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Consternació 
per la mort 
de la regidora 
Montse Ribera
L’edil tenia 46 anys 
i era membre del 
govern des del 2015 
en representació d’ERC

PÀG. 5

Més de 
250 llocs 
de feina, 
en perill
Prysmian vol tancar la seva 
planta a Montcada, mentre 
TE Connectivity afronta un 
centenar d’acomiadaments
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Els representants sindicals de les 
empreses del Pla d’en Coll Prys-
mian –l’antiga General Cable– i 
TE Connectivity, afectades per  
expedients de regulació, van 
mantenir el 9 d’octubre una reu-
nió al Parlament amb diputats de 
tots els partits polítics amb repre-
sentació a la cambra catalana, els 
quals es van comprometre a pre-
sentar una resolució en suport de 
la continuïtat dels llocs de treball, 
que se sotmetrà a aprovació a la 
propera sessió plenària. A l’exteri-
or del Parlament, els treballadors i 
les seves famílies van protagonit-
zar una concentració per mostrar 
el seu rebuig a l’acomiadament 
d’un centenar de persones a Con-
nectivity, amb 426 empleats, i al 
tancament de les plantes que el 
grup italià Prysmian té a Mont-
cada, amb 153 treballadors, i a 
Manlleu. 

Valoracions. Els representants sin-
dicals es van mostrar escèptics 
davant el futur de les dues empre-
ses després de la trobada amb els 
parlamentaris. “El nostre objec-
tiu és garantir el futur de Con-
nectivity.  Volem reduir la xifra 
d’acomiadaments i que en cap 
cas siguin bai-
xes traumàti-
ques, sinó vo-
luntàries i en 
base a un pla 
social”, va ma-
nifestar Pedro 
Prieto, del co-
mitè. Per la seva banda, el secreta-
ri del comitè de Prysmian, Àngel 
Gàmiz, va demanar als grups par-
lamentaris que “es posin d’acord 
per defensar el teixit industrial  
de Catalunya, que és el futur 
del país”, tot remarcant que la 
decisió de la direcció només res-
pon a criteris especulatius “ja que 
Prysmian és una empresa ren-
dible i productiva que enguany 
ha superat amb escreix els seus 
objectius”. Ambdós portaveus 
sindicals van lamentar la falta de 
suport per part de la Generalitat 
davant el conflicte laboral i també 

van carregar contra la reforma la-
boral aprovada pel PP.  “Aquesta 
llei ens ha deixat als treballa-
dors en una situació d’indefen-
sió total, ja que permet el tan-
cament d’empreses que són 
rendibles i l’abaratiment dels 
acomiadaments”, va dir Prieto.

Suport municipal. L’alcaldessa 
de Montcada, Laura Campos 
(ECP), va acompanyar les plan-
tilles de Prysmian i TE Connecti-
vity a la concentració davant del 
Parlament i també va ser present 
a la reunió amb els grups par-
lamentaris: “Hem vingut fins 
aquí per transmetre als partits 
polítics el drama de més de 250 
famílies i, alhora, demanar el 
seu ajut per salvar els llocs de 
feina”. 
La consellera d’Empresa i Co-
neixement, Àngels Chacón, va 
confirmar el dia 9 la seva intenció 
de reunir-se amb l’alcaldessa per 
tractar la situació laboral d’amb-
dues empreses. L’anunci de la 
trobada es va fer després que 
Campos denunciés “la inacció i 
la passivitat de la Generalitat” 
davant el conflicte i lamentés que 
des del Govern català es facin 
declaracions “en el sentit de vet-

llar perquè el 
procés de tan-
cament es faci 
de manera cor-
recta, quan el 
que hauria de 
fer és liderar 
la defensa dels 

llocs de feina”, va dir Campos. 
El govern municipal, format  per 
ECP i ERC, es va reunir el 4 
d’octubre amb els sindicats, pocs 
dies després de fer-se públics els 
ERO. Els dos comitès coincidei-
xen a valorar que no són casuals, 
sinó que obeeixen a una estra-
tègia empresarial enfocada a la 
deslocalització de la producció 
i que aprofita la poca protecció 
laboral que tenen els treballadors 
espanyols a diferència d’altres 
països de la Unió Europea, on és 
molt més difícil aplicar acomiada-
ments mas  sius com aquests.

Actualitat
laveu.cat

El Parlament es compromet a aprovar una 
resolució en suport als llocs de feina 
Els representants dels comitès d’empresa es van reunir el 9 d’octubre amb parlamentaris per demanar la seva implicació
Sílvia Alquézar | Barcelona

REUNIÓ A LA CAMBRA CATALANA
El president del Parlament, Roger Torrent, va donar la 
benvinguda als representants de Prysmian i Connectivity 
abans de la reunió amb els grups parlamentaris

Els empleats de les 
dues plantes es van 
manifestar el dia 9 

davant del Parlament 

CONFLICTES LABORALS A PRYSMIAN I TE CONNECTIVITY

Mostres de solidaritat amb les plantilles afectades 
L’anunci del tancament de la plan-
ta local del grup Prysmian ha ge-
nerat una onada de suports entre 
entitats i partits polítics. Els dipu-
tats al Congrés d’En Comú Podem 
(ECP), Jaume Asens i Aida Vidal, 
acompanyats de l’alcaldessa, van 
entrevistar-se amb membres del 
comitè d’empresa a l’entrada de la 
factoria el 9 d’octubre. A la roda de 
premsa posterior, Vidal va criticar 
la reforma laboral del PP i va exigir 
la seva derogació, tot criticant la 
Generalitat i el Govern central per 
“la seva inacció”. Per  la seva ban-
da, Asens també va carregar con-
tra el PSOE perquè “no s’atreveix 
a eliminar la llei”. Representants 
del grup parlamentari del PSC, 
entre els quals Miquel Iceta, i de 
l’agrupació local també es van 
reunir amb el comitè d’empresa 
de Prysmian el dia 9. La diputada 
socialista Marta Morata va presen-
tar diverses preguntes al govern 
català per saber quines accions 
està duent a terme per evitar el 
tancament de la fàbrica. En l’àmbit 
local, el portaveu del grup munici-
pal, Bartolo Egea, va fer una crida 
a les institucions catalanes “a fer 
tot el possible per trobar la millor 
solució”. D’altra banda, la Marea 
Pensionista de la ciutat va fer el dia 
8 una marxa de suport des de la 
Casa de la Vila fins a la planta | SA
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Els representants del comitè d’empresa de Prysmian i TE Connectivity, a la porta del Parlament abans d’entrar a la reunió amb els partits polítics
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PÀG. 6

SOTERRAMENT DE L’R2 
La presidenta d’Adif es reunirà amb 
l’Ajuntament per parlar sobre el 
calendari previst per fer el projecte

El govern municipal –ECP i 
ERC– ja ha complert els primers 
100 dies de mandat, un període 
que l’executiu ha aprofitat per 
ajustar l’organització al nou equip 
polític format per 12 regidors, tres 
més que a l’etapa anterior. L’al-
caldessa, Laura Campos, afronta 
el lideratge de la corporació amb 
més experiència i confiança i un 
coneixement més profund de l’ad-
ministració. 
-Quin balanç fa d’aquests pri-
mers mesos?
Han estat més calmats que fa 
quatre anys ja que coneixem el 
funcionament de la corporació i 
això ens dona molta tranquil·litat. 
Hem estat dedicats a organitzar 
políticament i tècnicament el nou 
organigrama per entomar els rep-
tes i objectius del nou mandat. 
-Ha estat molt trist, però, iniciar 
el curs políic amb la pèrdua de 
la presidenta de l’Àrea de Ser-
veis Generals, Montse Ribera. 
Per a nosaltres ha estat duríssim. 
Sempre he destacat que tenim 
un govern molt cohesionat mal-
grat les diferències polítiques en 
alguns aspectes. Estic molt orgu-
llosa d’aquest bon funcionament 
i, en part, Montse n’ha estat una 
peça clau. Era molt fàcil treballar 
amb ella i, sota una aparença de 
fragilitat, ens ha donat una lliçó 
de valentia, força i vida. Serà molt 
difícil continuar sense ella.

-El final de l’estiu ens ha dei-
xat altres notícies negatives, 
l’anunci del tancament de la 
planta de l’antiga General Ca-
ble i l’ERO a TE Connectivity. 
Sí, dues decisions empresarials 
que tenen un greu impacte social 
i econòmic al nostre municipi i 
que no estan justificades ja que 
no responen a una situació de 
pèrdues, sinó a l’amenaça d’una 
possible recessió i d’una reforma 

laboral. Hi ha 250 famílies de 
treballadors i treballadores afec-
tades a més de llocs de feina in-
directes. És un autèntic drama, a 
més d’una disminució de l’activi-
tat industrial a la nostra localitat.
-Què pot fer l’Ajuntament en 
aquests casos?
Les nostres competències són 
nul·les en aquest àmbit, però sí 
que estem fent una tasca d’acom-
panyament i suport a la plantilla. 
Hem anat amb els representants 
sindicals fins al Parlament i estem 
a la seva disposició per al que ne-
cessitin. En aquest cas, creiem que 
la Generalitat és la que ha de lide-
rar la defensa dels llocs de treball. 

-L’Ajuntament també demana 
a la Generalitat que encapçali 
l’oposició dels municipis davant 
la demanda d’Endesa que exi-
geix el pagament del deute de les 
famílies sense recursos.
Tenim claríssim, i al Ple de se-
tembre vam aprovar una moció 
en aquest sentit, que no pagarem 
el que reclamen les companyies 
subministradores. Celebrem que 
hi hagi un front comú del món lo-
cal, les diputacions i la Generalitat 
per resoldre aquesta problemàtica 
perquè sovint els ajuntaments ens 
trobem sols davant d’aquest tipus 
d’amenaces. Endesa el que ha de 
fer és seure amb la Generalitat i 
redactar els convenis que regu-
lin el pagament del deute actual 
i del que pugui venir en el futur, 
d’acord amb la llei 24/2015 contra 
la pobresa energètica.
-Un altre fet noticiable recent ha 
estat el toc d’atenció del consis-
tori a l’Estat pel projecte del so-
terrament de l’R2 davant la por 
de nous endarreriments.
Ens prepocupa que les eleccions 
estatals endarreixin l’aprovació 
dels pressupostos estatals i, de re-
truc, la licitació de les obres per-
què comencin en la data prevista, 

‘Malgrat tenir majoria, volem seguir 
treballant pel consens amb l’oposició’
Laura Campos reconeix que l’experiència és un grau i que ha iniciat aquest segon mandat amb els objectius ben clars
Pilar Abián | Redacció

‘La mort de la regidora 
Montse Ribera ha 
estat un cop duríssim 
per al govern’

ENTREVISTA A L’ALCALDESSA

al segon semestre de l’any vinent. 
Volem un compromís en ferm 
de l’Estat i, per això, hem dema-
nat reunir-nos amb el ministre en 
funcions i la presidenta d’Adif. En 
resposta a aquesta demanda, Isa-
bel Pardo ens ha convocat el 23 
d’octubre, a Madrid.
-Què hi ha del mentrestant que 
s’havia pactat? Quan es canvia-
ran les tanques a les vies? 
En principi, els treballs han de co-
mençar aquest mes d’octubre. És 
obvi que arriben tard, però benvin-
guts siguin.  
-Tornant a la gestió, un canvi 
important respecte a l’anterior 
mandat és que el govern té ma-
joria absoluta. Ara ja no depèn 
de l’oposició.
Reconec que això facilita la gestió, 
però també és cert que la necessi-
tat de consensuar ens va donar un 
aprenentatge molt valuós i és, en 
definitiva, l’essència de la política. 
Malgrat tenir majoria i només dos 
grups a l’oposició, el nostre ta-
rannà no canviarà. Volem seguir 
comptant amb ella i facilitar-li tota 
la informació que necessiti per fer 
la seva tasca fiscalitzadora.
-Deixarà el govern de mirar el 
passat i fixar-se en el futur, com 
li han retret alguns grups du-
rant l’anterior mandat?
 Ja ens agradaria no haver de car-
regar amb el llast econòmic que 
vam heretar! Nosaltres volem po-

sar el focus en el futur però estem 
molt condicionats pel pagament 
d’unes expropiacions que tindran 
la corporació hipotecada fins a 
més enllà del 2025.
-Com definiria la situació eco-
nòmica de l’Ajuntament? Esta-
ble? Preocupant? Crítica?
Crítica, sens dubte. Cal mantenir 
mesures de contenció si no volem 
entrar en tutela financera des de 
la Diputació. Això anul·laria la 
nostra capacitat de decisió i podria 
significar el tancament de serveis 
que es presten a la ciutadania.

-Quines mesures pensen pren-
dre al respecte? Significarà aug-
mentar la pressió fiscal?
Necessàriament hem d’aconse-
guir més ingressos per equilibrar 
la despeses.  Estem acabant d’es-
tudiar com ho farem i ho expli-
carem quan anem a aprovar els 
pressupostos, a final de mes.  
-A grans trets, quins són els 
principals objectius a assolir en 
aquest mandat?
Mantenir els ajuts socials a les per-
sones més afectades per la crisi i a 
la població més vulnerable; millo-

rar l’estat de la via pública quant a 
manteniment de carrers i neteja i 
renovació de parcs infantils; aug-
mentar el nombre d’habitatges so-
cials i millorar la qualitat de l’aire.
-Aquest últim punt és segura-
ment el més difícil.
Sí, però ja és hora que les adminis-
tracions posem el fil a l’agulla, so-
bretot les que tenen competències 
en la matèria. Per reduir les emis-
sions al nostre municipi necessitem 
que s’actuï, per exemple, sobre el 
nombre de vehicles que hi passen 
a diari, o que, quan hi hagi episo-
dis contaminants, s’aturi l’activitat a 
empreses com Lafarge.  
-Una altra de les preocupacions 
de la ciutadania és la seguretat.
En som conscients. La Policia Lo-
cal no dona a l’abast i hem dema-
nat als Mossos més reforços. És 
un problema que compartim dife-
rents municipis, per això, el Con-
sell d’Alcaldies del Vallès Occiden-
tal ha demanat una reunió amb el 
conseller Miquel Buch en la qual 
participaré com a alcaldessa.
-Quan es presentarà el Pla d’Ac-
tuació Municipal?
No ens volem precipitar com 
vam fer fa quatre anys, fruit de 
la inexperiència. Pretenem fer 
un Pla més acurat que l’anterior, 
amb objectius clars i definits i uns 
indicadors que ens permetin fer 
el seguiment del grau de compli-
ment de les fites a assolir.

‘Volem posar el focus 
en el futur, però ens 
condiciona molt el 
llast econòmic heretat’

‘Presentarem el PAM 
quan estigui ben 
definit; no ens volem 
precipitar’

Laura Campos, d’En Comú Podem, és amb 42 anys una de les alcaldesses més joves i amb més experiència de l’Àrea Metropolitana de Barcelona
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El Ple de setembre va aprovar 
l’adhesió de l’Ajuntament a la 
moció del Consell d’Alcaldies 
del Vallès Occidental en rela-
ció a la lluita contra la pobresa 
energètica. El text és una de les 
accions conjuntes que han enge-
gat els municipis de la comarca 
que el passat mes d’agost van re-
bre una carta de les companyies 
energètiques amenaçant de ta-
llar el servei a les famílies amb 
factures pendents a partir de 
l’1 d’octubre si l’Ajuntament no 
paga el 50% del deute acumulat 
que, en el cas de Montcada, puja 
a 139.000 euros. 
La presidenta de l’Àrea Social, 
Mar Sempere (ECP), va criticar 
el to amenaçant de les missives i 
l’època en què van ser enviades, 
en ple estiu. Els municipis afec-
tats han traçat una estratègia 
conjunta que passa per no pagar 
el deute i perquè sigui la Gene-
ralitat la que lideri la negociació 
amb les companyies, que estan 
obligades per la Llei de Pobresa 
Energètica de 2015 a signar con-
venis amb els ajuntaments en 
aquesta matèria. “En lloc de seu-
re a negociar, han continuat fent 
talls de subministrament, sal-
tant-se la llei”, va recalcar Sempe-
re, qui considera “inadmissible 
que empreses amb tants bene-
ficis no s’avinguin a condonar 
el deute generat per les famílies 
vulnerables”.

Valoracions polítiques. El regidor 
d’ERC Gerard Garrido es va 
expressar en el mateix sentit, re-
marcant que cap família pot que-
dar sense els serveis bàsics “per 
l’avarícia d’unes companyies 

que guanyen milions”, va dir. M. 
Adoración Alcalà (PSC) també va 
criticar les energètiques “que no-
més se centren en els seus benefi-
cis, deixant de banda la respon-
sabilitat social, que és enorme”, 
tot i que va carregar contra el go-
vern català en considerar que no 
ha dedicat prou recursos a aplicar 
la llei de pobresa energètica.
Tots els grups municipals van 
votar a favor de la moció, excep-
te Cs, que es va abstenir, “a l’es-
pera que les companyies sub-
ministradores negociïn amb 
les administracions els acords 
que puguin garantir la conti-
nuïtat del servei a les famílies 
vulnerables”, va dir el regidor 
taronja Juan Romero. L’alcal-
dessa, Laura Campos (ECP), va 
tancar el punt, destacant “la im-
portància de fer un front comú 
entre totes les administracions 
davant l’atac de les subminis-
tradores energètiques, que han 
estat dilatant la negociació dels 
convenis que marca la llei”. 

Altres punts. El Ple va aprovar 
una moció a favor que l’escola 
Mas Rampinyo sigui també ins-
titut (veure pàgina 10) i substituir 
els equips de climatització de l’es-
cola bressol Camí del Bosc, inuti-
litzats després d’un acte vandàlic. 
La reposició dels aparells costarà 
18.000 euros que, inicialment, 
pagarà la corporació però que 
cobrirà la companyia d’assegu-
rances. També es van aprovar 
per unanimitat els plecs de clàu-
sules particulars per a la contra-
ctació del servei de manteniment 
de les instal·lacions elèctriques 
municipals, així com el seu pro-
cés de licitació.

PLE DE SETEMBRE

La corporació plora la pèrdua 
de la regidora Montse Ribera
La representant d’ERC ocupava el càrrec de presidenta de l’Àrea de Serveis Generals

Laura Grau | Montcada

L’Ajuntament no cedeix 
davant les demandes 
de les subministradores
El Ple aprova una moció on es nega a pagar el deute reclamat

El Ple de l’Ajuntament està de dol 
per la mort de la regidora d’ERC 
Montse Ribera, el passat 28 de se-
tembre després d’una llarga malal-
tia. Ribera, de 46 anys, era càrrec 
públic des del juny del 2015, quan 
va ser elegida com número dos del 
seu partit i va entrar a formar part 
del govern en virtut del pacte sig-
nat entre ICV, Círculo Montcada 
i ERC. Llicenciada en Dret i en 
Ciències del Treball i funcionària 
de carrera en excedència a la Ge-
neralitat, Ribera ostentava actu-
alment el càrrec de presidenta de 
l’Àrea de Serveis Generals, a més 
de regidora de Comerç i Turisme, 
responsabilitats que també va as-
sumir en el mandat anterior.

Reconeixement unànim. La mort de 
la regidora ha causat consternació 
en el si del govern i del consistori. 
L’alcaldessa, Laura Campos, ha 
destacat la seva vàlua i dedicació 
així com el seu tarannà concilia-
dor. “Era una persona molt esti-
mada tant pels companys polí-

tics com per la plantilla”, ha dit. 
A través d’un comunicat ERC, ha 
definit Ribera com un pilar cabdal 
de la secció local i una referent 
del feminisme i dels valors repu-
blicans. “La recordarem com 
una dona valenta, lluitadora, 
plena de coratge, un exemple 
per a tots nosaltres; ens ha do-
nat una lliçó de vida, estimant 

i treballant en el que creia fins 
al final”. Altres formacions mu-
nicipals com ECP, el PSC, JxM, 
Cs, el PP i Vivimir s’han afegit a 
les mostres de condol. 
La seva pèrdua també ha causat 
consternació en l’àmbit cultural, 
ja que Ribera formava part d’un 
dels grups teatrals del municipi, 
Teatrac, vinculat a l’Abi.

ÒBIT

Pilar Abián | Redacció

Montse Ribera en una de les seves darreres aparicions públiques, el passat mes de juliol

LA
U

R
A 

G
R

AU

El Ple de l’Ajuntament es va reunir el 26 de setembre en la primera sessió del nou curs polític després del parèntesi estiuenc
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L’Ajuntament està a punt d’en-
llestir el setè pla d’asfaltat que va 
iniciar el 6 d’octubre. En el mo-
ment de tancar aquesta edició 
està previst que finalitzi l’última 
actuació en el tram de la riera 
de Sant Cugat entre el passatge 
Rondalles i l’avinguda de Terra 
Nostra, els dies 12 i 13. La inter-
venció en aquest carrer ha obli-
gat a desviar el trànsit pel pas-
seig de la Font Pudenta. El pla 

també ha inclòs la millora del 
paviment del carrer Clavell, que 
es va fer els dies 7 i 8 d’octubre, 
al tram ubicat entre la plaça Llu-
ís Companys i el passeig Roca-
mora, i d’un segment del lateral 
de la C17 sota el pont de la línia 
R3 en direcció a Barcelona. 
L’actuació, que duu a terme 
l’empresa Sorigué Sau, està sub-
vencionada per la Diputació de 
Barcelona i té un cost de 260.000 
euros.

VIA PÚBLICA

Renovació del paviment 
a dos carrers en el marc 
del setè pla d’asfaltat
El consistori financia l’actuació amb fons de la Diputació

Álvaro Carreño | Redacció

La presidenta d’Adif, Isabel Par-
do, ha anunciat que el 23 d’octu-
bre es reunirà amb membres de 
l’Ajuntament per refermar el com-
promís de l’administrador ferro-
viari amb el soterrament de l’R2 
al seu pas pel municipi. Pardo 
respon així la petició que l’alcal-
dessa, Laura Campos (ECP), va 
fer al mes de setembre, quan va 
enviar una carta sol·licitant una 
reunió urgent amb Adif i amb el 
Ministeri de Foment per tal de ga-
rantir que el projecte no es vegi  
afectat per un nou retard a causa 
de la convocatòria de les noves 
eleccions generals i l’ajornament 
de l’aprovació dels pressupostos 
estatals. 
Si bé Pardo ha donat data per a 
la trobada, que es farà a Madrid, 
encara resta pendent de confirma-
ció la reunió sol·licitada amb el 

ministre de Foment en funcions, 
José Luis Ábalos.

Campanya. El consistori també 
adreçarà una carta a totes les 
forces polítiques catalanes que 
es presentaran als comicis gene-
rals, per tal d’assegurar-se que les 
formacions incorporin el soterra-
ment de l’R2 als seus programes 
electorals. “La voluntat del con-
sistori és que tots els grups de la 
Comissió de Foment incloguin 
al seu programa electoral el seu 
compromís amb el projecte”, 
ha dit l’edil tot recordant que les 
formacions ja van signar un escrit 
semblant quan es van fer les elec-
cions generals del 28 d’abril.
D’altra banda, l’Ajuntament ha 
anunciat que el 24 de novembre 
celebrarà una jornada reivindica-
tiva sobre la històrica demanda 
del soterrament de les vies.

SOTERRAMENT DE L’R2

La presidenta d’Adif 
rebrà una delegació local 
per parlar del projecte
Pardo respon així a la demanda de compromís del consistori

Pilar Abián | Redacció

Les obres de construcció d’unes 
escales mecàniques que l’Ajunta-
ment de Barcelona farà al barri 
de Ciutat Meridiana, entre els 
carrers de les Agudes i Rasos de 
Peguera, tindran una important 
afectació en el trànsit i en els apar-
caments a Can Cuiàs. Aquests 
treballs, que segons la previsió 
del consistori barceloní comença-
ran el 14 d’octubre i s’allargaran 
fins a finals de gener, provocaran 
que el carrer Circumval·lació –en 
el tram entre Camèlies i l’accés a 
l’escola bressol Camí del Bosc i al 
col·legi Ginesta– passi a ser de do-
ble sentit i l’únic punt de sortida 
des de Ciutat Meriadana. 
El canvi generarà un augment de 
trànsit i obligarà a treure, a par-
tir del 4 de novembre, una cin-
quantena de places d’aparcament 
en semibateria que hi ha al car-
rer Circumval·lació. Per pal·liar 
aquestes afectacions, el consistori 
està estudiant alternatives perquè 

els veïns puguin aparcar –sempre 
hi quan les mesures de seguretat 
ho permetin– en zones del barri 
com el carrer Gardènies, on actu-
alment està prohibit, o en alguna 
part de Barcelona com el Torrent 
del Bosc, situat al costat del camp 
de futbol. 

Assemblea. Les afectacions a la 
mobilitat a causa de les esmentades 
obres es van explicar en una reunió 
informativa convocada per l’Ajun-
tament el 8 d’octubre al Centre Cí-
vic de Can Cuiàs que va comptar 
amb la participació d’Oriol Ser-
ratusell (ECP), regidor de Policia 
Local, i de Josep Pubill, cap tècnic 
dels Serveis Municipals. 
Davant la preocupació expressa-
da pels assistents pels problemes 
de mobilitat que hi haurà al barri, 
Serratusell va demanar paciència 
als veïns i va avançar que els efec-
tius de la Policia Local estaran 
més presents a Can Cuiàs en les 
hores puntes d’entrada i sortida 

dels centres educatius per evitar 
problemes. L’edil va afegir, però, 
que el fet que la policia pugui ser 
més permissiva mentre durin les 
obres “no impedirà que s’actuï 
si hi ha perjudicis a tercers”. 
Algunes de les persones –una 
setantena– que van assistir a la 
reunió també van proposar que 
l’Ajuntament negociï amb els 
responsables de l’establiment que 
Mercadona té al barri per poder 
utilitzar durant la nit les places 
lliures que hi ha al seu aparca-
ment, però aquesta opció va ser-
descartada pels responsables mu-
nicipals davant les dificultats que 
genera una negociació d’aquest 
tipus entre una administració pú-
blica i una empresa privada. Al-
guns veïns també van expressar 
la necessitat d’augmentar la pre-
sència policial al barri en horari 
nocturn, ja que els conductors es 
veuran obligats a buscar aparca-
ment al polígon industrial o en 
zones poc transitades.

MOBILITAT A CAN CUIÀS

El barri perdrà places d’aparcament 
per unes obres a Ciutat Meridiana
L’Ajuntament estudia alternatives perquè els veïns puguin estacionar en altres zones

L’actuació, que començarà el 4 de novembre i s’allargarà fins a final de gener, obligarà a suprimir temporalment una cinquantena d’estacionaments
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Rafa Jiménez | Can Cuiàs

L’asfaltat de la Riera de Sant Cugat estarà enllestit el cap de setmana del 12 i 13 d’octubre
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L’Ajuntament vol instaurar en el 
calendari anual una jornada per 
distingir els agents de la Policia 
Local per actuacions meritòries. 
Així ho va anunciar l’alcaldessa, 
Laura Campos (ECP), en un 
acte intern fet el 8 d’octubre en 
què integrants de diferents esca-
mots del cos policial van rebre 
el reconeixement institucional 
per cinc actuacions destacades al 
llarg de l’últim any en l’exercici 
de les seves funcions. Les auto-
ritats i els comandaments van 
agrair als agents la seva tasca i 
els van felicitar per la feina feta. 
L’acte de distinció s’havia d’haver 
fet amb motiu de la jornada de 
portes obertes a les instal·lacions 
de la Policia Local, el passat 28 
de setembre, però fi nalment es 
va suspendre en coincidir amb la 
mort de la regidora responsable 
del cos, Montse Ribera (ERC). 
Els agents van rebre el diploma 

de mans de l’alcaldessa; el regi-
dor delegat, Oriol Serratusell 
(ECP); la coordinadora de l’Àrea 
de Serveis Generals, Conxi Bas-
té; el cap de la Policia Local, An-
tonio Franco, i el sotsinspector, 
José Manuel Martín. 

Agraïment. “Som conscients 
que feu un sofreesforç per co-
brir les necessitats que té el 
municipi i esperem que la 
recent incorporació de nou 
agents ajudi a reduir el nom-
bre d’hores extres i us permeti 
tenir més temps per conciliar 
la vida professional i perso-
nal”, va dir Campos. El cos 
compta en aquests moments 
amb 43 efectius disponibles.
Serratusell, per la seva banda, va 
anunciar la voluntat del govern 
d’institucionalitzar aquest agraï-
ment públic i fer-lo anualment en 
un lloc on hi hagi cabuda a la par-
ticipació de familiars i amics.

POLICIA LOCAL

Reconeixement a 
la feina destacada 
d’agents del cos
L’Ajuntament vol instaurar l’acte de distinció anualment

Pilar Abián | La Ferreria

Els agents distingits que van participar a l’acte de reconeixement i les autoritats, davant la seu de la Policia Local, al polígon de la Ferreria

Més de 300 persones van parti-
cipar el 28 de setembre a les vi-
sites guiades a les instal·lacions 
de la Policia Local organitzades 
amb motiu el primer aniversari 
de la inauguració de les noves 
dependències policials. Els assis-
tents també van poder veure una 
exposició dels cotxes de la Poli-
cia Local, Protecció Civil i l’ADF 
i exhibicions de la unitat canina. 
A més, els més petits van gaudir 
d’un circuit de seguretat viària | LR
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Èxit de la Jornada de 
portes obertes a les 
dependències policials
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L’AV de Can Sant Joan espera 
conèixer en breu la sentència so-
bre el contenciós administratiu 
iniciat al gener del 2018 contra 
el Departament de Territori i 
Sostenibilitat de la Generalitat i 
Lafarge per incompliment de les 
resolucions judicials dictades tant 
pel Tribunal Superior de Justícia 
de Catalunya (TSJC) com pel 
Tribunal Suprem (TS) que anul-
laven l’autorització ambiental 
concedida pel govern autonòmic 
a l’empresa l’any 2010 per un de-
fecte de forma, ja que la presenta-
ció de l’estudi ambiental per part 
de Lafarge tenia la mateixa data 
que la resolució del Departament 
de Medi Ambient. L’entitat veïnal 
reclama que es facin efectives les 
sentències i que es paralitzi l’ac-
tivitat de la cimentera, tant l’ex-
tractiva com la crema de residus.

Contaminació del sòl. Segons ha 
informat l’AV, la fase judicial de 
la demanda presentada ja s’ha 

acabat i ara només queda esperar 
la sentència que dicti el TSJC. 
L’advocat defensor de l’AV i espe-
cialista en medi ambient, Albert 
Calduch, ha assenyalat que du-
rant el procediment “ha quedat 
constatat per informes de la 
pròpia cimentera que el terreny 
on està ubicada des de fa 100 
anys està contaminat per arsè-
nic i metalls pesants”. L’empre-
sa, però, nega ser la responsable de 
la contaminació del sòl i també la 
Generalitat, argumentant que l’au-
torització ambiental concedida al 
2008 a Lafarge no preveu aques-
ta possibilitat. “És a dir, segons 
l’administració si una resolució 
no permet expressament conta-
minar, és impossible que una 
empresa ho faci”, ha etzibat Cal-
duch.
Així mateix, el lletrat carrega con-
tra el Departament de Territori i 
Sostenibilitat per haver renovat 
al desembre del 2017 l’autoritza-
ció ambiental que autoritza l’em-
presa a fer servir residus com a 

combustible “tot i que en aquell 
moment encara no havia fet les 
adaptacions tècniques exigides 
per les directives europees”. La 
defensa de l’AV Can Sant Joan 
es pregunta si una renovació de 
l’autorització és possible “quan ni 
Lafarge i la Generalitat accep-
ten el risc ambiental real que 
implica la cimentera”.

Zona sensible. En plena campanya 
de sensibilització per l’adhesió de 
l’Ajuntament al moviment d’abast 
mundial Fridays for Future i la de-
claració d’emergència climàtica al 
Vallès Occidental, l’AV Can Sant 
Joan torna a obrir el debat sobre la 
continuitat d’una activitat com la 
de Lafarge a poc més de 150 me-
tres del nucli urbà. “No es poden 
tolerar aquest tipus d’activitats 
industrials centenàries en zones 
densament poblades”, opina 
l’entitat. L’AV expressa la seva 
confiança que el TSJC resolgui al 
seu favor el contenciós obert con-
tra la cimentera i la Generalitat.

CAN SANT JOAN

El contenciós administratiu de l’AV 
contra Lafarge, vist per a sentència
L’entitat reclama paralitzar l’activitat extractiva i de crema de residus de la cimentera

Pilar Abián | La redacció

La Taula Comunitària del Rec 
Comtal ha lliurat una petició a 
l’Ajuntament de Barcelona de-
manant la inclusió dels horts de 
Vallbona, coneguts com la Pon-
derosa, i el Rec Comtal, en tot el 
seu tram al descobert –que també 
passa per Montcada–, al Catàleg 
de Patrimoni Artístic i Cultural de 
Barcelona. En una carta dirigida 
a l’alcaldessa Ada Colau, la Taula 
expressa la seva preocupació pel 
futur de la part descoberta del Rec 
Comtal i dels horts després de la 

mort del pagès que els cuidava 
l’hivern passat i li recrimina que, 
en el seu moment, no fossin inclo-
sos a l’últim Catàleg de Patrimoni. 
El Rec sí està catalogat pel consist-
pori montcadenc en el tram que 
passa pel municipi. 
La Taula, que en el seu escrit 
aporta una informe sobre la si-
tuació d’aquests dos espais na-
turals, està formada per diver-
ses entitats, entre les que hi ha 
l’AV Montcada Can Sant Joan, 
l’Observatori Medi Ambient de 
Montcada i l’Ajuntament. 

Petició per incloure el Rec 
Comtal i la Ponderosa al 
Patrimoni de Barcelona
La iniciativa pretén vetllar per protegir ambdós espais

TAULA COMUNITÀRIA

Rafa Jiménez | Redacció

Representants de la Taula Comunitària que han fet la petició a l’Ajuntament barceloní
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FRIDAYS FOR FUTURE

Diverses iniciatives al centres educatius del municipi en 
suport de la vaga pel clima convocada a final de setembre
La jornada mundial de vaga per 
salvar el nostre planeta, convoca-
da pel moviment Fridays for Fu-
ture el 27 de setembre, va tenir 
ressò al municipi amb diverses 
iniciatives per part de la comunitat 
educativa. L’alumnat i el professo-
rat de l’Escola d’Adults, amb seu 
a Can Sant Joan, es va concen-
trar durant mitja hora davant de 
l’equipament per mostrar el seu 
suport a la lluita contra el canvi 
climàtic. A primària, l’escola Font 
Freda va fer durant la setmana di-
verses activitats relacionades amb 
la temàtica per tal de conscienci-
ar els infants de la problemàtica 
–foto de la dreta. Coincidint amb 
la convocatòria, els estudiants i els docents, vestits de verd, es van reunir al pati per reivindicar mesures 
urgents per salvar la Terra. Pel que fa a secundària, la majoria d’alumnes de 3r i 4t d’ESO i batxillerat dels 
tres instituts públics del municipi van secundar la protesta i no van assistir a classe | SA

ANIVERSARI
Nissan, a la recerca d’imatges en el marc de la 
celebració dels 60 anys de l’empresa a Montcada

El Comitè de Defensa de la 
República (CDR) de Mont-
cada va fer el 28 de setem-
bre un acte de suport els 
polítics i activistes sobira-
nistes empresonats. L’acte 
va tenir lloc a la plaça de 
Can n’Oller de Terra Nostra 
i va consistir en un vermut 
de germanor i l’enlairament 
de globus, un per cada set-
mana des que Jordi Sán-
chez i Jordi Cuixart són a la 
presó. D’altra banda, el col-
lectiu va organitzar dos dies 
després, el 30 de setembre, 
un sopar de carmanyola per veure des de l’esplanada de l’església de 
Reixac l’encesa de llums a les agulles de Montserrat sota el lema ‘Llum 
i Llibertat’, coincidint amb el segon aniversari del referèndum per la in-
dependència | LR

1 D’OCTUBRE
El CDR de Montcada fa una enlairada de globus 
en suport a Jordi Sánchez i Jordi Cuixart

La primera audiència es farà el 17 d’octubre per donar a conèixer la pro-
posta d’ordenances municipals per al 2020. Sis dies després, el 23 d’oc-
tubre, tindrà lloc la presentació dels pressupostos. En ambdós casos les 
sessions informatives es faran a les 19h, a la sala institucional de la Casa 
de la Vila. El govern municipal –ECP i ERC–, que compta amb majoria ab-
soluta, té previst donar llum verda a les ordenances en un Ple extraordinari 
que es farà el dia 24, mentre que els pressupostos es debatran el dia 31, 
després de la sessió ordinària corresponent al mes d’octubre. Ambdues 
convocatòries tindran lloc a la Casa de la Vila, a les 18.30h | PA

ECONOMIA
L’Ajuntament convoca dues audiències per donar
a conèixer les ordenances i els pressupostos

Amb l’objectiu de preparar els 
actes commemoratius del sei-
xanta aniversari, la direcció de 
la factoria fa una crida entre la 
ciutadania per recollir fotografies 
o altre material audiovisual que 
permeti reconstruir la història 
d’una de les factories més cone-
gudes del municipi. La nau industrial la va obrir la firma Bosuga que més 
tard va passar a ser de Motor Ibérica fins que a la dècada dels 80 es va 
fusionar amb la multinacional japonesa. Els interessats a cedir material po-
den contactar amb Nissan a través del correu juanc.rebollo@nmisa.es | PA

COL·LABORACIÓ
La Policia Local i els Amics dels Clàssics 
restauraran un vehicle simbòlic per al cos

Montcada i Reixac forma part de 
la llista de 21 municipis metropo-
litans que participaran a la prova 
pilot perquè les persones amb 
mobilitat reduïda que necessiten 
desplaçar-se amb escúters pu-
guin accedir als transports públics 
en la mateixes condicions que els 
usuaris de cadires de rodes mo-
toritzades. Aquesta nova possibi-
litat és fruit d’un conveni de col-
laboració entre l’Ajuntament de 
Barcelona, l’Àrea Metropolitana de 
Barcelona (AMB) i Transports Me-
tropolitans de Barcelona (TMB). 
Les persones interessades a 
participar en aquesta prova pilot 
s’han de dirigir a l’oficina de l’Ins-
titut Municipal de Persones amb 
Discapacitat (IMPD) de Barcelo-
na per obtenir l’acreditació, que 
consisteix en una placa numera-
da per al vehicle i un carnet indivi-
dual. La prova pilot continuarà fins 
que s’aprovi el nou Codi d’Acces-
sibilitat | LR

Els usuaris d’escúters 
podran accedir als 
transports públics
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L’Ajuntament i els Amics dels Clàssics de Montcada i Reixac (ACMiR) 
han signat un conveni de col·laboració per recuperar una rèplica d’un 
vehicle que la Policia Local va tenir als anys 80. L’entitat restaurarà 
un Seat Panda similar al que utilitzava el cos fa 40 anys. Actualment, 
el vehicle només està restaurat exteriorment, però no pot funcionar 
perquè li falta la part mecànica. La Policia Local i voluntaris de l’ADF 
van realitzar els treballs de xapisteria i pintura i ara, el club local s’en-
carregarà de posar-hi el motor i tots els elements necessaris per tal 
que pugui circular per participar a fires i concentracions de vehicles 
clàssics | LR

FORMACIÓ
Tres montcadencs superen el 10è Curs Bàsic per a 
voluntaris de Protecció Civil organitzat per l’ISPC

Tres montcadencs han rebut el diploma que els acredita com a mem-
bres del voluntariat de Protecció Civil. La cloenda del curs es va fer a 
l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya (ISPC) el 5 d’octubre. El 
curs ha estat de 70 hores –50 online i 20 presencials–, i els partici-
pants han après la legislació sobre Protecció Civil a Catalunya i a l’àmbit 
municipal i les principals actuacions i valors del voluntariat, incloent el 
suport als cossos d’emergències i l’atenció a la ciutadania | LR
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MARATÓ DE SANG
El Banc de Sang i Teixits de Catalunya organitza el 
pròxim 21 d’octubre la setzena edició, que tindrà lloc 
a la Casa de la Vila entre les 9 i les 21h

Sílvia Alquézar | Redacció
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L’Ajuntament aprova una moció en què es compromet a demanar a la Generalitat l’ampliació del centre

Suport unànim del Ple a la proposta 
de l’institut escola Mas Rampinyo

El Ple de l’Ajuntament, reunit el 26 
de setembre en la primera sessió 
del nou curs polític, va aprovar 
per unanimitat una moció per re-
clamar que l’escola  pública Mas 
Rampinyo passi a ser institut es-
cola el curs vinent. El text va ser 
defensat per una representant de 
l’Associació de Famílies d’Alum-
nes (AFA) del centre, Montse 
Jiménez, qui va anunciar que la 
Generalitat ja ha admès a tràmit la 
petició. “Creiem que l’ampliació 
de l’escola amb la incorporació 
de l’ESO seria molt benefi ciosa 
per al barri i la ciutat per mo-
tius educatius, urbanístics i de-
mogràfi cs”, va comentar Jiménez.
Per a l’AFA, l’institut escola perme-
tria millorar el panorama educatiu 
al municipi ja que, d’una banda, 
descongestionaria els centres de 
secundària, amb ràtios molt ele-
vades i, de l’altra, garantiria la 
continuïtat de la línia pedagògica 
de l’escola Mas Rampinyo, ja que 
actualment no hi ha cap institut a 
la ciutat que treballi seguint les di-
rectrius de l’Escola 21.

Altres arguments. Els infants i jo-
ves d’una part de Mas Rampinyo 
tenen com a centre de referència 
l’INS La Ferreria, a l’altra banda 
del riu Ripoll, ubicat al polígon 
del mateix nom. Les famílies 
consideren que el trajecte no és 
el més idoni, ja que s’ha de tra-
vessar una zona industrial amb 
molt trànsit de cotxes i camions. 
El grup de treball també defensa 

el projecte de l’institut escola en 
considerar que Mas Duran, amb 
un increment de població en els úl-
tims temps, pateix una mancança 
d’equipaments públics. “L’institut 
escola és la solució més ràpida 
i fàcil possible. El centre dispo-
sa d’una parcel·la que podria 
acollir l’ampliació”, va proposar 
Jiménez, tot afegint que la inversió 
pressupostària per realitzar el pro-
jecte es faria de manera progressi-
va en funció de les necessitats de 
l’alumnat. La proposta de l’AFA 
també compta amb el suport i la 
implicació de l’escola que, en opi-
nió de la seva directora, Conxa 
Colom, “seria molt important 
per al centre i el barri fer realitat 
aquesta petició”.
En aquest sentit també es van ma-
nifestar els grups municipals de 
l’Ajuntament, que van coincidir 
a felicitar l’AFA pel seu treball en 

defensa d’aquesta reivindicació. 
La regidora d’Educació, Jessica 
Segovia (ECP), va comentar que 
l’institut escola Mas Rampinyo és 
un dels projectes en què està tre-
ballant el seu departament en el 
marc del Pla Educatiu de futur per 
al municipi. “És molt important 
que tots els agents educatius esti-
guin d’acord en la iniciativa”, va 
destacar Segovia, qui es va com-
prometre a seguir treballant per fer 
realitat la proposta, tot recordant 
que la decisió fi nal correspon a la 
Generalitat.

Grups municipals. En el torn 
d’intervencions de la resta de 
formacions, M. Rosa Borràs 
va parlar en nom d’ERC –soci 
de govern amb ECP–, qui va 
qualifi car la proposta com una 
iniciativa “coherent i sensata”. 
L’edil va remarcar que cal seguir 

treballant per garantir “un model 
educatiu inclusiu i integrador 
que desterri el fracàs escolar i 
l’abandonament”. Per la seva 
banda, el PSC –partit majoritari a 
l’oposició– va donar el seu suport 
al projecte “amb total convicció”, 
va dir la regidora Inés Fernández, 
qui va defensar una educació pú-
blica de qualitat: “Després d’anys 
de retallades, ja és moment de 
dotar de tots els recursos a les 
famílies i docents”.  Juan Romero 
(Cs) va defensar els arguments de 
l’AFA per reclamar l’institut escola 
i va demanar a l’equip de govern 
“que vetlli pel projecte i faci un 
seguiment perquè no s’acabi 
convertint en uns barracons”. 
Nombroses famílies de l’escola 
Mas Rampinyo es van concentrar 
davant de la Casa de la Vila men-
tre el Ple de l’Ajuntament va deba-
tre la moció.

En representació de l’AFA, Montse Jiménez va explicar al Ple de l’Ajuntament la proposta per transformar el centre en un institut escola

El consistori i l’AFA 
sostenen que el projecte 
millorarà el mapa 
educatiu local

L’endemà del Ple de setembre, la 
regidora d’Educació, Jessica Se-
govia (ECP), es va reunir amb el 
director general dels Serveis Ter-
ritorials del Vallès Occidental, 
Josep Viñas, a qui va traslladar 
els acords recollits a la moció en 
suport de l’institut escola Mas 
Rampinyo. L’edil va exposar al 
màxim representant del departa-
ment d’Educació de la Generali-
tat a la comarca el Pla Educatiu 
del municipi de cara al proper 
curs que, a més de la incorpo-
ració de l’ESO a l’escola Mas 
Rampinyo, inclou altres inicia-
tives com l’ampliació de l’oferta 
de batxillerats i la transformació 
de l’INS La Ferreria en un centre 
de referència en formació profes-
sional. “Treballarem perquè 
Montcada esdevingui una re-
ferència en matèria educativa 
al Vallès Occidental”, ha dit Se-
govia, qui ha avançat que des de 
Serveis Territorials els han tras-
lladat la seva predisposició per 
tirar endavant l’institut escola, 
tot i que han d’estudiar encara 
la viabilitat econòmica de la pro-
posta. 

Reunió. L’edil va informar les 
famílies de l’escola Mas Rampi-
nyo de com havia anat la troba-
da amb Serveis Territorials a la 
reunió que l’Associació de Famí-
lies d’Alumnes (AFA) del centre 
va convocar el 9 d’octubre a la 
sala d’actes de La Unió, que es 
va omplir de gom a gom. “La 
Generalitat s’ha compromès 
a estudiar el Pla Educatiu i 
ens han emplaçat a fer una 
nova reunió abans de desem-
bre per donar-nos una respos-
ta defi nitiva”, ha manifestat la 
regidora. Per la seva banda, les 
famílies han rebut amb optimis-
me el desenvolupament de les 
convers entre l’Ajuntament i Ser-
veis Territorials per fer realitat 
la seva proposta d’institut esco-
la. “Som optimistes i confi em 
que el projecte tiri endavant 
perquè permetrà millorar el 
mapa educatiu de Montcada 
sense tanta massifi cació i amb 
possibilitat d’ampliar l’oferta 
formativa”, ha comentat Núria 
Riera, de l’AFA.

La Generalitat 
es compromet 
a estudiar el Pla 
Educatiu local

Sílvia Alquézar | Mas Rampinyo
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L’escola El Turó estrena aquest curs 
un programa d’acompanyament 
per a la promoció, prevenció i inter-
venció per al benestar emocional i 
relacional de la infància en l’àmbit 
escolar. És una iniciativa pionera 
a Catalunya que ha dissenyat la 
Fundació Nous Cims, que ha es-
collit el centre montcadenc entre 
un centenar d’escoles d’arreu del 
territori que optava a acollir aquest 
programa. La directora de l’escola, 
Imma Espinosa, i els responsables 
del projecte, Carles Bosch i Irene 
de Luis, van presentar la iniciativa 
a la regidora d’Educació, Jessica Se-
govia (ECP), el 2 d’octubre en un 
acte a l’Ajuntament.
 
Objectius. El projecte Komtü, fi-
nançat per la fundació, s’inspira en 
els estudis que conclouen que les 
experiències relacionals deixen una 
empremta emocional que pot con-
dicionar la personalitat i l’actitud 
dels infants al llarg de tota la seva 
vida. “Una bona experiència pot 
comportar un millor aprenentat-
ge, més capacitat d’autoconscièn-
cia, d’empatia i d’acceptació de 
la diferència”, va explicar Bosch.
Komtü implica els infants, les seves 
famílies, l’equip docent i el perso-
nal no docent i els seus objectius 
són crear un sentiment de pertinen-
ça envers la comunitat, generar ei-
nes d’acompanyament emocional, 

l’empoderament de les famílies i 
suport a infants amb dificultats 
concretes. “El període d’imple-
mentació s’allargarà durant tres 
cursos, en què estarem dos pro-
fessionals a temps complert tres 
dies a la setmana”, va comentar 
de Luis.
A curt termini, el projecte pretén 
millorar el clima escolar, un major 
benestar emocional, ampliar les ei-
nes d’acompanyament i una major 
integració i acceptació de la diversi-
tat. A llarg termini, el programa vol 
formar persones amb més equili-
bri emocional, que mantinguin 
relacions igualitàries, disminuir el 
fracàs i l’abandonament escolar, re-
duir les conductes de risc i afavorir 

la integració intercultural. “Estem 
molt contents perquè sempre vo-
lem el millor per al nostre alum-
nat i creiem que amb aquest 
programa aprendrem molt”, va 
dir la directora, qui va destacar que 
l’equip docent s’ha implicat des del 
primer moment. Per la seva banda, 
la regidora d’Educació veu el pro-
jecte com una gran notícia per al 
municipi.  “Agraïm a la Fundació 
Nous Cims que hagi escollit El 
Turó”, va manifestar Segovia.
El 18 d’octubre hi ha previst pre-
sentar el projecte a tota la comuni-
tat d’El Turó, amb una festa que 
se celebrarà a l’escola, a partir de 
les 16.30 h. Hi haurà un berenar i 
l’actuació musical del grup Xiula. 

INICIATIVA PIONERA

La Fundació Nous Cims escull el centre local entre més de cent escoles de Catalunya

L’escola El Turó estrena el programa 
Komtü d’acompanyament emocional

El Turó reforçarà l’educació emocional al centre amb dos professionals tres dies a la setmana 

Sílvia Alquézar | Montcada
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L’equip local –format 
per Lucas Manzano, 
Guillem Marqués i Cris-
tian Rei, a la fotografia 
amb el professor Raúl 
Alonso– s’ha classificat 
en segon lloc a la fase 
autonòmica, que va te-
nir lloc el 27 de setem-
bre a Barcelona amb 
la participació de 180 
alumnes de l’ESO de 
38 instituts. El conjunt 
guanyador va ser l’equip de l’INS Marta Mata, de Montornès del Vallès. 
Els participants es van enfrontar a diverses proves en els àmbits de 
biologia, química, física i matemàtiques. La promotora de la iniciativa 
és l’associació QuinteScience | SA

El certamen, convocat pel Consorci Besòs-Tordera, 
ha tingut com a protagonista la llúdriga, una espècie 
que ha retornat al riu a causa de la millora de qualitat 
de l’aigua. El concurs va rebre prop de mig miler de 
dibuixos de diferents escoles del Vallès i el Barcelo-
nès. Rivero, que cursa 5è, ha obtingut un diploma i 
un xec regal per a material escolar i els centres de 
tots els estudiants guardonats, també | LG

SECUNDÀRIA
L’INS Montserrat Miró acaba en segona posició a la 
primera edició de l’Olimpíada Científica Juvenil

PREMI LOCAL
Accèssit per a Nora Rivero al concurs ‘Descobreix el riu’

FO
N

T 
FR

ED
A

IN
S 

M
. M

IR
Ó

PRIMÀRIA
Concentració en suport de la jornada contínua
Diverses Ampa de les escoles públiques del municipi s’han adherit a 
la convocatòria de la Plataforma Volem Jornada Contínua a Catalunya, 
prevista el 24 d’octubre arreu del territori –en el cas de Montcada, tindrà 
lloc davant de la Casa de la Vila, a les 17.30h. La proposta passa per 
compactar les hores lectives fins a les 14h, entenent que disminuiria 
l’absentisme i milloraria la conciliació familiar | SA

PROPOSTA
Activitat familiar al Parc de les Aigües, el 17 d’octubre
Els Centres Oberts municipals de la Ribera i Can Sant Joan i l’Espai 
Familiar organitzen el 17 d’octubre una activitat lúdico-esportiva oberta 
a tota la ciutadania. Entre les activitats programades hi haurà, de 17 a 
19h, un espai de psicomotricitat per a infants de 0 a 10 anys, jocs del 
món i un laberint gegant per a totes les edats | SA
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L’entitat Sin teta hay paraíso ha 
tancat abans del previst les ins-
cripcions a la quarta edició de 
la Pink Run MiR després d’ha-
ver arribat a la xifra de 1.600 
persones participants. La cursa 
caminada contra el càncer de 
mama tindrà lloc el 20 d’octubre 
(10h) i consistirà en un circuit de 
tres quilòmetres pels carrers de 
Montcada Nova-Pla d’en Coll, 
amb sortida i arribada davant 
del pavelló Miquel Poblet. A 
les 9.30h, hi haurà una sessió 
de zumba per escalfar motors a 
càrrec dels monitors Jesús Clara-
món i Giovanna Hervás. 

Investigació. Els diners recollits 
es lliuraran al departament d’on-
cologia de l’hospital de la Vall 
d’Hebron. Enguany, l’aportació 
econòmica es destinarà a la línia 
d’investigació sobre el carcinoma 
lobulillar, un tipus de tumor més 
agressiu, amb l’objectiu de defi-
nir millor el seu pronòstic i trac-

tament. L’esdeveniment compta 
amb la col·laboració de l’Ajun-
tament i de la Joventut Atlètica 
Montcada. Les samarretes de la 
quarta edició s’hauran d’anar a 
recollir el dia abans de la prova, 

a l’àgora del complex esportiude  
Montcada Aqua, de 14 a 20h.
A l’última edició, la Pink Run 
MiR va aplegar unes 2.000 per-
sones i va recaptar un total de 
13.500 euros. 

SOLIDARITAT

La cursa caminada es farà el 20 d’octubre per Montcada Nova-Pla d’en Coll

La Pink Run MiR compleix l’objectiu 
d’arribar a les 1.600 inscripcions

La III Pink Run MiR va recaptar 13.500 euros i va aplegar unes 2.000 persones participants

Sílvia Alquézar | Redacció
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El menjador social El Caliu, ubi-
cat al número 8 del carrer Boga-
tell, ha iniciat una campanya de 
captació de persones voluntàries 
per atendre els usuaris –dilluns i 
dijous, de 12 a 14.30h– i fer al-
tres tasques de suport la resta de 
dies de la setmana com cuinar i 
recaptar aliments. Les persones 
interessades poden contactar 
amb l’entitat a través de la seva 
pàgina de Facebook o bé presen-
cialment al menjador, que atén 
cada dia prop d’una vintena de 
persones.  “Ens agradaria con-
tactar amb voluntaris que es 
puguin comprometre a una 
certa continuïtat”, ha comentat 
Judith Recasens, impulsora del 
projecte, que el passat mes de 
juny va complir el sisè aniversari 
en funcionament. “Sabem que 
amb dos dies a la setmana no 
es resol el problema de la po-
bresa, però sí que és molt im-
portant com un suport d’escalf 
i de socialització cap a les per-
sones usuàries”, ha manifestat 
Recasens.

El menjador 
social El Caliu 
busca persones 
voluntàries

Sílvia Alquézar | Redacció

La Federació d’Associacions 
de Veïns de Montcada i Reixac 
(Favmir) celebrarà el 20 d’octu-
bre la seva festa anual, que tin-
drà lloc a l’esplanada davant del 
pavelló Miquel Poblet, després 
de finalitzar la cursa solidària 
Pink Run MiR. Enguany, la cele-
bració centrarà la seva reivindi-
cació en la millora de la segure-
tat i la neteja dels barris i també 
farà una crida a la població per-
què s’impliqui en el moviment 
veïnal. “És molt important la 
tasca que es fa des de les AV 
per reclamar uns barris dig-
nes”, ha comentat el president 
de l’entitat, Antonio Cera, qui 
també ha recordat que durant la 
festa també es donarà suport a 
les demandes de la Taula per la 
Salut per una sanitat pública de 
qualitat. L’acte també tindrà un 
caràcter lúdic amb activitats per 
a la canalla i una fideuà popular. 
Els tiquets, a 3 euros, es podran 
comprar el mateix de la festa o 
bé de forma anticipada a les AV 
del municipi.

La Favmir 
celebra la seva 
festa anual el 
20 d’octubre

Sílvia Alquézar | Redacció

‘Tu sí que ets important; conver-
teix-te en sangfluencer’ és el lema de 
la setzena edició de la Marató de 
sang, que tindrà lloc el 21 d’oc-
tubre a la Casa de la Vila, de 9 a 
21h. El Banc de Sang proposa que 
tothom utilitzi la seva influència 
per parlar, ja sigui a través de les 
xarxes socials, a la feina o entre les 
seves amistats, de la importància 
de donar sang per ajudar a sal-
var vides cada dia. A Montcada, 
s’ha escollit el grup La Pegatina 
per protagonitzar el cartell que il-
lustra la campaya al municipi, que 
compta amb el suport de l’Ajun-
tament. D’altra banda, l’AV Font 
Pudenta-La Muntanyeta farà, un 
any més, la xocolatada popular a 
la tarda.

Objectius. Des del web maratodo-
nants.cat es pot descarregar un kit 
de materials amb gifs d’Instra-
gram per fer stories, notes per posar 
a la taula dels companys de feina 
o amics, propostes de missatges 
de Whatsapp o cartells per penjar 

a l’escala dels habitatges. Pot ser 
donant de sang qualsevol persona 
que tingui bona salut, pesi 50 qui-
los o més, tinguin més de 18 anys 
i, en cas de ser dona, no estigui 
embarassada. Els homes poden 
donar sang quatre vegades a l’any 
i les dones, tres. De cada dona-
ció, se’n beneficien com a mínim 
tres persones, ja que se n’obtenen 
concentrats d’hematies, plaquetes 
i plasma. Els components de la 

sang, que no es pot fabricar en 
un laboratori, caduquen passats 
uns dies, per això és necessari do-
nar-ne de forma regular. La sang 
és imprescindible en moltes inter-
vencions quirúrgiques i per curar 
malalties digestives, l’anèmia o 
determinats càncers. Des del Banc 
de sang es vol promoure la dona-
ció com un acte de responsabilitat 
ciutadana i no com una activitat 
solidària puntual. 

MARATÓ DE SANG

El grup La Pegatina protagonitza el cartell que il·lustra la campanya al municipi

El Banc de Sang anima la ciutadania 
a convertir-se en ‘#sangfluencers’

El Banc de Sang ha escollit La Pegatina per il·lustrar la campanya dels ‘#sangfluencer’ a la ciutat

Sílvia Alquézar | Redacció
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La gent gran de Montcada va 
reivindicar una vida digna i un 
envelliment actiu en el marc de la 
celebració del Dia Mundial de les 
persones majors de 60 anys, que 
es va commemorar l’1 d’octubre. 
Una vuitantena de persones va 
participar a la caminada amb sorti-
da i arribada a la plaça de l’Església 
que van organitzar l’Ajuntament i 
les entitats de gent gran de la ciutat. 
Tot seguit, dos representants de les 
associacions –María Nicolás i Jordi 
Galeano– van llegir un manifest 
en defensa dels drets del col·lectiu, 
instant les administracions a pren-
dre mesures per garantir les seves 
necessitats. Entre les demandes, la 
gent gran reclama una sanitat pú-
blica de qualitat i unes pensions 
dignes “perquè hem treballat 
durant molts anys per tenir una 
societat més justa i amb més 
drets socials”. També denuncia el 
maltractament a la gent gran, que 
pateix una de cada sis persones, i 

la transferència generacional de la 
cura dels nets, “una pràctica cada 
vegada més extensa per la pre-
carietat laboral i la pobresa dels 
nostres fi lls”. 

Ciutat amiga. El col·lectiu reivindi-
ca un entorn que tingui en compte 
les necessitats i preocupacions de la 
gent gran. En aquest sentit, també 
es va manifestar l’alcaldessa, Lau-
ra Campos, qui va assistir a l’acte 
amb el regidor de Ciutadania i Par-
ticipació Ciutadana, Juan Carlos 
de la Torre, tots dos d’ECP. Cam-
pos va agrair a les generacions més 
grans la seva aportació a la socie-
tat: “Gràcies a vosaltres podem 
viure en democràcia i tenim un 
sistema del benestar i uns drets 
socials que, malauradament, ara 
estan en risc i ens toca als més 
joves lluitar per no perdre tot el 
que vau aconseguir”, va dir Cam-
pos, qui també es va comprome-
tre a nivell municipal a vetllar per 
construir una ciutat amiga amb la 

gent gran “perquè pugueu viure 
en igualtat de condicions i amb 
dignitat”. Per la seva banda, Juan 
Carlos de la Torre va lloar el paper 
de les entitats de gent gran “pel fo-
ment de la integració i la parti-
cipació” i va destacar que un dels 
grans reptes de la societat actual 
és “garantir una vellesa digna i 
segura, amb la protecció de les 
persones més vulnerables”.
Durant la tardor es faran altres 
activitats per celebrar l’efemèri-
de. El 19 d’octubre hi haurà la 
cinquena edició de la caminada 
intergeneracional, que començarà 
a les 9.30h a la plaça de l’Església 
i acabarà al parc de la Llacuna, 
a Mas Duran, amb un esmorzar 
saludable i una sessió de tai-txí. 
Les inscripcions es poden fer fi ns 
al dia 17 a l’Ajuntament o bé a les 
dues associacions de gent gran de 
la ciutat. El programa clourà el 17 
de novembre amb la tradicional 
festa de la gent gran, que tindrà 
lloc al pavelló Miquel Poblet. 

DIA MUNDIAL

El col·lectiu va celebrar l’efemèride amb una caminada i la lectura d’un manifest

Les persones grans reivindiquen 
una vida digna i un envelliment actiu 

L’alcadessa, Laura Campos, va agrair a la gent gran la seva aportació a la societat, durant la celebració del Dia Mundial del col·lectiu, l’1 d’octubre

Sílvia Alquézar | Montcada

Botigues adherides a l’associació de comerciants Montcada Centre Co-
merç van participar els dies 4 i 5 d’octubre a la jornada ‘Fora stocks’ 
per tancar la temporada d’estiu. En el marc d’aquesta campanya, els 
establiments associats sortejaran entre la clientela vals de compra 
per bescanviar als establiments adherits a l’entitat, que van repartir 
les butlletes del sorteig entre el 30 de setembre i el 10 d’octubre | SA

PROMOCIONS
Balanç positiu de les dues jornades de la fi ra ‘Fora 
Stocks’ promoguda per Montcada Centre Comerç
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DESEMBRE
L’Ajuntament obre les inscripcions per participar 
a Fira de Nadal que es farà a mitjan desembre
L’esdeveniment, organitzat per la Regidoria de Comerç amb el suport 
de les entitats de comerciants, tindrà lloc el 14 i 15 de desembre al 
carrer Major, de 10 a 20h. Hi poden participar els establiments comer-
cials, artesans i entitats locals. El consistori posarà a disposició dels 
paradistes una carpa, una taula, dues cadires, la il·luminació i la vigi-
lància nocturna. Els interessats poden presentar la sol·licitud a l’Ofi cina 
d’Atenció Ciutadana, a l’Ajuntament, fi ns al 15 de novembre | SA

L’Associació Gastronòmica Rei-
xac i l’Ajuntament organitzen con-
juntament el 26 i el 27 d’octubre la 
7a edició de la Jornada Gastronò-
mica que es tornarà a fer al carrer 
Guadiana. Alguns establiments lo-
cals com Can Piqué, Gran Danu-
bio, Alimentació Susana, La Poma, 
Déja Vu, Manhattan, Cafè Co-
lon, Madame Dessert, Catavins, 
Spririt&Coffee o La Mojitería ja 
han confi rmat la seva participació 
en aquest esdeveniment que ofe-
rirà tapes i begudes a partir d’un 
euro durant el dissabte, en horari 
de migdia i a la nit, i el diumenge, 
al migdia. Un dels objectius dels 
organitzadors és solucionar els 
problemes amb l’espai i les cues de 

les darreres edicions, augmentant 
la zona de menjador i d’ombra, 
així com  instal·lant més carpes 
per poder comprar els tickets. 
“Esperem que la jornada torni 
a ser un gran èxit i que servei-
xi d’homenatge a l’exregidora 
Montse Ribera, que va fer molt 
per consolidar-la”, ha explicat 
Yaritza Rey, del bar Manhattan. 
El regidor de Comerç, Salvador 
Serratosa (ERC), s’ha afegit al re-
coneixement a la seva companya 
de grup i ha animat la població a 
participar-hi. “Els hem d’agrair 
especialment als restauradors la 
seva col·laboració ja que impli-
ca un doble esforç estar, alhora, 
a la jornada i als seus respectius 
establiments”, ha dit.

Rafa Jiménez | Redacció

La Jornada Gastronòmica 
es farà a fi nal d’octubre
Organitzada per l’Associació Gastronòmica i l’Ajuntament

RESTAURACIÓ

Les carpes dels establiments participants s’ubicaran un any més al carrer Guadiana
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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. 

Mar Sempere

És una gran notícia per a la ciutadania de Montcada que el 
projecte bàsic del soterrament de l’R2 sigui un fet, el primer 
pas per donar resposta efectiva a una reivindicació històrica 
de més de 30 anys. No hem d’oblidar les 173 víctimes que 
han quedat pel camí, víctimes innocents d’unes infraestruc-
tures defi cients i obsoletes, que fi ns ara no han garantit la seguretat a la ciutat. També cal 
tenir presents la unitat i el propòsit de totes les forces polítiques i associacions del municipi i, 
especialment, el paper de la Plataforma Tracte Just Soterrament Total que ha estat el motor 
i el catalitzador de totes les voluntats polítiques i socials, siguin del color que siguin, en un 
objectiu comú, en un projecte de ciutat. Ens alegrem que després del buit dels últims me-
sos, la Plataforma es torni a activar i sigui de nou el centre d‘aquest moviment ciutadà que, 
sens dubte, és necessari per mantenir el compromís de la ciutadania amb aquest projecte.
Ara només ens queda seguir amb la mateixa obstinació perquè es puguin aprovar les partides 
corresponents per a l’execució del projecte, hem d’exigir l’aprovació de les mateixes sense cap 
demora. Ja sabem que el moment polític és complicat i necessitem tenir un govern fort i pro-
gressista que garanteixi aquesta inversió en el nostre municipi. Això depèn només dels resultats 
de les properes eleccions del 10-N. Només hi ha un partit d’esquerres amb possibilitat real 
de poder formar govern i farem tot el possible per demostrar-ho durant la propera campanya.
També ens preocupa com es gestionarà l’impacte que tindran les obres al dia a dia de la ciutat du-
rant els anys d’execució del projecte: com afectarà als ciutadans als comerciants, a la mobilitat...
Encara no tenim clar com s’ho farà el govern municipal per controlar-ho, esperem una resposta 
de l’Ajuntament, per saber com fer front als danys col·laterals, però necessaris, per a l’execu-
ció d’una obra d’aquesta envergadura. Només ens queda treballar amb la mateixa intensitat 
i unitat per aconseguir-ho, deixant els protagonismes personals i de partit d’una banda, per a 
benefi ci de tots els montcadencs i montcadenques. Des del PSC-CP de Montcada i Reixac, 
tornarem a reclamar el compromís vital envers Montcada, tant del PSC i PSOE, perquè el so-
terrament sigui una realitat el 2020.

Sobre el calendari previst

Andrés Iruela

Desde Ciudadanos queremos destacar y dar nuestro 
apoyo a la iniciativa surgida por los vecinos del barrio de 
Mas Duran en la que proponen la creación de un nuevo 
centro educativo de secundaria.
Comprendemos que existe la necesidad de creación de 
un nuevo instituto y defendemos los motivos principales 
que exponen nuestros conciudadanos: la falta de plazas 
escolares (ratio) en la etapa de Enseñanza Secundaria Obligatoria (ESO) en Montcada i Reixac; 
la larga distancia y la mala comunicación con otros centros (INS La Ferreria, INS Montserrat 
Miró i INS la Ribera), y el aumento de la edifi cación urbanística en la zona.
Además, entendemos que las condiciones son las más propicias, ya que existe un centro de 
enseñanza primaria en el barrio, Escola Mas Rampinyo, que funciona perfectamente y que dis-
pone de unos terrenos colindantes que son propiedad del Ayuntamiento y que se podrían desti-
nar a dicho fi n. De esta manera, se aseguraría la escolarización en un mismo centro educativo, 
siguiendo una misma línea y un mismo sistema pedagógico para el alumnado de 3 a 16 años. 
Aunque la propuesta de los vecinos ha sido aprobada por unanimidad por los grupos munici-
pales en el último Pleno, solicitamos a la Junta de Gobierno y a los Servicios Educativos Mu-
nicipales que, aún sabiendo que la enseñanza en Cataluña es competencia de la Generalitat, 
intervengan y actúen de manera activa y no pasiva a favor de la creación de un nuevo centro 
educativo de secundaria de referencia con unas infraestructuras y unas condiciones óptimas 
y dignas.
Por último, desde  Ciudadanos, queríamos dar nuestro más sentido pésame a la familia de 
nuestra compañera, la regidora Montserrat Ribera Ruiz D.E.P. Una gran y querida persona, 
siempre quedará en nuestro recuerdo.

Juan Romero

La Montse Ribera ens ha deixat. Ha estat un cop dur per a tots. 
També per a mi, ho he de reconèixer; hem fet tan camí junts a 
Esquerra, a l’Ajuntament i a la vida, en general, que el buit serà 
irreparable. Primer per a la seva família, a qui acompanyarem 
i estimarem sempre. La Montse ens ha donat una lliçó de vida. 
Aixecar-se cada matí fent front a les seves pors i continuar enda-
vant gaudint de la seva gent i de la seva feina. Estimar i treballar 
en el que creia, fi ns al fi nal. Sota la seva dolçor, una dona valenta i forta com poques. Ha contribuït 
a fer de la gent d’Esquerra una família. Com a portaveu, puc parlar amb orgull de tots els militants 
de la secció local, dels membres de la candidatura, dels regidors... Però ella ha estat especial. Ha 
contribuït a fer de nosaltres un equip i millors persones. La Montse, però, no és patrimoni d’Esquer-
ra. Segur que puc parlar en aquest sentit en nom de tot l’equip de govern i de tota l’oposició sense 
excepció. De tot l’Ajuntament, tothom l’estimava. Com deia un comentari al seu llibre de condolen-
ces: “poques persones generen i han generat tal consens d’estimació a Montcada com la Montse”. 
Ha aportat estabilitat, rigor i professionalitat a la governabilitat. I ho ha fet des de la discreció i des 
del respecte, amb totes les forces polítiques i la ciutadania. Perseverant, discreta i propera, capaç de 
teixir complicitats amb qui calgui però sense renunciar mai a les seves fortes conviccions. 
Dolça i tossuda. La il·lusió, la constància i la capacitat de lluita li han permès assumint regido-
ries tan complicades com Recursos Humans, Seguretat Ciutadana, o de vital importància pel 
dinamisme de la ciutat, com Comerç. La seva dedicació era una vocació: no vivia de la política i 
no necessitava fer-ho, hi era perquè s’estimava Montcada amb passió i orgull. Tots els que hem 
tingut la sort de conèixer-la, de compartir-hi espais i temps la trobarem a faltar. És una gran pèr-
dua. Però superarem aquest tràngol amb el seu exemple: valentia, il·lusió, empenta, vitalitat, i 
sempre, sempre amb un somriure. Seguim consternats, però la Montse ens il·lumina com ha fet 
i farà sempre. Estem agraïts per tantes mostres de suport i estima rebudes. El 22 de novembre 
li retrem un homenatge a l’Auditori i hi esteu tots convidats. Perquè la Montse, el seu exemple i 
el seu record, és de tots. Gràcies per tant, Montse. Seguirem lluitant i guanyarem, també per tu. 

Gràcies Montse

Hace unas semanas en Montcada i Reixac estallaban las noti-
cias de dos ERE que afectan a la empresa General Cable (ad-
quirida por el grupo italiano Prysmian en 2018) en la que se 
prevee el despido de 487 trabajadores (334 de la planta de 
Manlleu, y 153 de la de Montcada) y el segundo, procedente 
de la empresa TE Connectivity, que planea despedir a más de 120 trabajadores. Casi 300 perso-
nas que pierden su empleo en Montcada pero es una pequeña parte de la realidad que vivimos. 
En Cataluña, en lo que llevamos de año, han crecido los ERE un 80%, en comparación con años 
anteriores. Es fácil despedir a trabajadores y trabajadoras alegando una pérdida de ganancias. 
Muchos de estos ERE no se hubiesen producido antes de la reforma laboral de 2012. La precari-
zación del mercado laboral, el abaratamiento de los despidos y los sueldos y la reforma del gobier-
no del PP, no derogada por el del PSOE, no han hecho sino agravar la posibilidad de recuperación 
de las familias y del nivel económico de estas. Otra de las noticias que nos golpeaba hace unos 
días es que un tercio de las familias que reciben beca comedor en nuestro municipio, viven en 
una situación de pobreza extrema (ingresos anuales de la familia inferiores a 7.000 euros). Casi 
350 alumnos becados se encuentran en esta situación. Y la situación sigue empeorando. Cada 
año son más las familias que no tienen para alimentar a sus hijos en condiciones. Dos de cada 
10 alumnos reciben una ayuda para alimentación, lo que nos convierte en el cuarto municipio 
del Vallés Occidental con más necesidad alimentaria infantil. ¿La solución? La solución pasa por 
un voto responsable en las próximas elecciones del 10N. Podemos elegir el tipo de personas que 
queremos que gobiernen nuestro país. Que pongan por delante necesidades tan básicas como la 
alimentación, la vivienda, el trabajo digno, la salud, la educación o los derechos sociales. 
Volem acabar amb un sentit record cap a la nostra companya Montse Ribera. En nom del grup li 
volem agrair la seva dedicació al poble de Montcada i enviar tot el carinyo i suport als seus amics 
i familiars. Sota una aparença de fragilitat, la Montse ens ha donat una lliçó de lluita, de valentia, 
de força i de vida. T’enyorarem molt, has deixat un buit immens però continuarem el teu exemple 
de combat i lluita. Fins a sempre, estimada Montse.

Familias en la calle, pobreza en la mesa

Jordi Sánchez

Por una educación pública digna

Montserrat Ribera i Ruiz
Regidora de l’Ajuntament de Montcada i Reixac del 2015 al 2019.
Va morir el passat 28 de setembre de 2019, a l’edat de 46 anys.

El consistori de Montcada i Reixac transmet 
el seu condol a la família i amistats.
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La propera edició de 
‘La Veu’, 25 d’octubre

>Editorial
Drama social
Els empleats de TE Connectivity 
i Prysmian –antiga General Ca-
ble– viuen moments de neguit 
i incertesa a conseqüència dels 
plans anunciats per les respec-
tives multinacionals propietàries 
d’ambdues fàbriques, situades 
al Pla d’en Coll. En el primer cas, 
un ERO que afecta un centenar 
de treballadors mentre que en 
l’altre –amb una plantilla de 153 
persones– la direcció planteja el 
tancament total de la planta.
Certament són notícies molt de-
cebedores i inquietants que no 
corresponen amb el missatge 
que la crisi ja està superada. Ni 
de bon tros. Al voltant de 250 
persones es poden quedar al 
carrer en unes setmanes, fet que 
farà que moltes famílies quedin 
sumides en l’angoixa. Perquè 
trobar feina no és gens fàcil i as-
pirar a un sou digne, encara ho 
és menys. 
Després de l’última reforma la-
boral les multinacionals tenen el 
camí molt fàcil per fer processos 
de deslocalització. No cal tenir 
grans  pèrdues, n’hi ha prou 
amb l’amenaça d’una recessió 
que les faci guanyar menys. Es-
tem lluny, llunyíssim d’haver su-
perat la crisi, més aviat aquesta 
s’ha instal·lat per quedar-s’hi. I 
no és un problema de manca de 
recursos, sinó de la concentració 
d’aquests en poques mans men-
tre la resta es va empobrint.

La bústia del lector
laveu.cat/latevaveu
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F 935 726 493

Patrimoni a conservar
Fa uns dies, l’edifici del carrer Julio 
García pintat amb la reivindicació 
del soterrament va intentar ser ocu-
pat, sense èxit. Cada dia és més fre-
qüent el tema dels ocupes i aquí ve 
la meva pregunta: Per què es deixen 
perdre tants edificis que encara són 
de propietat municipal? No em ser-
veix el que es digui que estan molt 
deteriorats i el cost és gran ja que 
si s’hagués posat solució al temps 
que es van abandonar segur que se 
n’hauria pogut treure profit. 
Anem uns anys enrere, cap els 85-90 
i fem memòria del que es va poder 
recuperar i donar una utilitat, aju-
dant també a que diverses entitats 
en poguessis gaudir i tenir cura: les 
antigues escoles de Can Sant Joan 
(safareigs), l’edifici del c. Bateria, les 
antigues escoles del c. Balmes, Can 
Tauler, les de Mas Rampinyo, tam-
bé un petit local a la Font Pudenta, 
l’antiga escola-vivenda de mestres a 
Terra Nostra i, més tard, els antics 
parvularis –tot i que aquests habitat-
ges dels mestres els van tapiar i ja els 
han rebentat diverses vegades... 
M’allargaria més i no hi ha espai però 
voldria que es tractés aquest tema en 
una trobada oberta on tothom que vol-
gués pogués participar i es donés una 
explicació del per què s’està perdent 
tot el patrimoni o veure les possibilitats 
perquè això no vagi a pitjor. Tampoc 

no oblido com a part del patrimoni Can 
Sans, Vista Rica, Torre Bombita o la 
Torre dels Frares, un cas que sembla 
estar en marxa per posar-hi solució.

Elisa Riera Capdevila
Montcada

1-O a Montcada i Reixac
És el segon aniversari del referèndum 
de 1 d’octubre del 2017. Els que vàrem 
participar en aquesta jornada no obli-
darem mai més a la vida l’expectació,  
el neguit, l’astorament, la indignació, la 
por i, finalment, la satisfacció de com 
es va resoldre majoritàriament la vota-
ció a Montcada i Reixac. Però el que 
és un fet innegable és que milers de 
montcadencs van anar a votar i cen-
tenars ho van fer possible. Alguns van 
jugar-se-la més que d’altres, però dono 
fe que hi va haver actuacions memo-
rables de molts veïns protegint les en-
trades dels col·legis, d’altres amagant 
les urnes, fent concentracions de les 
associacions de pares a les escoles i, 
si s’esqueia, sessions informatives per 
mantenir oberts els centres. 
Tot un seguit d’actuacions dels veïns 
de tots els colors que volien expressar 
el seu parer sobre un tema convocat 
per un organisme de l’Estat –Genera-
litat– i desconvocat per un altre orga-
nisme de l’Estat amb capacitat coer-
citiva, amenaçadora i sancionadora.
Però molts veïns van creure que el seu 
dret a manifestar la seva opinió –drets 

humans–  estava per sobre d’unes lleis 
la legalitat de les quals qüestionaven.
Montcada, sortosament, no va sortir en 
els mapes de la ignomínia que van so-
frir l’1 d’octubre pobles i barris urbans 
de Catalunya colpejats per la G. C. o P. 
N, però si va ser una diada que molts 
montcadencs van donar testimoni de la 
seva voluntat de defensar per la via pa-
cífica i democràtica, és a dir republica-
na, els valors universals que tot poble-
nació té dret a assolir com és el dret a la 
autodeterminació. Algun dia, no llunyà, 
la història de Montcada recordarà i re-
trà homenatge a tots els que varen fer 
possible aquesta efemèride que no és 
altre que l’anhel  de poder exercir  les 
justes llibertats anorreades.

E. R.
Terra Nostra

Dos anys de tristor
L’1 d’octubre es van complir 2 anys de 
tristor a Catalunya, d’un moviment que 
va nèixer amb l’objectiu canviar les co-
ses a la nació catalana, obrint l’esperit 
democràtic, creant participació directa 
per decidir com volem viure. Això no va 
ser del tot possible pel veto del govern 
espanyol, que no va fer el mínim esforç 
perquè el dret a decidir fos efectiu, tal 
com passà amb Escòcia.  
Actualment estem estancats, sense 
seguir el mandat promès l’1 d’octubre 
i que més de dos milions de persones 
van avalar amb el seu vot. Pel fet d’haver 

votat, van empresonar injustament els 
membres del govern català. Ara, per 
superar aquest tristor, cal sortir al carrer, 
amb moltes forces i sense defallir. En 
breu sortirà una sentència, gens favora-
ble i contrària al govern català. Ens hem 
de sumar a les accions pacífiques de 
desobediència civil i mostrar que som 
majoria i que ens en sortirem. La inde-
pendència només serà possible si hi ha 
unitat i la proclamem amb una DUI. 
En breu hi hauran eleccions a Espanya. 
Per evitar que ens facin més mal amb 
un nou 155, fa falta una candidatura 
conjunta amb un programa electoral 
radicalment independentista i anti-re-
pressiu. Malauradament això no ha es-
tat possible per un joc de cadires injust. 
Per tot plegat, cal una alternativa cap 
a la independència real. L’1 d’octubre 
mai tindrà ni oblit ni perdó. 

Víctor Gutiérrez
Terrassa

Atropello y fuga
El 3 de octubre, sobre las 12.45h, mi 
hijo de 11 años fue atropellado per un 
vehículo que se dio a la fuga mien-
tras cruzaba con su patinete el paso 
de cebra que hay en la esquina entre 
las calles Montiu y Pascual. Ruego a 
quien presenciara el suceso se ponga 
en contacto conmigo a través de correo 
salguerojas@hotmail.com.

Judy Salguero
Montcada
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19 D’OCTUBRE, PLAÇA DE L’ESGLÉSIA (18H)

5è ANIVERSARI DEL CASTELLERS
Amb la visita de la colla de Badalona 
i Els Capgrossos de Mataró 

Agenda

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

Tel. 934 451 888  |  De dilluns a divendres: 8 a 21h. 

Tel. 935 651 122  |  De dilluns a divendres: 8 a 21h. Dissabtes i diumenges: 10 a 14h. 

EXPOSICIÓ
PHOTOMONTCADA
Col·lectiva de l’Afotmir i entitats de Berga i Perpinyà
15 d’octubre, 19.30

PHOTOMONTCADA
GRAN PLATÓ I
Afotmir

Del 15 al 27 d’octubre

11 l divendres
Xerrada. ‘Artteràpia. Els beneficis de 

l’art en la salut i el benestar’, a càrrec de 

Chari Muñoz. Hora: 18.30h. Lloc: Casa 

de la Vila.

12 l dissabte
Patrimoni. “El treball de la pedra al ne-

olític” (taller  familiar d’experimentació 

arqueològica). Hora: 11h. Lloc: Casa de 

la Vila.

Teatre. ‘La nieta del señor Linh’, amb 

Lluís Homar. Hora: 21h. Lloc: Teatre 

Municipal.

13 l diumenge
Medi Ambient. Jugatecambiental: 

‘Construeix la teva pròpia ciutat.’ Hora: 

11h. Lloc: Parc de les Aigües.

Medi Ambient. Jugatecambiental: Taller 

sobre l’ecosistema aquàtic de la llacuna. 

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

Patrimoni. Visita teatralitzada a la Casa 

de les Aigües ‘A tota màquina’. Hora: 

12h. Organitza: Museu Municipal

15 l dimarts
Inauguració. PhotoMontcada. Hora: 
19.30h. Lloc: Auditori Municipal (veure 
pàgina 19).

17 l dijous
Presentació. Audiència Pública sobre 
les ordenances fiscals per al 2020. 
Hora: 19h. Lloc: Casa de la Vila.

18 l divendres
Teatre. ‘La tendresa’, de T de Teatre i 
Dagoll Dagom. Hora: 21h. Lloc: Teatre 
Municipal.

19 l dissabte
Festa. 5è aniversari dels Castellers de 
Montcada i Reixac, amb les colles de 
Badalona i Mataró. Hora: 18h. Lloc: Pla-
ça de l’Església.

20 l diumenge
Moviment veïnal. Festa reivindicativa de 
la Favmir. Hora: 10h. Lloc: Davant del 
pavelló Miquel Poblet.

Medi Ambient. Jugatecambiental: ‘Fem 
xarxes tròfiques.’ Hora: 11h. Lloc: Parc 
de les Aigües.

Medi Ambient. Jugatecambiental: ‘Des-
cobrim els secrets de la llacuna’. Hora: 
11.30h. Lloc: Parc de la Llacuna. 

21 l dilluns
Marató. Donacions de sang. Horari: De 
10 a 20h. Lloc: Casa de la Vila.

23 l dimecres
Presentació. Audiència pública dels 
pressupostos 2020. Hora: 19h. Lloc: 
Casa de la Vila. 

Teatre familiar. ‘Hola, sóc la Teresa’, a 
càrrec de Berta Rubio. Hora: 17h. Lloc: 
Biblioteca de Can Sant Joan.

24 l dijous
Xerrada. ‘Teresa Pàmies, tot recor-
dant els 100 anys del seu neixement’, 
a càrrec de Montserrat Barderi. Hora: 
19.30h. Lloc: Fundació Cultural.

Ple Municipal. Aprovació de les orde-
nances municipals 2020. Hora: 18.30h. 
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

11 12 13

18 19 2015 16 1714
C.Pardo M.Guix M.GuixRivas Duran J.VilaJ.Relat

El Punt

Recasens Rambla J.RelatEl Punt

23 2524

Recasens

26 27

Rivas, c. Conca,10
Duran, av. Terra Nostra, 37
Recasens, av.Catalunya, 65
M.Guix, c. Major, 25
Quirós, 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

21 22
Rivas Duran Duran

      octubre
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Recasens

PHOTOMONTCADA
Macro I

MONTCADA A ESCENA
‘BR1%’
La Jove Finestra Estràbica
27 d’octubre, 18h

Fins al 25 d’octubre
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Amics de Reixac ha decidit 
instituir  una trobada anual d’ha-
vaneres a l’esplanada de l’església 
de Sant Pere el quart diumenge 
del mes de maig en record de 
Pere Ferrer. El president de l’enti-
tat, Eduard Aguilar, va fer aquest 
anunci durant l’acte d’homenatge 
al músic i compositor montca-
denc que es va fer el 5 d’octubre 
a l’escenari enfront de l’ermita, 
presidit per un gran retrat seu, i al 
que van acudir més de 200 perso-
nes. L’acte, presentat per Ramon 
Bueno, va començar amb una 
cantada conjunta dels alumnes de 
l’Associació Musical Giravolt, on 
el músic va treballar de professor; 
de la Coral de Gent Gran Casa de 
la Mina, que va dirigir durant 15 
anys, i de la Coral Mare de Déu 
del Turó.

Elogis. En el torn de parlaments, 
el seu company del grup L’Es-
pingari, Joan Perarnau, el va 
recordar com un gran mestre, 
treballador i constant, que va 
ser determinant en l’evolució del 
grup des del punt de vista musi-
cal. La directora de l’escola Gi-

ravolt, Xus Asenjo, va recordar 
el gaudi que experimentava el 
músic quan començava a com-
posar una cançó nova i la seva 
capacitat per encomanar el gust 
per la música. La germana de 
l’homenatjat, Joana Ferrer, visi-
blement emocionada, va llegir la 
lletra d’una de les cançons escrita 
i composada pel músic, ‘Havane-
ra estimada’, premiada al festival 
d’havaneres de Sant Pol de 2015. 
Elisa Riera, amiga del composi-
tor i autora de la lletra del tema 
‘Sons de mar’, a la que va posar 
melodia Ferrer –també premiat al 
mateix concurs– va llegir el poe-
ma que va escriure l’endemà de 
la seva mort.

Cantada. En representació de 
l’Ajuntament va intervenir l’alcal-
dessa Laura Campos (ECP), qui  
va destacar la qualitat humana i 
artística del músic i va elogiar la 
iniciativa d’Amics de Reixac. La 
vetllada va continuar amb les ac-
tuacions del grup Peix Fregit, amb 
qui Ferrer va compartir escenari 
en diverses trobades d’havaneres, 
i L’Espingari, conjunt del que Fer-
rer va formar part des del 1982 
com a compositor i acordionista. 
Al fi nal de la cantada, Amics de 
Reixac va obsequiar Joana Ferrer 
amb el retrat del seu germà i una 
rosa. El músic va morir el passat 
21 de juliol a l’edat de 52 anys, 
víctima d’un infart.

Cultura
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L’AUDITORI FA 25 ANYS
Cultura i Patrimoni presenta els actes 
commemoratius que es faran al novembre

Laura Grau | Reixac

Amics de Reixac instituirà una trobada 
d’havaneres en memòria de Pere Ferrer
L’esdeveniment es farà anualment  el quart diumenge de maig i durà el nom del músic de L’Espingari, mort el passat juliol

HOMENATGE

Joana Ferrer, al centre, amb el retrat del seu germà, al costat de Joan Perarnau (esquerra) i Eduard Aguilar (dreta), al fi nal de l’homenatge
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Membres de les tres corals participants, de Peix Fregit i de L’Espingari van cantar dues havaneres per posar punt fi nal a l’acte d’homenatge

‘Mestre i compositor, 
treballador i constant, 
va ser determinant en 
l’evolució del grup’ 
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El Teatre Municipal acollirà el 
18 d’octubre l’obra ‘La tendresa’, 
coproduïda per T de Teatre i Da-
goll Dagom i escrita per Alfredo 
Sanzol, guardonat amb el Premi 
Nacional de Literatura Dramática 
2017 i el XII Premio Valle-Inclán 
de Teatro per aquesta obra. Es 
tracta d’una enginyosa comèdia 
romàntica que parla de la impos-
sibilitat de protegir-nos del mal 
que ens pot fer l’amor i s’inclou 
en l’univers de les comèdies de 
Shakespeare.
L’obra narra la història de la rei-
na Maragda i les seves dues filles, 
que viat gen cap a Anglaterra obli-
gades a casar-se amb nobles an-
glesos. Per evitar-ho, la reina, que 
té poders sobrenaturals, provoca 
una tempesta que enfonsa el vai-
xell i les condueix a una illa amb 
l’objectiu de no veure mai més cap 
home. El problema és que a l’illa 
hi viuen tres homes, que també 
s’hi van refugiar per no veure cap 
dona en la seva vida. Amb aquest 
inici, la comèdia està servida. 

Laura Grau | Redacció

Els sis actors de la comèdia romàntica ‘La tendresa’, que va fer temporada al Poliorama

TEATRE MUNICIPAL

‘La tendresa’, una comèdia sobre 
l’amor i l’eterna guerra de sexes
L’obra, produïda pels grups T de Teatre i Dagoll Dagom, es va estrenar al Poliorama
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El concurs d’enigmes lingüís-
tics ‘Endevina-la’, promogut pel 
Servei Local de Català (SLC), 
va registrar una elevada par-
ticipació, amb un total de 310 
persones que van presentar més 
de 600 butlletes. El certamen va 
comptar amb la col·laboració 
del departament de Comerç de 
l’Ajuntament i de 95 botigues de 
les associacions  Montcada Cen-
tre Comerç (MCC) i de Can 
Sant Joan, on es van distribuir 
les paperetes amb els jeroglífics. 
Entre els encertants, es van sor-
tejar un val per un curs de català 
de 45 hores i tres vals de compra 
per valor de 150, 100 i 50 euros 
cadascun. Els guanyadors van 
ser Judith Abelló, César Vilagut, 
Concepción Arrabal i Asunción 
Juventeny, que van recollir els 
premis el passat 8 d’octubre en 
un acte organitzat a la Fundació 
Cultural Montcada.

Jocs lingüístics. Els premis van 
ser lliurats per la regidora de Cul-
tura i Patrimoni, M. Rosa Bor-

ràs (ERC); la dinamitzadora de 
l’MCC, Núria Jané; la represen-
tant de l’associació de comerciants  
de Can Sant Joan, Montse Ochoa, 
i l’autor del llibre Mots amagats. 
500 enigmes per descobrir. 500 motius 
per somriure (editorial  Àgilment), 
Jordi Esteban, d’on s’han extret 
els enigmes del concurs. Aquest 
professor jubilat, especialista en la 
didàctica de la llengua catalana, 
va reivindicar l’idioma “com una 
eina de gran plasticitat apta 

per jugar-hi, fent servir sobre-
tot la imaginació”. En aquest 
sentit, Esteban es va referir a la 
tradició popular de les endevi-
nalles, els embarbussaments i les 
frases fetes, “que són fruit de la 
inventiva de la gent i que s’han 
conservat generació rere gene-
ració”.  Maika García, del SLC, 
va destacar l’elevada participació 
al concurs de persones de totes 
les edats, des dels 4 anys, la més 
petita, fins als 87, la més gran.

Laura Grau | Montcada

Els guanyadors del concurs ‘Endevina-la’, organitzat pel SLC i les associacions de comerciants 

‘ENDEVINA-LA’

Més de 300 persones participen 
al concurs d’enigmes lingüístics 
Un centenar de comerços de Montcada i Can Sant Joan hi han col·laborat 
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SARDANES
Nova edició de l’Aplec

La participació al darrer Aplec de la Sardana, organitzat per l’Agru-
pació Sardanista de Terra Nostra amb el suport de l’Ajuntament, va 
veure la participació minvada per la coincidència amb altres actes 
programats el mateix dia, el 5 d’octubre, com l’homenatge a Pere 
Ferrer a Reixac i la comèdia ‘Pel davant i pel darrera’, de Tea345, 
al Teatre Municipal. Malgrat tot, el president de l’entitat, Joaquim 
Castellví, valora positivament la trobada, que va ser amenitzada per 
les cobles Lluïsos de Taradell i la Jovenívola de Sabadell. Castellví 
imparteix classes de sardanes gratuïtes en aquest centre educatiu, 
els dijous, de 19 a 20h, i també al Casal Cívic de Montcada i Rei-
xac, el mateix dia, de 17.30 a 18.30h | LG
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JORNADES DE PATRIMONI
El Museu ofereix tallers i una nova visita teatralitzada
El Museu Municipal organitza els dies 11, 12 i 13 d’octubre un pro-
grama d’activitats amb motiu de les Jornades Europees de Patrimoni. 
El dia 11, la Casa de la Vila acollirà una xerrada sobre els beneficis 
de l’art en la salut i el benestar a càrrec de Chari Muñoz (18.30h). El 
dia 12, s’ha programat un taller familiar d’experimentació arqueo lògica 
amb el títol ‘El treball de la pedra al Neolític’, a càrrec de l’associació 
Ebreibosc. També es farà a la Casa de la Vila a les 11h. Aquesta acti-
vitat s’adreça a infants a partir de 10 anys. I el dia 13, s’oferirà la visita 
teatralitzada a la Casa de les Aigües amb el títol ‘A tota màquina’, a 
càrrec d’Aura Didàctica (12h). Cal fer inscripcions prèvies a l’adreça 
museumunicipal@montcada.org | LG

TEATRE MUNICIPAL
‘El monstre de colors’ reflexiona sobre les emocions
Inspirada en el conegut llibre 
d’Anna Llenas, ‘El monstre de 
colors’ –amb més de 300.000 
còpies venudes i traduïda a 16 
idiomes–, la companyia Tutatis  
representarà l’espectacle infantil 
del mateix títol el 20 d’octubre al 
Teatre Municipal (12h). Es tracta 
d’un muntatge de titelles, mú-
sica i colors –amb només dues 
actrius– que introduirà a petits 
i grans en el llenguatge de les 
emocions, identificades amb di-
ferents colors. L’obra, que inaugura la programació de la nova tem-
porada per al públic familiar, està adreçada a nens i nenes de 2 a 
7 anys i té una durada de 45 minuts | LG
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‘AKA’, obra revelació
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El muntatge revelació del 2018, 
‘A.K.A (Also Known Us)’ arri-
barà al Teatre Municipal el 26 
d’octubre (21h). Es tracta d’una 
història sobre la identitat de les 
persones i els prejudicis, adre-
çada especialment al públic ju-
venil. L’obra va guanyar el Premi 
MAX en les categories de millor 
autoria revelació per a Daniel J. 
Meyer i millor actor protagonista 
per a Albert Salazar | LG
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PHOTOMONTCADA 2019

L’Afotmir omplirà de fotografies  
les sales montcadenques du-
rant aquesta tardor amb motiu 
de la nova edició del festival 
de fotografia PhotoMontcada. 
La presentació tindrà lloc el 15 
d’octubre a l’Auditori Municipal 
(19.30h), espai que acollirà una 
mostra col·lectiva de les agru-
pacions fotogràfiques de Berga 
i Perpinyà, agermanades amb 
la de Montcada. A la Casa de la 
Vila, es podran veure les imat-
ges del Gran plató, mentre que 
el Kursaal acollirà la mostra Ma-
cro I i II, que es va poder veure 
al festival Fineart d’Igualada. 
La biblioteca Elisenda serà l’es-
cenari de les exposicions de dos 
membres de l’Afotmir: Ramón 
Barquier i Joan Mimó. A la seu 
de l’entitat també es pot visitar 
la mostra d’Elena Llorens, ‘Más 
allá del viaje’.

Nou reconeixement. L’Afotmir va 
ser l’estrella de la gala del 50mm 
al Congrès de la Federacio Ca-

talana de Fotografia FOTOCAT 
celebrat el 28 i 29 de setembre a 
Vilanova i la Geltrú. L’agrupació 
montcadenca va recollir el Pre-
mi Entitat d’Honor, a més de la 
Medalla d’Or per haver quedat 
en primer lloc en la classificació 
per entitats a la lliga catalana. 
També van rebre diferents reco-
neixements quatre dels seus so-
cis: Toni Barbany, Javier Checa,  

Cristina Serra i Txema Lacunza. 
D’altra banda, Casa de la Vila 
acollirà fins al 13 d’octubre l’ex-
posició col·lectiva titulada ‘Dona 
havia de ser’, formada per una 
quarantena de fotografies fetes 
per 17 sòcies. L’objectiu és visi-
bilitzar la presència de dones a 
l’Afotmir –60 dels 300 socis són 
dones– i reflexionar sobre els es-
terotips femenins.

Laura Grau | Redacció

Una vintena de sòcies de l’Afotmir van exposar a la Casa de la Vila  ‘Dona havia de ser’

L’Afotmir omple de fotografies les 
sales municipals aquesta tardor
L’entitat va recollir el premi com a Entitat d’Honor a la gala de la Federació Catalana
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EFEMÈRIDE

El proper 11 de novembre farà 25 
anys que l’Auditori Municipal va 
obrir les portes, convertint-se en 
el primer teatre públic del munici-
pi. Per commemorar l’efemèride, 
la Regidoria de Cultura i Patri-
moni ha preparat una programa-
ció especial del 8 a l’11 de novem-
bre. Es podran veure ‘La Ilíada’ 
interpretada per Eduard Farelo 
(el dia 8, a les 21h); un concert-
monòleg del cantautor satíric El 
sobrino del diablo,  (el dia 9, a les 
21h); ‘La Jana i els tres ossos’, del 
Centre de Titelles de Lleida (el 
dia 10, a les 12h) i  ‘Commicerto’, 
un recital líric en clau d’humor 
(també el dia 10, a les 19h). 

Cloenda. Les entrades, al preu 
reduït de 3 euros, es podran com-
prar a l’Auditori a partir de l’11 
d’octubre, i també a mirteatres.cat. 
El programa clourà el dia oficial 
de l’efemèride, l’11 de novembre, 
amb els parlaments oficials i el 
concert gratuït del grup de jazz 
Tina and Joe. L’alcaldessa Laura 

Campos (ECP) i la regidora de 
Cultura i Patrimoni, M.Rosa Bor-
ràs (ERC), han convidat els mont-
cadencs a gaudir dels actes per 

celebrar el quart de segle de vida 
de l’Auditori, “llavor del públic 
fidel que avui dia omple el Tea-
tre Municipal”, ha dit Borràs.

Laura Grau | Redacció

El 1993, l’Ajuntament va comprar aquest edifici del carrer Major per convertir-lo en l’Auditori

L’Auditori Municipal celebra 
el seu primer quart de segle
Del 8 a l’11 de novembre, s’han programat quatre espectacles a preus reduïts
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Montcada i Reixac s’ha afegit a 
l’Any Pàmies,  amb motiu del cen-
tenari del naixement de l’escrip-
tora, periodista i activista Teresa 
Pàmies  (Balaguer, 1919-Grana-
da, 2012). L’acte central serà la 
xerrada que farà la comissària de 
l’Any Pàmies, Montse Barderi, el 
24 d’octubre a la Fundació Cul-
tural (19.30h). La Biblioteca Eli-
senda acollirà l’exposició ‘Tot és 
en els llibres’ a partir del dia 21, 
mentre que el dia 23, la Bibliote-
ca Can Sant Joan ha programat 
l’espectacle familiar ‘Hola, soc 
la Teresa’. A l’obra, l’actriu Berta 
Rubio repassa la vida de l’escrip-
tora en quatre moments clau: la 
infantesa; la joventut, marcada 
per la guerra; la maduresa, amb 
l’exili com a escenari, i la vellesa.

Montcada Ràdio. A l’emissora 
municipal també tindrà prota-
gonisme l’Any Pàmies amb una 
entrevista a Barderi i una altra 
a la cantant Big Mama, qui ha 

creat  l’espectacle ‘La llengua 
com a ofici’ a partir de textos de 
l’autora. L’obra es podrà veure a 
l’Auditori Municipal el 14 de no-
vembre (19.30h). Les entrevistes 
s’emetran al programa ‘Com diu 
que es diu’, del Servei Local de 
Català, els dies 16 d’octubre i 6 
de novembre, respectivament. El 
programa ‘Signatura 020’, de les 
biblioteques, també farà un espe-
cial dedicat a l’escriptora el 13 de 
novembre.

Laura Grau | Redacció
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Montcada s’afegeix a 
l’Any Pàmies amb dues 
xerrades i exposicions
Es commemora el centenari del naixement de l’escriptora

Teresa Pàmies, durant l’última etapa 

El còmic Quique Macías torna  a 
la sala El Medi de Barcelona el 12 
d’octubre per presentar ‘Clandes-
tino. Asteroid Blues’, un especta-
cle completament renovat, però 
fidel a la seva essència. Seguint 
la filosofia dels clubs de comè-
dia americans, Macías reclama 
la incorreció com a bandera, el 
sarcasme i l’humor intel·ligent. 
“He intentat reflectir en aquest 
nou monòleg el que ha passat 
en l’últim any, especialment a 
Catalunya, des de la perspecti-
va d’algú que no és català”, ha 
explicat el còmic, natural de Va-
lladolid. El nou monòleg és més 
autobiogràfic que els anteriors 
i inclou referències a una sèrie 
d’animació japonesa de culte de 
la que és seguidor, ‘Cowboy Be-
bop’, que narra les aventures de 
tres éssers inadaptats que viat gen 
en una nau especial. 

Partenaires. El còmic torna als 
escenaris acompanyat de la mú-
sica en directe del guitarrista 

Mítico Mora i dels poemes reci-
tats per l’actriu Rocío Raval, que 
assumeixen més protagonisme. 
Les próximes cites després de 
l’estrena seran el 16 de novem-
bre i el 14 de desembre. Macías 
també participa al projecte Co-
medy Gold, un espectacle de 
monòlegs bilingüe que es fa a la 
mateixa sala dos cops al mes on 
comparteix escenari amb altres 
comediants.

Laura Grau | Redacció

Quique Macías, en una imatge promocional

Quique Macías estrena 
nou monòleg a El Medi
L’acompanyen el músic Mítico Mora i l’actriu Rocío Raval
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TENNIS DE TAULA
El CTT La Unió ha passat de tenir 
tres equips a només crear-ne un 
per la disminució de llicències

El Capità-Port Ginesta UB MiR 
ha superat amb nota les dues 
primeres jornades al grup 7è del 
Campionat de Catalunya de Ter-
cera Categoria que l’han enfrontat 
amb dos equips de la comarca del 
Maresme. El conjunt que entrena 
Miguel Ángel Ganella, que la tem-
porada passada va fi nalitzar al ter-
cer lloc i es va quedar a les portes 
de l’ascens, va debutar el 29 de se-
tembre a la pista de l’AB Premià de 
Mar. Després d’un primer quart 
espectacular, guanyat per 6 a 29, 
els montcadencs es van endur una 
clara victòria amb un avantatge 
defi nitiu de 33 punts, 49 a 82. Una 
setmana més tard, el sènior A va 

jugar el seu primer partit al pavelló 
Miquel Poblet contra un rival que 
també està cridat a ser un dels as-
pirants a pujar de categoria, junta-
ment amb el Boet Mataró i el BC 
Gramenet. L’enfrontament, que a 
l’inici de l’últim quart refl ectia un 
empat a 50, es va decidir als últims 
segons amb un fi nal emocionant. 
“El nostre objectiu principal és 
el de lluitar per l’ascens i, de mo-
ment, tenim bones sensacions i 
estem molt contents de com està 
anant tot”, ha dit Ganella, qui es 
mostra satisfet amb el que estant 
aportant les noves incorporacions: 
el base Roger Goméz, l’aler Roger 
Capdevila i el pivot Aitor Murua.
Amb aquests dos triomfs, el sènior

A blau és líder empatat amb el 
Bàsquet Neus, que també ha gua-
nyat els dos partits que s’han dis-
putat fi ns ara.

Sèniors B i C. El segon equip mas-
culí que entrena Luis Marín és 
un dels tres líders del grup 1r del 
Campionat Territorial Sènior A 
després d’haver guanyat els seus 
dos partits amb fi nals molt ajustats 
contra el CB L’Ametlla (62-64) i el 
CB Lliçà de Vall (66-65), aquest 
últim després d’una pròrroga. 
Per la seva part, el sènior C que 
dirigeix Xavi Llop ha perdut a les 
dues primeres jornades del grup 
3r del Campionat Territorial Sè-
nior B.

Roger Capdevila, amb el dorsal 18, busca opcions en atac durant l’últim partit contra el Vilassar

BÀSQUET

L’equip que entrena Miguel Ángel Ganella ha guanyat els seus dos primers partits contra l’AB Premià i el CB Vilassar de Mar

El sènior A de la UB MiR signa un gran 
inici i confi rma que aspira a l’ascens
Rafa Jiménez | Redacció
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L’equip, entrenat per Israel Gó-
mez, ha iniciat un nou projecte 
al grup 5è de Tercera B amb una 
dinàmica positiva. Després de 
perdre en el debut a la pista del 
CB Castellar (52-49), les montca-
dencs van obtenir el seu primer 
triomf el 6 d’octubre contra la UE 
Sant Andreu al pavelló Miquel Po-
blet (43-35). El sènior femení s’ha 
reforçat amb la base Júlia Guil, les 
aleres Naila de la Calle i Susana 
González, la pivot Danae Ponce i 
l’escolta Laia Agrelo –a la foto | RJ

Sensacions positives 
per al sènior femení

La UB MiR ha signat un conveni amb l’entitat Sin teta hay paraíso que con-
sisteix en una donació de 200 euros. A més, les jugadores de l’equip fe-
mení lluiran durant aquesta temporada una samarreta rosa d’entrenament 
amb el logo de l’entitat. Aquesta iniciativa de caire social s’afegeix a la que 
el club blau va presentar al juliol i que, amb el lema ‘Fes-li una cistella al 
càncer’, consisteix en l’aportació a l’Associació Espanyola contra el Càncer 
(AECC) d’un quart dels diners que obtingui de les vendes de la samarreta 
de color verd que el sènior masculí vesteix als partits com a visitant | RJ 

 Compromís del club en la lluita contra el càncer
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El CTT La Unió ha per-
dut dos dels tres equips 
que tenia i només n’ha po-
gut crear un per a aquesta 
temporada després d’haver pa-
tit una disminució d’un 60% de 
les seves llicències de jugadors. 
El sènior A, que havia arri-
bat fins a Preferent Provincial 
amb cinc ascensos en sis tem-
porades i que es va proclamar 
campió de Primera al maig de 
2018, ha renunciat a dues cate-
gories per culpa “de la marxa 
de jugadors i als problemes 
de disponibilitat dels que se 
han quedat, que nos ens per-
metria afrontar una lliga exi-
gent al 100%”, ha comentat el 
responsable del club, Francisco 
Javier Aguado. 
Per aquest motiu, l’únic equip 
que s’ha format està competint 
al grup 1r de Segona A Provin-
cial i, després de dues jornades, 
encadena una derrota a casa del 
CTT Sentmenat (5-1) i una vic-
tòria contra el Lluïsos de Gràcia 
(4-3). Aquest conjunt anirà ju-
gant de forma alternativa amb 
un grup format per Francisco 
Javier i Irene Aguado, Arnau 
Asensio, Jordi Claramunt, Car-
los Fernández, Miguel Gil, Pau-

la Igual, Álex i Antonio López, 
Iván Sánchez, Néstor Tronco-
so, Albert i Jaume Vilalta. 
L’escola del CTT La Unió tam-
bé s’ha vist afectada per aquesta 
disminució de jugadors i, tot i 
que encara seguirà funcionant, 
no s’ha creat cap equip infantil. 
Aguado ha explicat que la da-
vallada que ha patit el club és 
deguda a la manca de suport de 
l’Ajuntament: “Ja vam avisar, 
des del naixement de l’entitat, 
que era qüestió de temps que 
perdéssim tanta gent perquè 
no disposem d’una sala de joc 
i d’entrenament adequada”. 
El màxim responsable del CTT 

La Unió reconeix que durant 
l’estiu es va plantejar la possibi-
litat de donar per acabat el seu 
projecte, però finalment va de-
cidir continuar “per amor pro-
pi i amb la voluntat de poder 
superar les adversitats”. 

Resposta institucional. En relació 
a la demanda que està fent el 
CTT La Unió per disposar d’un 
nou espai, el regidor d’Esports, 
Salvador Serratosa (ERC), ha 
manifestat que l’Ajuntament fa 
temps que està buscant una ubi-
cació per als jugadors de tennis de 
taula i que “en poc temps els hi 
podrem donar bones notícies”. 

El club demana a l’Ajuntament disposar d’un espai més ampli per jugar i entrenar

El CTT La Unió registra una reducció
de jugadors i només crea un conjunt

TENNIS DE TAULA
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Rafa Jiménez | Redacció

D’esquerra a dreta, Carlos Fernández, Néstor Troncoso i Miguel Gil abans de jugar contra el Lluïsos

No ha sumat contra Sant Martí Adrianenc i BM Granollers B

HANDBOL

El CH La Salle encaixa 
dues derrotes seguides

El CH La Salle A, que havia 
debutat amb una victòria con-
tra l’H. Sant Vicenç (21-26), ha 
encadenat dues derrotes con-
tra dos dels rivals més forts del  
grup D de Primera Estatal. El 
28 de setembre, els lassal·lians 
van perdre el seu primer partit 

al pavelló Miquel Poblet contra 
el líder, el Sant Martí Adrianenc 
(26-33). Una setmana més tard, 
l’equip de Pau Lleixà tampoc va 
poder sumar a la pista del BM 
Granollers B, que també es man-
té invicte després de tres jorna-
des, amb un ajustat 29 a 28 | RJ  
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FUTBOL SALA
L’AE Can Cuiàs marca vuit gols en el seu primer 
partit a Primera Catalana després de l’ascens 
L’AE Can Cuiàs va tenir 
un debut somiat al grup 
1r de Primera Catalana 
amb la contundent vic-
tòria que va aconseguir 
el 6 d’octubre contra 
l’FS Prats de Lluçanès 
(8-2). Tot i que els vi-
sitants es van avançar 
amb un gol al minut 4, 
l’equip que dirigeix Toni 
Moreno va demostrar la 
seva superioritat gràcies a la inspiració dels germans Pedro Manuel i 
Carlos Haro, que amb tres i dos gols respectivament, van marcar cinc 
dels vuit gols locals. El proper partit per a l’AE Can Cuiàs serà a la 
pista del CE Escola Pia B, un vell conegut que la temporada passada 
es va proclamar campió de lliga a Segona | RJ

El CFS Montcada B i l’FB Montcada ensopeguen 
a la primera jornada de lliga a Segona Catalana 
Tot i avançar-se en el marcardor fins a dues vegades amb dos gols a la 
primera part de Christian Sotoca, l’FB Montcada va perdre en el seu de-
but a la pista de l’FS Grups Arrahona (5-3). L’equip de José Luis Carrasco 
disputarà el seu primer partit com a local el 12 d’octubre, a partir de les 
20h, a la pista coberta de la Zona Esportiva Centre contra el CE Vacaris-
ses B. Per la seva part, el sènior B del CFS Montcada tampoc va poder 
puntuar en el primer partit que va jugar al pavelló Miquel Poblet contra 
el CE Inter Sentmenat (1-3). El proper compromís de l’equip que entrena 
Roberto Gómez serà el dia 13, a la pista del Futsal Castellnou | RJ

Després d’una pretemporada 
molt irregular amb quatre der-
rotes i dos empats, el primer 
equip del CFS Montcada va 
iniciar la competició el 5 d’oc-
tubre amb una valuosa victòria 
al pavelló Miquel Poblet contra 
l’FS Pineda de Mar (4-1). L’equip 
montcadenc, que debutava al 
grup 1r de Divisió d’Honor Ca-
talana, va remuntar un 0 a 1 en 
contra gràcies als gols de Mario 
Litrán, en dues ocasions, Marc i 
Víctor Sánchez, dos dels fitxat-
ges d’aquesta temporada. 
El tècnic Jaime Martínez s’ha 
mostrat molt satisfet amb la reac-
ció dels jugadors a la segona part 
i creu que la joventut de la seva 
plantilla ha de ser un impuls per 
lluitar per l’ascens. “Tot el que 
no sigui estar a dalt i intentar 
pujar serà un fracàs per part 
meva”, ha dit Martínez | RJ   

L’equip de Jaime Martínez va reaccionar a un gol en contra davant de l’FS Pineda de Mar

El CFS Montcada obté el primer triomf 
a Divisió d’Honor amb una remuntada

FUTBOL SALA

L’absència de fins a sis jugadores, per motius personals i lesions, va en-
terbolir el debut oficial de l’Amacautomotive.com CFS Montcada femení. 
L’equip de Xavi Romeo va perdre contra l’FS Pineda de Mar (1-3) en la pri-
mera jornada del grup 1r de Primera Divisió Catalana que es va disputar el 
6 d’octubre a la pista coberta de la Zona Esportiva Centre. Laura Salvador 
va marcar el primer gol de la temporada per a les montcadenques, que 
jugaran el seu proper partit a la pista del Badalona Futsal Iris | RJ 

Víctor Andrés, en una acció del partit del CFS Montcada contra l’FS Pineda de Mar
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L’Amac femení inicia la lliga amb una derrota
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L’equip femení que entrena Josep 
Quirós va debutar el 6 d’octubre 
a 2a Catalana amb una victòria 
al pavelló Miquel Poblet contra el 
Tàrrega (18-10) –a la foto. Per la 
seva part, el sènior B masculí que 
dirigeix Javier Córdoba va estre-
nar-se a 2a Catalana derrotant el 
CH Cambrils (32-24) | RJ 

Bon debut del femení 
i del sènior B masculí

El CH La Salle, en primer terme, va perdre el seu primer partit contra el Sant Martí Adrianenc, al fons
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....també és notícia...................................

El CCTA tanca la 
temporada guanyant cinc 
medalles al Campionat 
de Catalunya de Camp 
que va organitzar 
a les instal·lacions 
de Can Piqué
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TIR AMB ARC
El Club Català de Tir amb Arc (CCTA) va organitzar el 29 de setembre a 
les instal·lacions de Can Piqué el 50è Campionat de Catalunya de Tir de 
Camp que va servir per tancar la temporada, reunint més de mig cente-
nar d’arquers. El club local va obtenir un total de quatre medalles de plata 
i una de bronze. Marta Gelpi, Ariel Arrastia i Josep Sànchez van pujar a la 
segona posició del podi en longbow a les categories sènior dona, sènior 
home i veterà home, respectivament. Manoli López va obtenir la plata en 
instintiu sènior dona mentre que Xavier Fernández va guanyar el bronze 
en longbow sènior home. La competició que es va fer a Can Piqué tam-
bé va servir per entregar les medalles als millors classificats de la Lliga 
Catalana de Camp. A nivell local, Félix Pérez es va proclamar campió de 
la categoria longbow veterà home. D’altra banda, Manoli López i Álvaro 
Martí van obtenir la medalla de bronze en instintiu sènior dona i instintiu 
veterà home, respectivament, mentre que Marc Coll va aconseguir el 
mateix metall a la categoria longbow sènior home | RJ

L’equip màster del Roller Can Cuiàs 
va participar el 28 de setembre a la 
Marató de Berlín (Alemanya), consi-
derada com una de les més impor-
tants del món amb un total de 8.000 
inscrits. El mal temps i la pluja van 
complicar el recorregut de 42 km 
i només van acabar la prova uns 
5.000 patinadors. El millor classificat 
local va ser Jorge Fernández, que va 
finalitzar al lloc 219 de la classifica-
ció general amb un temps d’1 hora, 
38 minuts i 24 segons. La resta de la 
representació local es va completar 
amb David Carmargo (308è), Fredy 
Rocuts (476è), Cédric Labay (521é), 
Ramón Subirats (708è), Alicia Ma-
gurno (906è) i Eva Mora (961è) | RJ

PATINATGE DE VELOCITAT
Participació de set 
patinadors màster del 
Roller Can Cuiàs a la 
Marató de Berlín El meteoròleg Jordi Cruz va visitar 

el 3 d’octubre la Casa de la Vila 
per presentar el seu primer llibre  
‘3 nits de torb i 1 Cap d’Any’, que 
narra els fets que van passar al 
desembre de l’any 2000, quan 
nou muntanyencs de dues expe-
dicions diferents, entre els que hi 
havia el montcadenc Javier Guer-
rero, van morir al voltant del cim 
del Balandrau, al Pirineu gironí, 
a causa d’un torb –una tempesta 
de vent huracanat i neu amb una 
baixada brusca de les temperatu-
res. Cruz defensa que els muntanyencs que van patir aquell accident tràgic 
no van ser imprudents i que van tenir la mala sort de veure’s sorpresos per 
un inesperat canvi de temps que les previsions meteorològiques no van 
saber precisar. L’autor va aprofitar la seva visita a Montcada per recomanar 
als amants de la muntanya que no es refiïn i que sempre segueixin les pre-
visions oficials que fa el Servei Meteorològic de Catalunya. “M’agrada pen-
sar que aquest llibre pot salvar vides ja que pretén conscienciar la gent 
que al Pirineu, tot i que està a dues hores en cotxe, també poden passar 
accidents”, va dir el meteoròleg. La xerrada, que va reunir una veintena de 
persones, també va comptar amb la participació de Miguel Ángel López, 
president del CEAV, i Toni Amenós, membre de la junta d’El Cim. Aquest 
últim va recordar la figura del seu amic Javier Guerrero, veí de la Font 
Pudenta, tot i que en aquella època vivia a Molins de Rei, que va perdre 
la vida en l’accident i també va fer menció al doctor Jordi Orihuela, qui va 
morir a l’agost de 2015 en un accident de muntanya a la Pica d’Estats | RJ

EXCURSIONISME

Jordi Cruz narra la tragèdia que es va viure a l’any 
2000 al Pirineu i dona consells als muntanyencs
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Un total de 49 persones va participar el 6 d’octubre a la sortida que el cicle 
Montcada Camina, que impulsen el CEAV i el Cim amb la col·laboració de 
l’IME, va organitzar amb destinació a la Font Moguera, a Vallbona. La propera 
excursió, de 13 quilòmetres, es farà el 3 de novembre i anirà fins al Poblat Ibè-
ric Puig Castellar, a Santa Coloma de Gramenet. Els que hi vulguin participar es 
poden inscriu-re a la seu de l’IME (Tarragona, 32), per telèfon, al 935 650 999, 
o a través del correu electrònic ime@montcada.org. També es podran fer, mitja 
hora abans de l’inici, previst per a les 9h, en el punt de sortida | RJ

Una cinquantena de persones participa a 
l’excursió a Vallbona del cicle Montcada Camina

La prova se celebrarà el 27 d’octubre i les persones que estiguin interessats a 
participar podran fer la seva inscripció fins tres dies abans. També es podran 
formalitzar en el punt de sortida, a la plaça del Capellans Obrers de Can Sant 
Joan, però el preu, de 12 euros, tindrà un recàrrec de tres euros més | RJ

El CEAV manté obertes les inscripcions per a la 
10a Caminada Popular Vila de Montcada 

Gràcies als gols de Laura Guzmán, Anna Soto i Ainara Talavera, l’FB Mont-
cada va remuntar un gol en contra i va aconseguir la primera victòria de 
la temporada contra el CF Torelló (3-2). L’equip d’Antonio Moya, que una 
setmana abans havia encaixat una golejada al camp de l’FC Girona (6-1), 
suma 4 punts i és desè al grup 2n de Primera Divisió Catalana | RJ

FUTBOL

El sènior femení de l’FB Montcada remunta 
i obté la primera victòria contra el CF Torelló 
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El club de Can Sant Joan ha sumat 
dos empats seguits contra la U. San-
ta Perpètua (1-1) i la U. Llefià (0-0) 
que l’han situat a la 13a posició del 
grup 2n de Segona Catalana amb 5 
punts. En aquest mateix grup, el CD 
Montcada és 12è amb un punt més 
després de guanyar al camp de l’At. 
Gramanet (1-2) i perdre a l’estadi de 
la Ferreria contra la UD Molletense (0-1). D’altra banda, la UE Sant Joan-
Atlètic ha signat un acord de patrocini amb el Grup Moa Palets i els seus 
jugadors lluiran el nom d’aquesta empresa a la roba d’entrenament i al 
xandall. A la foto, el president del club, Daniel Sosa, i el màxim responsa-
ble de l’empresa, Marcos Ortega | RJ  

La UE Sant Joan Atlètic empata dos partits seguits 
i aconsegueix signar un nou acord de patrocini 

Puja la xifra d’inscrits a la Bicicletada Popular
Un total de 72 persones va participar el 6 d’octubre a la 39a Bicicletada 
Popular que organitza l’Associació de Veïns Montcada Nova-Pla d’en Coll. 
La prova, amb una distància d’11 quilòmetres, va sortir des del pavelló 
Miquel Poblet i la xifra d’inscrits va superar la de les dues últimes edicions, 
quan hi van prendre part una cinquantena. Al recorregut hi van participar 
ciclistes de totes les edats i es va desenvolupar sense incidents | RJ
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La zona del Pla de Reixac situada al 
final del carrer Europa i davant del 
carrer Lloret acollirà un nou camp 
de criquet. El terreny, qualificat com 
equipament, ha estat cedit durant 
un any a l’equip local Pak Montcada 
Cricket Club, que fins ara ha estat 
jugant i entrenant al torrent de Mas 
Duran. Aquesta entitat serà l’en-
carregada d’adequar el nou camp, 
fet que no suposarà cap despesa 
pública, segons ha informat l’Ajun-
tament. Aquest anunci ha generat 
controvèrsia a les xarxes socials en 
un moment en que alguns clubs 
com el CTT La Unió, el CFS Mont-
cada i la UE Sant Joan-Atlètic s’han 
queixat per la manca d’equipa-
ments, els problemes que hi ha a les 
pistes cobertes amb l’ús de la resina 
per part dels jugadors del CH La Sa-
lle i l’estat de la gespa de l’estadi de 
Can Sant Joan a causa d’una fuita 
d’aigua, respectivament | RJ

CRIQUET
El Pla de Reixac acollirà 
un nou camp que farà 
servir el Pak Montcada 
Cricket Club
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El club de Terra Nostra ha guanyat els quatre partits que ha disputat fins 
ara, els dos últims contra el CF Vilamajor (2-1) i el CF Lliçà de Vall (1-5). 
L’equip de Robert Villa, que encara ha de disputar l’enfrontament que es va 
ajornar contra el CE Llerona, és quart al grup 9è de Tercera Catalana amb 
12 punts. El sènior B va aconseguir a la tercera jornada el seu primer triomf 
al grup 12è de Quarta Catalana contra el Cercle Sabadellès B (3-2) | RJ

La UD Santa María encadena quatre victòries 
consecutives i el sènior B suma el primer triomf
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.....Viu l’Esport................
Va obtenir quatre metalls a les categories cadet, júnior i sots-21

KARATE

Bon paper del Shi-Kan al 
Campionat de Catalunya

El club Shi-Kan va obtenir un 
total de quatre medalles –un 
or, una plata i dos bronzes– 
al Campionat de Catalunya 
de les categories cadet, júnior 
i sots-21 que es va disputar el 
5 d’octubre a Sant Celoni. La 
sots-21 Paula Franco es va pro-
clama campiona de Catalunya 
mentre que el júnior Carlos 
González va obtenir la medalla 
de plata. La cadet Lucía Fran-

co i el sots-21 Antonio López 
va pujar a la tercera posició del 
podi. Els quatre karateques lo-
cals que van guanyar medalla 
participaran als entrenaments 
que es faran al CAR de Sant 
Cugat amb l’objectiu de for-
mar part de la selecció catala-
na que disputarà el Campionat 
d’Espanya que se celebrarà a 
finals de novembre a Talavera 
de la Reina | RJ

D’esquerra a dreta, Paula Franco, Antonio López, Lucía Franco i Carlos González amb els seus trofeus
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L’aleví B de l’FB Montcada, que la 
temporada passada era el G –a la 
foto– i va acabar la lliga a la segona 
posició del grup 49è de Tercera Di-
visió amb només una derrota i dos 
empats, ha aconseguit l’ascens a 
Segona Divisió. Gràcies a la renún-
cia d’un altre club, aquest equip va 
rebre la proposta de la Federació 
Catalana per pujar de categoria ja 
que ocupava el primer lloc en l’ordre 
de preferència. L’actual aleví B, en-
trenat per Marc Bertolín i Álex Alcántara, va debutar el 5 d’octubre al grup 
10è de Segona amb una derrota al camp del CE Sabadell G (5-3). D’altra 
banda, l’FB Montcada organitza el 13 d’octubre a l’estadi de la Ferreria, a 
partir de les 18h, la presentació oficial de tots els seus equips | RJ

FUTBOL
L’aleví B de l’FB Montcada està jugant a Segona 
Divisió gràcies a la renúncia d’un altre club

El ciclista montcadenc, de l’equip Kids Medina Competició, va obtenir el 
tercer lloc a la 10a edició de l’Open Infantil MTB Penedès 2019 que el 
Bici Club Alt Penedès va organitzar entre els mesos de juny i setembre  
amb la disputa de quatre curses en quatre municipis de la comarca | RJ

BTT
L’aleví Diego Romero obté la tercera posició de la 
classificació general de l’Open Infantil MTB Penedès

El cadet femení i l’infantil masculí 
del CH La Salle van aconseguir 
entre el 27 i el 29 de setembre la 
seva classificació per disputar la 
Lliga Catalana, afegint-se als èxits 
dels juvenils masculí i femení 
lassal·lians. El cadet femení que 
entrena Josep Quirós va obtenir 
la primera posició al grup A de 
la fase prèvia després d’empatar 
amb l’Associació Sant Martí Es-
port a 33 gols i derrotar la Penya 
Blaugrana Montmeló (17-39) i el 
BM Granollers Sporting (27-22). 
Per la seva part, l’infantil masculí 
que dirigeix Pau Lleixà va obte-
nir el seu bitllet gràcies al segon 
lloc que va obtenir al grup B amb 
dues victòries contra l’H. Ribes 
(49-24) i el CH Sant Andreu 
(41-29) i una derrota, a la pista 
de l’FC Barcelona B (36-34). 
Ambdós equips debutaran el 13 
d’octubre com a locals contra 
l’H. Sant Cugat i la UE Sarrià, 
respectivament.
L’infantil femení, entrenat per 
Rocío Villarreal, també va dispu-
tar les fases, però no va obtenir la 
seva classificació ja que va perdre 
els tres partits que va jugar con-
tra el CH Montgrí (35-9), BM 
La Roca (23-19) i CH Sant Es-
teve Sesrovires (10-44).

Juvenils. El femení és colíder del 
grup A de Lliga Catalana gràcies 
a les dues victòries que ha ob-
tingut contra  l’H. Ribes (29-42) 
i l’AEH Les Franqueses (39-32). 

Per la seva part, el masculí ha 
perdut a les dues jornades que ha 
jugat al grup A contra el BM La 
Roca 1953 (34-28) i el CH Sant 
Esteve Palautordera (23-41).

HANDBOL

El cadet femení i l’infantil masculí del 
CH La Salle jugaran la Lliga Catalana
L’infantil femení va disputar la fase prèvia, però no va poder aconseguir passar

Rafa Jiménez | Redacció

FO
TO

S:
 P

ER
E 

D
E 

LA
M

O

El cadet femení que entrena Josep Quirós va guanyar el seu grup amb un empat i dues victòries

L’infantil masculí que dirigeix Pau Lleixà va obtenir el segon lloc i només va perdre contra el Barça B

A la tercera jornada, va empatar a la pista de l’FS Ripollet

FUTBOL SALA

Primer punt per al juvenil 
A del CFS Montcada

Després d’haver perdut contra 
l’FS Salou (6-3) i l’AE Les Corts 
(2-6), el juvenil A del CFS Mont-
cada va aconseguir el 3 d’octu-
bre el seu primer punt a la pista 
de l’FS Ripollet (3-3). L’equip 
que entrena Juanjo Montero és 
13è del grup 3r de Divisió d’Ho-
nor Nacional. El proper partit 
serà el dia 12 al Miquel Poblet 
(18h), contra l’Industrias San-
ta Coloma. D’altra banda, Uri 
Gómez i Javier Orellana partici-
paran el 14 d’octubre a Cervelló 
en un entrenament de la selecció 
catalana sots-19.
 
Derbi local. L’Electrocarretero 
CFS Montcada A es va endú la 
victòria, per 3 a 5, en el derbi 

que es va disputar el 5 d’oc-
tubre a la pista de l’AE Can 
Cuiàs A i que va servir per ini-
ciar la competició al grup 8è de 
la Lliga Benjamí. 

Álex Andrés, en un acció amb el juvenil A
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Albert Góngora, Mario Gimé-
nez, Pau Segura, Aitana Segura 
i Nora Hendrikse, de l’AEEK 
Montserrat Miró, han entrat a 
la llista definitiva de jugadors 
que participaran al Campionat 
d’Europa sots-21 que es dispu-
tarà entre el 15 i el 19 d’octubre 
a Prostejov (República Txeca). 
Els convocats locals jan van 
competir al Mundial sots-19 
que es va jugar al mes d’abril a 
Holanda | RJ 

Presència local 
al Campionat 
d’Europa sots-21

KORFBAL

Els cinc jugadors del Miró que aniran a l’Europeu
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El Club Escacs MiR va organitzar el 25 de setembre una trobada al bar 
Montcata Vins (Besòs, 27) de Can Sant Joan, sota el títol ‘Escacs entre 
Vins’. La intenció del club, que des del 7 d’octubre ja pot utilitzar el local 
que la desapareguda UE Montcada feia servir al pavelló Miquel Poblet, és 
la de continuar preparant aquestes trobades per jugar a escacs en dife-
rents punts de Montcada. L’entitat també ha entregat als col·legis El Viver 
i Font Freda un lot de material format per taulells, peces i el llibre ‘Super-
poderes del pequeño ajedrecista’ que els montcadencs Eva Zamarreño, 
Manel Granados i Álex López van escriure al 2016 | RJ

ESCACS
El CE MiR organitza trobades a diferents punts del 
municipi per difondre la pràctica del seu esport



Sònia Puentes
Vincles. Sònia Puentes, veïna de Can Sant Joan, és fi sioterapeuta pediàtrica especialitzada en 
intervencions i teràpies amb animals. La seva companya de feina és la Neula, una gossa de cinc 
anys de la raça golden retriever que va començar a ensinistrar amb només vuit setmanes de vida. 
Des d’aleshores, no s’han separat i han participat en nombroses sessions terapèutiques basades 
en la promoció dels vincles afectius entre el pacient i l’animal amb l’objectiu d’afavorir una evolució 
positiva de la persona en tractament. Entre les iniciatives en què treballen es troba el projecte Link, 
coordinat per la Regidoria de Serveis Socials i Polítiques d’Inclusió que enguany arriba a la tercera 
edició amb moltes novetats. El programa pretén afavorir l’autoestima i la inclusió d’infants i joves 
per tal de millorar la seva qualitat de vida i la de les seves famílies. 

‘Les teràpies amb animals 
milloren la salut emocional’  

Quins benefi cis proporcionen als 
pacients les teràpies assistides amb 
animals?
El contacte amb l’animal genera un 
estímul al cervell del pacient, que 
respon amb la creació d’uns vincles 
afectius que permeten millorar la seva 
salut emocional. A les meves sessions 
de treball, la interacció de l’usuari 
amb la Neula em permet trencar 
la rutina i crear noves motivacions 
per intentar aconseguir els objectius 
d’una manera més ràpida i efi caç. 
Poden fer aquest tipus de teràpies 
les persones amb discapacitats físi-
ques, intel·lectuals, amb problemes 
d’exclusió social o malalties cròniques 
i degeneratives, entre d’altres. 
Com és la Neula?
És la gossa ideal per fer teràpia. La 
Neula és una passada. Mai en tindré 
una altra així. És molt bona i té una 
gran sensibilitat. És cega de l’ull es-

querre per una patologia adquirida. 
Els veterinaris em vam advertir que 
potser es podria tornar agressiva en 
perdre una part de la visió, però ha 
estat tot el contrari. Ha perdut re-
fl exos  perquè ensopega amb més 
objectes, però és més tendra que 
abans. Hi ha gossos que són molt 
apropiats per fer teràpies perquè són 
molt juganers però la Neula és, so-
bretot, molt confi able, un fet que em 
propociona tranquil·litat a l’hora de 
treballar amb infants.
En què va consistir el seu ensinis-
trament?
Vam treballar sobretot la seva so-
cialització. L’objectiu és que el gos 
vegi com a natural qualsevol tipus 
d’entorn com un hospital, un centre 
de dia, un lloc amb respiradors arti-
fi cials que fan molt soroll...També es 
promouen altres habilitats com, per 
exemple, recolzar el cap a les cames 

del pacient, una acció que em permet 
dir: ‘Carai, la Neula ja t’estima’. Ella ja 
ho feia i i l’hem incorporat a la teràpia. 
El que hem fet és capturar el moment 
i donar-li un premi, de manera que 
ella ha associat que aquest gest és bo 
perquè rep una galeta i, així, ho acaba 
fent quan li demanes.

Quines novetats presenta la tercera 
edició del projecte Link?
Enguany s’han ampliat el nombre 
de sessions i l’àmbit d’actuació. Fins 
ara, s’havia dut a terme amb els 
usuaris dels centres oberts de Can 

Sant Joan i la Ribera i, en aquesta 
tercera edició, també s’incorpora el 
de la Font Pudenta, gestionat per 
Aldees Infantils. Aquest any, també 
es farà un treball intergeneracional 
amb persones de la tercera edat de 
centres i associacions del municipi. 
A banda de les sessions col·lectives, 
l’altra gran novetat d’aquest any és 
que es farà teràpia individual per a 
infants i joves amb diversitat funcional 
al local de l’Associació de Discapa-
citats de Montcada (Adimir), en una 
iniciativa en què també col·laboren 
l’Ajuntament i els serveis d’atenció a 
la infància DAPSI i CSMiJ. 
Quina acceptació té la Neula amb 
els infants i joves del projecte Link? 
Costa crear el vincle?
No, en absolut, fi ns i tot ho aconse-
gueixen els nens que tenen molta por 
dels gossos. Tot i que la Neula és un 
animal ensinistrat, els diem que ens 

ajudin a ensenyar-li habilitats com 
seure o donar la pota. Alhora, la cana-
lla treballa aspectes com l’espera i la 
paciència, millora la seva autoestima 
i empatitza amb el gos. És l’educació 
en positiu. Si la Neula s’equivoca, fem 
que no l’hem vista i, quan ho fa bé, la 
premiem. Els hi sobta que no poden 
dir-li ‘no’ ni renyar-la. 
Per l’experiència d’altres edicions, 
quin balanç fa del projecte?
Molt positiva. Hem comprovat que 
els infants que participen al Link, 
que vol dir vincle, han millorat la 
seva percepció personal després de 
fer la teràpia. Estem fent un estudi 
comparatiu amb nois de la mateixa 
edat que no han participat en el pro-
jecte i ens ha sorprès detectar que 
l’autoestima disminueix en aquests 
alumnes a mesura que avança el 
curs. Hem d’aprofundir en l’estudi, 
però és una dada preocupant.

‘La Neula és la gossa 
ideal per fer teràpia 
assistida. És molt 
bona i té una gran 
sensibilitat’

Fisioterapeuta pediàtrica

A títol personal
SÍLVIA ALQUÉZAR
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