalgo va arribar a la UE Sant Joan Atlètic a l’estiu de 2017 i viurà la seva tercera temporada seguida a la banqueta de Can Sant Joan
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La UE Sant Joan-Atlètic, que en 
el seu últim partit només va poder 
disposar d’un canvi a causa de les 
lesions i les sancions, va oferir un 
bona imatge contra el segon classi-
fi cat, la UE Vilassar de Mar, i va po-
der rescatar un empat a 3 gràcies 
a un gol de Roger Moreno al minut 
89. Molt perjudicat per les baixes, 
el club intentarà reforçar-se amb 
un parell de fi txatges per encarar 
el tram fi nal de la temporada | RJ

Empat a tres contra 
el segon classifi cat

FUTBOL

El club de Can Sant Joan reafi rma la confi ança en el seu tècnic, que seguirà encara que l’equip no pugui mantenir-se a Primera 

La UE Sant Joan-Atlètic aposta per la 
continuïtat de Paco Hidalgo a la banqueta
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El tècnic argentí Claudio Festa va 
arribar el passat estiu a Montcada,
atret pel nou projecte de Pablo 
Nazabal. Set mesos després, 
l’equip està oferint un bon ren-
diment a nivell esportiu, però els 
problemes econòmics han pro-
vocat la marxa d’una desena de 
jugadors i han generat incertesa 
a l’entorn del club verd.

Quina valoració fa dels últims 
resultats de l’equip?
Només tenim una plantilla amb 
16 jugadors, però els que s’han 
quedat són uns guerrers que ho 
estan deixant tot sobre la gespa. 
Treballem per conservar el ter-
cer lloc. A principi de temporada, 
l’objectiu era mantenir la catego-
ria i això ja s’ha aconseguit. Tot 
el que arribi a partir d’ara, serà 
un regal per als jugadors. 
A 11 punts dels líders, l’objectiu 
és conservar el tercer lloc?
Quan estàs tan a prop dels pri-
mers classifi cats, et fas il·lusions, 

però hem de ser realistes. Quan 
restin cinc jornades per fi nalitzar 
la lliga, ja veurem on estem. Sor-
tirem a guanyar tots els partits, 
però amb la idea de minimitzar 
riscos i treballant molt l’aspecte 
tàctic.
Què està fent per poder com-
pletar les convocatòries? 
Agafar joves del juvenil i s’han 
fet quatre fi txatges, però ens 
falten dos pivots i dos extrems. 
Hem perdut capacitat ofensiva, 
però els nois estan treballant al 
màxim i la seva actitud als par-
tits és molt bona. Tot el que s’ha 
perdut amb les baixes, s’ha gua-
nyat en força, voluntat i treball 
dels que s’han quedat. 
Què és el que ha fallat en el 
projecte de Pablo Nazabal?
Ha estat un problema personal
de Pablo, que ha hagut de mar-
xar a l’Argentina durant uns 
mesos. Ell va invertir una xifra 
a principi de temporada, però 
no ha pogut fer el pagament dels 
sous dels jugadors dels últims 

quatre mesos. Tot està en vies de 
solució i es pagarà el que es deu. 
Els nois que s’han quedat han 
confi at en la seva paraula i se’ls 
hauria de fer un monument.
Quin missatge li pot donar a 
l’afi ció?
Que estigui tranquil·la. El club 
continuarà endavant, està es-
tabilitzat perquè l’objectiu, que 
era sanejar-lo, està pràcticament 

aconseguit. Si aquest any no es 
pot pujar de categoria, que no 
era la previsió, ja ho intentarem 
la propera temporada. Ens agra-
daria que vingués més gent a 
l’estadi perquè els que ens hem 
quedat volem treure l’equip en-
davant. El suport de la gent seria 
un afegit que ens aniria molt bé i 
els jugadors, que estan tenint un 
actitud exemplar, s’ho mereixen. 

Rafa Jiménez | La Ferreria

L’entrenador del CD Montcada analitza la situació de l’equip després de la marxa d’alguns jugadors importants

‘Tot el que hem perdut amb les baixes, 
s’ha guanyat en voluntat i treball’

ENTREVISTA AMB CLAUDIO FESTA

Festa es dirigeix al jugador coreà Jongguy Kim, que ha estat un dels últims fi txatges de l’equip verd

El CD Montcada, que es va 
avançar en el marcador amb 
un gol de Francisco Baena, va 
encaixar el 24 de febrer la seva 
quarta derrota de la tempora-
da al camp del FC Unifi cación 
Llefi à (2-1). Tot i aquesta enso-
pegada, l’equip de Claudio Fes-
ta continua mantenint la terce-
ra posició al grup 2n de Segona 
Catalana amb un total de 43 
punts, a 11 dels dos líders, el 
CE EF Mataró i el CCD Turó 
de la Peira. En el seu últim par-
tit a l’estadi de la Ferreria, els 
verds van poder rescatar un 
empat contra el quart classifi -
cat, la UE Mollet (1-1), gràcies 
a un gol d’Eric Paratore | RJ 

Quarta derrota 
al camp del 
FC Unifi cación 
Llefi à (2-1)

Els verds van empatar contra la UE Mollet (1-1)
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KORFBAL

El CK Montcada B jugarà 
la fi nal de la Copa B

El sènior B del CK Montcada 
disputarà, per segon any con-
secutiu, la fi nal de la Copa 
Catalana B després de superar 
la semifi nal que es va jugar el 
23 de febrer a Terrassa contra 
el Platja d’Aro KC B (21-20). 
L’equip que entrena Sergio Pe-
rales, que és el vigent campió 
d’aquesta competició, disputa-
rà la fi nal el 23 de març, també 
a Terrassa, contra l’equip amfi -
trió, el CK Vallparadís B, que 
va superar el CK Castellbisbal 
B (21-12) a la seva semifi nal. 

Els altres dos equips locals que 
també van disputar les semifi -
nals de la Copa Catalana A i C 
no van tenir tanta sort i van que-
dar eliminats. El CK Montcada 
A, que era el vigent subcampió, 
va perdre, per 23 a 22, contra el 
CK Vallparadís, que jugarà la 
fi nal de la Copa A contra el CK 
Castellbisbal. Per la seva part, el 
conjunt júnior de l’AEE Mont-
serrat Miró també va caure, per 
23 a 5,  contra el CK Vallparadís, 
que es jugarà el títol de la Copa 
C contra el Platja d’Aro KC | RJ 

El sènior B del CK Montcada intentarà conquerir la tercera Copa Catalana B de la història del club
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Gràcies als gols de Neus Her-
ranz i Pilar Pérez, el sènior fe-
mení del Futbol Base Montcada 
va aconseguir la victòria el 24 
de febrer al camp del penúltim, 
el CF Femení Manu Lanzarote 
C (0-2), trencant amb una rat-
xa negativa de quatre derrotes 
seguides. L’equip d’Antonio 
Moya, que no guanyava des del 
2 de desembre quan va superar 

l’EE Guineueta (2-5) i que havia 
arribat a encadenar set jornades 
consecutives sense sumar els 
tres punts amb cinc derrotes 
i dos empats, ha pujat fi ns a la 
novena posició del grup 2n de 
Primera Catalana amb un total 
de 23 punts. D’aquí a dues jor-
nades, les ‘reds’ hauran d’afron-
tar la complicada visita al camp 
del líder, el CF Palautordera | RJ  

L’equip d’Antonio Moya trenca la mala ratxa al camp del CF Manu Lanzarote C 

El femení de l’FB Montcada guanya 
després de set jornades sense fer-ho

FUTBOL

El femení de l’FB Montcada ocupa el novè lloc

Per segona vegada aquesta tem-
porada, la UD Santa María ha 
encaixat dues derrotes seguides 
al grup 9è de Tercera Catalana. 
L’equip de Robert Villa, que va 
arribar a encadenar nou partits 
sense perdre, no ha pogut pun-
tuar a les dues últimes jornades 
contra el líder, la Unifi cación CF 
Santa Perpètua (0-2), i el vuitè 

classifi cat, la UE Canovelles (5-
2). Després d’aquestes dues en-
sopegades, el primer equip del 
club de Terra Nostra ha baixat 
fi ns a la cinquena posició amb 
43 punts. Per la seva part, el se-
gon equip segueix sent penúltim 
al grup 7è de Quarta Catalana 
i només ha sumat un punt a les 
últimes nou jornades | RJ   

Els de Terra Nostra han perdut contra el líder, el Santa Perpètua, i la UE Canovelles

La UD Santa María encadena dos 
partits sense sumar cap punt

La UD Santa María no va poder amb el líder
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El vigent campió disputarà el títol contra el Vallparadís B
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El sènior A de la UB MiR torna 
a dependre d’ell mateix per acon-
seguir l’ascens. El conjunt que 
entrena Miguel Ángel Ganella, 
que només ha perdut tres partits 
al grup 7è de Tercera Categoria, 
és tercer amb 31 punts després 
d’haver encadenat una ratxa de 
cinc victòries seguides, les dues 
últimes contra el Bàsquet SAFA 
Claror B (68-65) i el Bàsquet Bu-
falà (59-69). 
Els montcadencs s’han vist be-
nefi ciats per l’ensopegada de la 
UB Llefi à, que és segona, amb 
un punt més, després d’encaixar 
la seva segona derrota contra el 
Bàsquet Nou Barris (87-78). A 
manca de 9 jornades per acabar 
la lliga, la UB MiR pujarà si gua-
nya tots els partits que li resten, 
incloent la seva visita del 5 de 
maig a la pista de l’equip bada-
loní, que a la primera volta va 
guanyar al pavelló Miquel Po-
blet per quatre punts (82-86) | RJ   

La derrota de la UB Llefi à l’ha benefi ciat i torna a dependre d’ell mateix per ascendir

El primer equip de la UB MiR torna a 
somiar amb la possibilitat de pujar

BÀSQUET

L’equip de Javier Córdoba encadena 12 victòries seguides

HANDBOL

El CH La Salle B suma 
tota una volta guanyant

A manca de 9 jornades per aca-
bar la lliga al grup B de Tercera 
Catalana, el segon equip mascu-
lí del CH La Salle està cada ve-
gada més a prop de ser un dels 
tres primers classifi cats que puja-
ran directament. El conjunt que 
entrena Javier Córdoba encade-
na 12 victòries seguides, les dues 
últimes contra el BM Pau Casals 
(29-23) i l’Esportiu Castelldefels 
(21-22), i no perd des de fa una 
volta. Els lassal·lians ocupen la 

primera posició amb 30 punts, 
tot i que han disputat dos partits 
més que el segon, el CH Sant 
Esteve de Palautordera, que vi-
sitarà al pavelló Miquel Poblet el 
3 de març (12.30h).

Sènior A. Es manté a la desena po-
sició del grup D de Primera Esta-
tal, tot i perdre els seus dos últims 
partits contra el segon, l’H. Sant 
Quirze (18-32), i el quart, el BM 
La Roca (34-32) | RJ 

El sènior B del CH La Salle aspira a acabar la lliga entre els tres primers per pujar de categoria
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L’FB Montcada va disputar de 
manera consecutiva, entre les 
jornades 15 i 16 del grup 3r de 
Segona Catalana, dos derbis 
locals contra el Maderas San 
Andrés CFS Montcada B i l’AE 
Can Cuiàs amb un balanç d’una 
victòria i una derrota. El 16 de 
febrer, l’equip de José Luis Car-
rasco va obtenir el triomf contra 
el sènior B del CFS Montcada B 
(6-5) en un partit que es va dispu-
tar a la pista coberta de la Zona 
Esportiva Centre. L’enfronta-
ment es va decidir en uns últims 
minuts d’infart i es va decantar 
per a l’equip vermell gràcies a un 
gol de Christian Sotoca, que va 
aprofi tar un llançament de doble 
penal a pocs segons del fi nal. 
Una setmana més tard, el con-
junt vermell no va poder pun-
tuar en la seva visita a la pista 
de l’AE Can Cuiàs (4-2), que es 
consolida a la primera posició 
amb 43 punts, tot i que ha dis-
putat un partit més que el segon 
classifi cat, el CE Escola Pia B. El 
Maderas San Andrés B és novè 
amb 17 punts mentre que l’FB 
Montcada ocupa la desena posi-
ció amb un punt menys.  

L’equip de Can Cuiàs continua sent el líder i confi rma les seves opcions a l’ascens

L’AE Can Cuiàs i l’FB Montcada 
guanyen els dos últims derbis

FUTBOL SALA. SEGONA CATALANA

L’AE Can Cuiàs va guanyar el derbi contra l’FB Montcada (4-2) i segueix amb pas ferm cap a l’ascens
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Rafa Jiménez | Redacció

L’FB Montcada va estar més encertat als últims segons i va derrotar el CFS Montcada B (6-5)

Jaime Martínez, tècnic del juvenil, substitueix Álex Fernández

FUTBOL SALA. TERCERA NACIONAL

Canvi a la banqueta del 
Broncesval CFS Montcada

Després d’encaixar el 17 de 
febrer la sisena derrota conse-
cutiva contra l’FS Sant Joan de 
Vilassar (2-8), Álex Fernández 
va dimitir com entrenador del 
Broncesval FS Montcada. Jaime 
Martínez, tècnic del juvenil A, 
és el seu substitut i farà compati-
ble els dos càrrecs, tot i que, per 
qüestions legals, no pot seure a 
la banqueta del primer equip.  
El nou entrenador va debutar el 
23 de febrer amb una balsàmi-
ca victòria a la pista de l’FS Sant 
Cugat (2-3). Els montcadencs, 
que van arribar a perdre per 2 
a 0, van reaccionar de la mà de 
Joel Baltasar, capità del juvenil A 
que va aconseguir un hat-trick. 

A manca de 10 jornades per aca-
bar la lliga, el Broncesval és el 
cuer amb 14 punts i es troba a set 
punts de la salvació. Tot i aques-
ta distància, Martínez creu que 
els jugadors han millorat la seva 
mentalitat guanyadora i es mos-
tra optimista amb les opcions
de salvació: “Crec que encara 
és possible aconseguir la per-
manència. Estic convençut que 
podem obtenir set o vuit victò-
ries abans d’acabar la lliga”. 

Copa Catalunya. El Broncesval va 
guanyar el 14 de febrer a casa del 
Grups Arrahona (2-6) i jugarà la 
propera ronda el 17 de març, a 
casa, contra el CE Escola Pia | RJ 

Martínez, que estava entrenant el juvenil A, compagina el seu càrrec amb la direcció del sènior A

El sots-25 blau és penúltim amb dues victòries
L’equip sots-25 de la UB MiR ocupa la penúltima posició al grup 1r 
del Campionat de Catalunya sots-25 amb un balanç de dues victòries 
en 17 jornades. Els montcadencs, que van aconseguir els seus dos 
únics triomfs contra el CB Ciutat Vella (62-53), a la 3a jornada, i el 
CB Manyanet Les Corts (58-63), a la 12a, han encaixat cinc derrotes 
seguides, les dues últimes contra el líder, el FC Martinenc Bàsquet 
(72-86), i el CB Ciutat Vella (68-52) | RJ
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....també és notícia...................................

El Roller Can Cuiàs 
obté una quinzena de 
podis al Campionat de 
Catalunya de circuit
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PATINATGE DE VELOCITAT

El Roller Can Cuiàs va obtenir un total de 15 podis al Campionat de 
Catalunya de Circuit que es va disputar el 23 de febrer a Tarragona. 
Sheila Juan, de la categoria màster 30, Mari Carmen ‘Bitxo’ Gómez, 
a la màster 40, i Jorge Fernández, de la màster 50, es van proclamar 
campions de Catalunya a les proves de 8.000 i 1.500 metres en línia. 
En aquestes mateixes curses, Eva Mora i Jordi Lagares, de la màster 
40, i Dany Molina, de la màster 30, van obtenir la tercera posició. A 
les proves de 8.000 metres puntuació i 1.000 eliminació, el juvenil 
Iván Roldán es va proclamar subcampió de Catalunya. A la mateixa 
categoria, Pau Chorro va pujar a la tercera posició del podi a la cursa 
dels 100 metres. Un dia després, el club local va aconseguir cinc po-
dis a la Mitja Marató de Cambrils. Van obtenir la victòria l’aleví Adrián 
Rodríguez, el juvenil Iván Roldán, acabant quart a la classifi cació 
general, la màster 30 Sheila Juan i els màsters 40 Jordi Lagares i 
‘Bitxo’ Gómez | RJ
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MUNTANYISME
L’alpinista Sergi Mingote aspira a batre el Rècord 
Guinnes amb un projecte que vincula l’esport i la inclusió

La Biblioteca Elisenda va acollir el 
20 de febrer una xerrada de l’alpi-
nista Sergi Mingote –a la foto–, que 
aspira a batre el Rècord Guiness i 
convertir-se en la primera persona 
de la història que puja, sense l’ajuda 
d’oxigen artifi cial, sis muntanyes de 
més de 8.000 metres d’alçada en 
un any. Aquest repte esportiu s’em-
marca en un projecte solidari ano-
menat ‘3x2x8000’ que pretén donar 
a conèixer el treball d’algunes asso-
ciacions que fomenten la inclusió de 
persones discapacitades a través de l’esport. L’aventura de Mingote es va 
iniciar el 16 de juliol del 2018 amb l’ascensió al Broad Peak (8.047 metres) 
que va enllaçar, en només una setmana, amb la pujada al K2, la segona 
muntanya més alta del món amb 8.611 metres. El passat 25 de setembre, 
el muntanyenc va completar la primera meitat del seu projecte pujant al 
Manaslu (8.156). El repte de l’alpinista de Parets del Vallès, municipi del 
que va ser alcalde entre 2010 i 2018, continuarà el 10 d’abril quan marxa-
rà cap al Nepal per intentar pujar la muntanya més alta del món, l’Everest 
(8.848), i el Lhotse (8.516). Allà, anirà acompanyat per vuit membres de 
l’associació Apindep que s’estan preparant per fer un trekking a l’Hima-
laya. Durant els dos mesos que té previst estar al Nepal, Mingote també in-
tentarà pujar al Kanchenjuga (8.586). Si no ho aconsegueix, encara tindrà 
una nova oportunitat per assolir el seu repte ja que el 13 de juny marxarà 
al Pakistan per assaltar els cims del Gasherbrum I (8.068) i el Gasherbrum 
II (8.035). L’alpinista de Parets també està impulsant la primera edició dels 
Premis Inclusius de l’Esport Català que s’entregaran durant la primera set-
mana del mes de desembre amb motiu de la celebració del Dia Internaci-
onal de les Persones amb Discapacitat | RJ 

La Joventut Atlètica Montcada ha 
confi rmat que la setena edició de 
la cursa Montescatano, prevista 
per al 28 d’abril a la serralada de 
Marina, no canvia de data, tot i la 
convocatòria d’eleccions generals 
per aquest dia. L’única modifi cació 
és que el punt de sortida i d’arriba-
da serà el carrer Major, a la cruïlla 
amb Generalitat. Les distàncies i 
els desnivells de les tres curses es 
mantenen sense canvis. Les ins-
cripcions per poder participar en 
aquesta prova es poden fer a la 
pàgina web montescatano.cat | RJ 

ATLETISME
La Montescatano no 
canvia de data per 
la celebració de les 
eleccions generals i es 
disputarà el 28 d’abril
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L’arquera Yolanda Aransay, del 
Club Català de Tir amb Arc, va ar-
ribar als quarts de fi nal i va acon-
seguir la sisena posició en arc 
nu al Campionat d’Espanya d’arc 
Tradicional i Nu en Sala que es va 
disputar el 23 i 24 de febrer a les 
instal·lacions esportives de la Uni-
versitat Europea, a Villaviciosa de 
Odón (Madrid) amb la participació 
de 216 arquers i arqueres. L’ex-
pedició catalana estava formada 
per 21 esportistes, entre els quals 
hi havia un altre soci del CCTA, 
Tolo Jiménez –a la foto, al costat 
d’Aransay–, que també va competir 
a la modalitat d’arc nu | RJ  

TIR AMB ARC
Yolanda Aransay 
aconsegueix la sisena 
posició al Campionat 
d’Espanya d’Arc 
Tradicional i Nu en Sala

Exposició contra l’homofòbia al món de l’esport
Amb motiu de la commemoració del Dia Internacional contra 
l’homofòbia a l’esport, que se celebra el 19 de febrer, tres instal·lacions 
esportives acolliran l’exposició ‘El armario deportivo abre sus puertas’, 
produïda per la federació andalusa Arco Iris amb l’objectiu d’educar 
en el respecte a la diversitat en l’àmbit esportiu. La mostra, que està 
formada per 16 plafons, té un caràcter itinerat. Fins al 10 de març, es 
podrà veure al gimnàs municipal (Zona Esportiva Centre, carrer Bo-
navista, sn) –a la foto–; del 13 al 27 de març, al pavelló Miquel Poblet 
(Camí de la Font Freda, 3); i del 29 de març al 12 d’abril, a l’Estadi 
Municipal de La Ferreria (Progrés, sn) | RJ
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EXCURSIONISME
El Cim celebra una assemblea de socis i tindrà dos 
presidents després de reestructurar la seva junta directiva 

El centre excursionista El Cim va organitzar el 27 de febrer una assemblea 
de socis a la sala institucional de la Casa de la Vila que va servir per fer 
canvis a la seva junta directiva. A partir d’ara, hi haurà una direcció bicèfala 
amb dos presidents: Andreu García, que s’encarregarà de la part jurídica, i 
Gaietà Sarrà, de la vessant esportiva. Josep Salamero, que serà un dels vo-
cals, és una de les noves incorporacions d’una junta que completen Sergi 
García, Israel Almecija –ambdós vicepresidents–, Juan Carlos Fernández –
tresorer–, Raúl González –secretari– i les vocals Dolors Pena, Pepi Delgado, 
Carme Salas i Miriam García. A la foto, d’esquerra a dreta, Raúl González, 
Andreu García, Gaietà Sarrà, Juan Carlos Fernández i Sergi García | RJ

El Montcada Camina 2019 proposa una segona 
excursió que anirà amb destinació al Turó de Montcada 
El cicle que promouen El Cim i el CEAV amb la col·laboració de l’IME pro-
posa la segona sortida de l’any que es farà el 3 de març amb destinació al 
Turó de Montcada. Les persones interessades a fer aquesta excursió, de 
10 km, es poden inscriure a la seu de l’IME (Tarragona, 32), per telèfon 
(935 650 999) o a través del correu electrònic ime@montcada.org. Les 
inscripcions també es podran fer el mateix dia, a les 8.30h, en el punt de 
sortida, davant del pavelló Miquel Poblet | RJ

TENNIS DE TAULA
El primer equip del TT La Unió es manté a la sisena 
posició, tot i encaixar tres derrotes consecutives 
Amb un total de 16 punts, el primer equip del TT La Unió continua ocupant 
la sisena posició al grup 1r de la categoria Preferent, tot i haver perdut a les 
últimes tres jornades contra tres rivals de la part altra de la classifi cació: el 
TT Castelldefels (3-4), l’SCR El Ciervo (6-0) i el TT Badalona (2-4). Quan 
resten cinc jornades per acabar la lliga, el conjunt montcadenc, que no 
guanya des del 27 de gener, ho té molt complicat per pujar posicions ja 
que té un desavantatge de vuit punts amb el cinquè classifi cat | RJ

FUTBOL SALA
Sergio González renova el seu contracte per un any més i 
continuarà jugant a Primera Divisió amb el Ribera Navarra

El jugador montcadenc ha arri-
bat a un acord per renovar el seu 
contracte amb l’Aspil Vidal Ribera 
Navarra FS. González, de 21 anys, 
està sent un dels jugadors més des-
tacats de l’equip i complirà la seva 
tercera temporada a Primera Divisió 
amb el club de Tudela (Navarra) | RJ
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.....Viu l’Esport................

La primera fase de les obres de 
millora de la pista de la Zona 
Esportiva Centre (Bonavista, 
sn) van començar el 25 de febrer 
i consisteixen a col·locar una 
coberta al sostre que permetrà 
millorar la impermeabilitat, l’aïl-
lament tèrmic, així com evitar 
la reverberació del so. Aquesta 
primera fase està subvencionada 
per la Diputació de Barcelona 
i està pressupostada en 35.000 
euros. 
L’empresa encarregada està fent 
les obres per damunt de l’actual
coberta, fet que permet que la 
instal·lació es pugui utilitzar 
durant els caps de setmana i 
per als entrenaments amb un 
horari posterior a la fi nalització 
dels treballs dels operaris. La 
previsió és que les obres durin 
dues setmanes, tot i que el temps 
d’execució podria ampliar-se 

en funció de les condicions 
climàtiques ja que no s’està tre-
ballant sota cobert.
Quan acabi la temporada esporti-
va, es farà la segona fase del projec-
te, valorada en 65.000 euros, amb 

l’objectiu de canviar el paviment. 
La resta de la inversió, fi ns arribar 
als 93.000 euros, s’utilitzarà per ar-
renjar els vestidors, la climatització 
i la il·luminació, tot i que encara no 
hi ha una data d’inici fi xada.

EQUIPAMENTS

Comencen les obres de millora del 
sostre de la pista del carrer Bonavista
Si la climatologia ho permet, la previsió és que els treballs durin dues setmanes 

Rafa Jiménez | Redacció

La pista del carrer Bonavista ha ocasionat molts problemes a causa de la condensació o la pluja
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NATACIÓ
Una vintena de nedadors de l’EN Montcada, a la segona 
jornada del Campionat Comarcal disputada a Ripollet
L’Escola de Natació Mont-
cada va estar represen-
tada per un total de 23 
nedadors, pertanyents a 
les categories benjamí, 
aleví, infantil i cadet, a la 
segona jornada del Cam-
pionat Comarcal de Nata-
ció que es va disputar el 
16 de febrer a Ripollet sota 
l’organització del Consell Esportiu del Vallès Occidental Sud. A nivell de 
resultats, cal destacar la segona i tercera posició dels alevins Eric Díaz i 
Joan Sentís, respectivament, a la cursa de 50 metres braça. A la categoria 
benjamina, Laia Año va acabar segona als 25 metres esquena mentre que 
Leire Godoy i Gerard Bofi ll van obtenir el tercer lloc als 25 metres braça 
i esquena, respectivament. Per equips, l’EN Montcada va aconseguir el 
triomf a la prova de relleus dels 4x25 estils lliures mixtes de la categoria 
benjamí i la tercera posició als 4x50 estils lliures mixte infantil | RJ

GIMNÀSTICA RÍTMICA
El CG La Unió organitza el primer Trofeu Sant Valentí

Un total de 200 gimnastes de 13 
clubs de tota Catalunya i Andorra 
van participar el 23 de febrer a 
la primera edició del Trofeu Sant 
Valentí que va organitzar el CG La 
Unió al pavelló Miquel Poblet. En-
tre els resultats, van destacar la 
primera posició d’Iratxe Jiménez, a 
la categoria infantil B, i el tercer lloc 
d’Antia Pérez i Núria Álvarez, a les 
categories aleví B i cadet A, respec-
tivament. Per equips, els equips 
juvenil A, cadet A i pre-benjamí C 
van aconseguir el triomf | RJ
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Alba García
Normalització. Alba García és fi sioterapeuta, especialitzada en sòl pelvià. Fa xerrades i tallers adre-
çats a dones amb l’objectiu que coneguin aquesta part del seu cos, invisibilitzada i amagada al llarg 
de la història per motius culturals i socials. La seva feina consisteix a empoderar les dones en les seves 
zones més íntimes perquè les visquin amb naturalitat. El seu interès per aquesta especialitat va néixer 
arran de les seqüeles d’una infecció urinària que ella mateixa va sofrir. Malgrat que els metges li deien 
que estava curada, no es va donar per vençuda i es va formar en sol pelvià. Després d’aquesta expe-
riència, va decidir que volia ajudar altres dones a millorar la seva qualitat de vida amb una bona salut 
pèlvica. En l’actualitat, fa classes d’exercicis hipopressius al complex Montcada Aqua i, a partir de març, 
obrirà consulta en un centre mèdic del municipi. 

‘Cal trencar tabús i parlar 
lliurement de salut pèlvica’  

Què és el sòl pelvià?
És el conjunt de músculs que for-
men el terra de la pelvis. Intervé 
en funcions tan bàsiques com la 
micció, la defecació, la continència, 
l’embaràs, el part, en les relacions 
sexuals, sosté les vísceres pèlviques 
com si fos una hamaca i també con-
tribueix a l’estabilitat lumbopèlvica. 
Hem de ser conscients de cadascu-
na d’aquestes funcions per poder te-
nir una bona cura d’aquesta part del 
cos i millorar la nostra salut.
Amb quins problemes es troba més 
freqüentment a la consulta?
Les incontinències urinàries, de 
fem tes i gasos. Però ara començo 
a trobar-me amb més problemes de 
prolapses, que és la caiguda d’un òr-
gan a causa de la relaxació dels seus 
mitjans de fi xació, o bé pacients que 
venen a la consulta per problemes 
en les relacions sexuals. També trac-

tem seqüeles del part i comencen a 
derivar-nos les dones a les quals han 
practicat una cesària, ja que és una 
intervenció que deixa molt tocada 
tota la faixa abdominoperineal de la 
qual forma part el sòl pèlvic.
Aquests problemes es poden solu-
cionar amb fi sioteràpia?
Sí, de vegades no al 100%, però aju-
dem a millorar la qualitat de vida. El 
sòl pelvià es pot treballar com qual-
sevol altra part del cos per potenciar 
el seu to muscular o alliberar ten-
sions. 
Quina fi nalitat tenen els tallers?
Sobretot intento transmetre la idea 
que el sòl pelvià forma part de la 
cavitat abdominoperineal. Als tallers 
parlem d’anatomia i fi siologia per 
conèixer totes les seves parts. En-
senyem com ha de reaccionar la part 
abdominal, per exemple, durant un 
esforç o un esternut.

Com ha de reaccionar?
Ens hem d’imaginar que el nostre 
abdomen és com una paret. Si llanço 
una pilota de tennis contra una paret 
dura, rebota cap enrera. Però si ho 
faig contra una paret fl onja, caurà 
just davant. Al sòl pelvià passa el 

mateix. Si esternudes i la panxa se’n 
va cap a fora, el rebot cau a sobre 
de la bufeta. Per tant, si tinc un sòl 
pelvià poc tonifi cat, puc tenir pèr-
dues d’orina cada vegada que tusso 
o esternudo.
Hi ha factors de risc per patir pro-

blemes pèlvics?
La majoria de persones ho associa 
al part, però n’hi ha d’altres factors 
com l’estrenyiment, que el pateixen 
moltes dones, o per exemple les per-
sones que treballen agafant pes, fan 
un esport d’impacte o toquen instru-
ments de vents. Aquests col·lectius 
haurien d’integrar el sòl pelvià en el 
seu dia a dia per prevenir futures dis-
funcions.
El sòl pelvià encara és un tabú?
Sí. Tinc pacients que han trigat un any 
a venir a la consulta des que ginecolo-
gia les ha derivades per un problema 
de pèrdua d’orina. Hem d’intentar 
trencar els mites i les creences i parlar 
lliurement de salut pèlvica.
La fi sioteràpia és una manera de fer 
feminisme?
És una manera d’empoderar les do-
nes en les seves zones més íntimes. 
Estem intentant normalitzar un tema 

que no s’ha tractat mai amb natura-
litat. Els homes, des de petits, estan 
més familiaritzats amb la seva zona 
pèlvica però, en canvi, a nosaltres 
se’ns ha ensenyat que aquesta part 
no es toca ni es mira. Socialment 
se’ns ha desvinculat de la nostra 
zona pèlvica, però ara estem co-
mençant a canviar aquest tema. 
També m’agradaria comentar que la 
fi sioteràpia de sòl pelvià no és només 
per a dones, ja que també tractem 
homes i, fi ns i tot, tinc companyes 
que atenen infants. Tothom ha de 
cuidar el seu sòl pelvià.
Què li diria a les dones que tenen 
un problema a la zona pèlvica?
Que no ho visquin en silenci. Primer 
han d’anar a ginecologia per veu-
re si hi ha un problema orgànic. Si 
els diuen que tot està bé, que no es 
conformin i demanin que les derivin 
al servei de fi sioteràpia del sòl pelvià. 

‘Socialment, se’ns ha 
desvinculat de la nostra 
pelvis, però hem iniciat 
un camí per viure-la 
amb total normalitat’

fi sioterapeuta

A títol personal
SÍLVIA ALQUÉZAR
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