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El pressupost municipal del 2020, 
de 40,5 milions d’euros, estarà 
marcat per una estricta contenció 
de la despesa acompanyada de 
mesures destinades a augmentar 
els ingressos, com ara una pujada 
del 8% de l’IBI. D’aquesta mane-
ra el govern –ECP i ERC–  pretén 
fer front a la situació “insosteni-
ble” en què, assegura, es troben 
les arques municipals, actual-
ment sota la tutela fi nancera de 
la Diputació. L’alcaldessa, Laura 
Campos (ECP), i el regidor d’Hi-
senda, Gerard Garrido (ERC), 
van presentar el 22 d’octubre en 
audiència pública la proposta que 
es debatrà al Ple extraordinari del 
dia 31 (Casa de la Vila, 18.30h).
“La situació econòmica de 
l’Ajuntament és molt greu i ens 
obliga a actuar amb responsa-
bilitat i a adoptar mesures que 
no voldríem haver de pren-
dre però que són necessàries”,
va dir Campos per justifi car l’aug-
ment de l’IBI. El pressupost s’ha 
elaborat d’acord amb les direc-
trius del Pla Econòmic i Financer 
al que està obligat l’Ajuntament 
durant els dos propers exercicis 
per complir amb la Llei d’estabi-
litat fi nancera. “Si no seguim fi l 
per randa les mesures que es fi -
xen al Pla, els comptes munici-
pals passarien a estar intervin-
guts pel Ministeri d’Hisenda i 
perdríem la capacitat de deci-
dir sobre la despesa i els serveis 
que es presten a la ciutadania”, 
va alertar l’alcaldessa. 

Sanejar el deute. Tot i la complica-
da situació per l’elevat deute del 
consistori –que l’actual govern 
atribueix a la mala praxis de l’an-
terior executiu de PSC i CiU–, 
Campos va dir que ara s’estan 
posant les bases per sanejar les ar-
ques municipals i que, malgrat la 

contenció, les polítiques socials i 
els serveis es mantenen. També es 
preveuen inversions per valor 1,2 
milions d’euros amb fons propis 
a banda de les que es puguin fer 
amb aportacions d’ens supramu-
nicipals com la Diputació i l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona –en-
cara pendents de quantifi car. 
Pel que fa al repartiment de la des-
pesa per àrees, la Interna –on s’in-
clouen els sous de la plantilla mu-
nicipal– és la més elevada (40%), 
seguida de la Territorial (24%), la 
Social (18%), l’Econòmica (16%) i 
la de Presidència (2%).

Taxes i preus públics. En el mo-
ment de tancar aquesta edició 
s’havia de fer el Ple extraordinari 
per a l’aprovació de les ordenan-
ces municipals del 2020 que es 
van presentar en audiència pú-
blica el dia 17 d’octubre, a càr-
rec del regidor d’Hisenda i de la 
presidenta de l’Àrea Econòmica, 
Eva Manzano (ECP). L’actua-
lització de les mateixes s’ha fet 
amb l’assessorament de la Dipu-
tació, l’administració que passarà 
a gestionar els cobraments. Les 
bonifi cacions de les que gaudien 
les famílies monoparentals i les 
persones jubilades per pagar l’IBI 
desapareixen perquè no s’ajusten 
a la llei. Per pal·liar aquest canvi, 
l’Ajuntament obrirà una línia de 
subvencions i ajudes. 
La bonifi cació del 5% per domici-
liar els impostos també s’elimina, 
ja que va ser una mesura tempo-
ral per incentivar aquest sistema 
que la Diputació no permet man-
tenir. Així mateix, s’incrementa al 
tipus màxim l’Impost d’Activitats 
Econòmiques (IAE) a les empre-
ses que facturen més d’un milió 
d’euros anuals. Pel que fa a l’im-
post de vehicles, s’eliminaran les 
bonifi cacions per als que tinguin 
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El govern vol sanejar els comptes i evitar 
que siguin intervinguts per Hisenda
Amb l’objectiu d’augmentar els ingressos i equilibrar la despesa, la proposta de l’executiu és incrementar l’IBI un 8% 

Pilar Abián | Montcada

REPARTIMENT PER ÀREES
El pressupost distribueix la despesa en les cinc àrees 
que té el consistori: Interna (40%), Territorial (24%), 
Social (18%), Econòmica (16%) i Presidència (2%) 

PRESSUPOSTOS DEL 2020

L’augment de la despesa, la baixada d’ingressos i l’elevat 
deute, motius de la insostenible situació de les arques
Hi ha diferents factors que contri-
bueixen a la difícil situació econò-
mica del consistori i el govern 
d’ECP i ERC fa recaure bona part 
de la responsabilitat en l’anterior 
executiu, format pel PSC i CiU, 
que va gestionar el municipi des 
del 1999 al 2015. D’una banda, 
l’augment de la despesa corrent 
derivada, entre d’altres, dels cos-
tos que implica el manteniment de 
serveis en una població amb un 
extens territori (24 km2) molt frag-
mentada i dispersa i amb “equi-
paments sobredimensionats” 
fets durant els temps de bonança 
econòmica, al llarg de la primera 
dècada del segle.
El segon motiu que apunta 
l’executiu és la baixada d’ingressos 
fruit de la crisi del sector immobi-
liari que ha comportat també un 
important descens d’impostos com 

la plusvàlua –precisament al 2020 
l’Ajuntament haurà de retornar mig 
milió d’euros per aquest concepte 
d’acord amb una recent resolució 
del Tribunal Suprem que elimina la 
taxa en els casos en què l’immoble 
ha perdut valor. I en tercer lloc, el 
pagament de les expropiacions 
forçoses de zones verdes derivat 
d’una nefasta gestió –tal com va de-
terminar l’auditoria urbanística feta 
durant el passat mandat– que ha 
obligat a abonar 15 milions d’euros 
més interessos, encara pendents, a 
uns particulars i que ha disparat el 
deute de l’Ajuntament.

Punt d’infl exió. “És justament 
l’any passat, en el moment en què 
el consistori va voler refi nançar el 
préstec de 9 milions que va rebre 
de l’AMB per pagar una part de 
les expropiacions, quan es va evi-

denciar que s’estava incomplint la 
llei d’estabilitat pressupostària ja 
que els diners constaven com a 
subvenció i no com a deute”, ex-
plica el regidor d’Hisenda, Gerard 
Garrido (ERC). Arran d’aquest fet, 
la corporació va demanar a la Di-
putació la seva tutela fi nancera que 
implica l’obligatorietat de fer un Pla 
Econòmic Financer amb mesures 
destinades a sanejar les arques 
públiques. Tant la Generalitat com 
el Ministeri d’Hisenda supervi-
saran l’execució del Pla i, en cas 
d’incompliment, l’Estat intervindrà 
els comptes deixant l’Ajuntament 
sense capacitat de decisió sobre 
la despesa. Evitar aquesta situació 
és la prioritat de l’executiu que pro-
posa incrementar un 8% l’IBI per 
augmentar així els ingressos. Amb 
aquesta pujada es calcula recaptar 
800.000 euros | PA
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L’alcaldessa, Laura Campos, i el regidor d’Hisenda, Gerard Garrido, van explicar el pressupost i van respondre les preguntes del públic

El pressupost compleix 
les directrius d’un pla 
fet amb la Diputació per 
l’estabilitat fi nancera

Es crearan noves línies 
d’ajut per suplir l’obligada 
eliminació d’algunes 
bonifi cacions de les 
ordenances fi scals

més 25 anys d’antiguitat, en com-
pliment de les polítiques contra el 
canvi climàtic, i només s’aplicaran 
exempcions als models superiors 
als 30 anys i considerats clàssics. 
Per últim, les taxes i preus públics 
s’incrementaran un 2% en aplicació 
de l’IPC. 

Crítiques. La proposta d’augment 
de l’IBI ha estat criticada per dos 
partits sense representació al Ple, 

el PP i Vivimir Montcada. Els 
populars consideren que afectarà 
greument l’economia de moltes 
famílies i critiquen que els sous 
dels regidors –congelats durant 
l’anterior mandat– hagin augmen-
tat d’acord amb l’IPC. Aquesta és 
una crítica que el govern ha res-
post dient que no es tracta de cap 
pujada de salaris sinó de la seva 
actualització adequada al cost de 
la vida. Vivimir, per la seva ban-

da, ha acusat Campos d’haver tra-
ït el seu l’electorat, tot assegurant 
que l’IBI a Montcada supera la 
mitjana de la comarca. Contrària-
ment, el govern afi rma que el 
municipi ocupa el número 106 
de la província de Barcelona pel 
que fa a cost d’aquest impost i 
que és un dels més baixos del 
Vallès, per sota de poblacions 
com Cerdanyola, Barberà, Rubí 
o Sant Cugat.
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SUPORT INSTITUCIONAL
L’Ajuntament insta la Generalitat a 
parlar amb el Ministeri d’Indústria 
sobre els ERO que hi ha a Montcada

La presidenta d’Adif, Isabel Par-
do, ha reiterat el compromís 
d’impulsar el projecte de soterrar 
l’R2 al seu pas pel municipi i ha 
assegurat que el context electoral 
del 10 de novembre no aturarà el 
seguiment de l’actuació, que con-
tinua complint els terminis fi xats. 
Aquesta és la principal conclusió 
de la reunió que el 23 d’octubre 
va mantenir a Madrid una de-
legació municipal encapçalada 
per l’alcaldessa, Laura Campos 
(ECP), i el president de l’Àrea 
Territorial, Jordi Sánchez (ERC), 
amb la presidenta del gestor fer-
roviari. 

L’Ajuntament havia demanat 
una trobada amb Pardo el pas-
sat mes de setembre davant la 
preocupació que el projecte i el 
calendari del soterrament de l’R2 
es veiessin afectats per la convo-
catòria d’eleccions estatals. “La 
presidenta d’Adif ens ha con-
fi rmat que no serà així i tenim 
el compromís que s’està com-

plint el cronograma establert”, 
ha explicat Campos. 

Calendari. La Unió Temporal 
d’Empreses (UTE) que està re-
dactant el projecte executiu el 
tindrà enllestit abans que fi nalitzi 
l’any i, durant el primer semestre 
del 2020, el gestor ferroviari en 
farà l’aprovació defi nitiva. El pre-
sident de l’Àrea Territorial con-
fi a que els terminis es continuïn 
complint. “Serem molt curosos 
i exigents per tal que tot seguei-
xi com ens havien promès”, ha 
dit. 
A la reunió es van tractar els dar-
rers avenços en la tramitació ad-
ministrativa del projecte com són 
la publicació ofi cial de l’anunci 
i l’inici del termini d’informació 
pública de les necessitats d’ocu-
pació per a l’actuació. També es 
va informar que la intervenció 
costarà prop de 370 milions d’eu-
ros i inclourà el soterrament de 
l’R2 al seu pas pel nucli urbà, així 
com una tercera via de Rodalies 
que millorarà el trànsit ferroviari. 

Tramitació. L’Ajuntament ja ha 
rebut el projecte bàsic del soter-
rament per tal que els tècnics mu-
nicipals emetin un informe que 
confi rmi que la solució construc-
tiva s’ajusta al document infor-

Adif reafi rma 
el seu compromís 
amb el projecte 
La presidenta de l’ens s’ha reunit amb el govern
Pilar Abián | Redacció

Es calcula que el 
cost de les obres 
girarà al voltant dels 
370 milions d’euros

SOTERRAMENT DE L’R2

La reunió entre la presidenta de Adif, l’alcaldessa i el president de l’Àrea Territorial es va fer el 23 d’octubre a Madrid, a la seu de l’ens públic
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Amb motiu de la jornada que s’organitza anualment 
per reivindicar el soterrament de l’R2, l’Ajuntament 
prepara una gran festa reivindicativa que tindrà lloc 
el proper diumenge, 24 de novembre, a la plaça 
Joanot Martorell i a l’avinguda de la Unitat, davant 
de l’edifi ci consistorial. L’objectiu d’aquest acte, 
que portarà com a l’eslògan ‘Adeu vies. Benvingut 
soterrament’, és implicar la ciutadania en la de-
manda històrica, tot recordant que, si bé el projecte 
tècnic ja està gairebé acabat, encara falta garantir 
el pressupost per iniciar l’execució de les obres du-
rant el segon semestre de l’any vinent. 
La matinal, que substitueix la Marxa pel soterra-
ment que va organitzar durant els últims tres anys 
la Plataforma Tracte Just, es farà de 10 a 15h i 

comptarà amb una exhibició de ball –amb la par-
ticipació dels centres Dale Q Voy, Escola de Dansa 
Eva Nieto, GrisDance Territori Musical, Escola de 
Dansa Jym’s i Cirq Dance Studio– activitats i tallers 
infantils i una gran paella solidària, que té com a 
fi nalitat recaptar diners per fer front a les sancions 
a manifestants en accions de protesta per reclamar 
el soterrament de les vies. Els tiquets de la paella 
solidària, a un preu de 5 euros, es poden adquirir 
a l’Ajuntament, en horari de matí, i al Casal de la 
Gent Gran Casa de la Mina, en horari de tarda, de 
dilluns a divendres. 
El contingut de la jornada serà transmès en directe 
a través de Montcada Ràdio (104.6 FM) que oferirà 
una programació especial | RJ

Gran festa reivindicativa, el proper 24 de novembre

matiu aprovat. Aquest vistiplau 
és necessari per continuar amb el 
procediment administratiu.
Paral·lelament, Adif ha informat 
sobre la relació de béns i drets 
afectats pel projecte bàsic del 
soterrament en el tram Montca-
da i Reixac-Vallbona. Entre les 
90 propietats incloses al llistat, 

42 corresponen a Barcelona, 26 
a Montcada i Reixac i 2 a San-
ta Coloma de Gramenet. De les 
propietats que s’han d’expropiar 
al municipi, 11 són de particu-
lars, 7 de l’Ajuntament i la resta 
correspon a altres administra-
cions públiques i empreses de 
serveis. Tota la documentació es 

pot consultar online i també està 
exposada a la Delegació del Go-
vern a Catalunya, a Barcelona, i 
a les ofi cines de la Subdirecció de 
Projectes de la Xarxa Convenci-
onal d’Adif, a Madrid. Els afec-
tats per les expropiacions poden 
formular al·legacions fi ns al 4 de 
novembre.
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Més d’un miler de persones van participar a l’última 
etapa de la Marxa per la Llibertat que es va fer el 18 
d’octubre –coindidint amb la vaga general convocada 
les intersindicals CSC i IAC amb el lema ‘Pels drets i 
les llibertats’– i que va acabar a Barcelona. Els par-
ticipants van sortir de la plaça de l’Església i es van 
unir a la C-58 amb milers de marxaires que provenien 
de municipis veïns, col·lapsant totalment l’autopista 
i provocant algunes alteracions de trànsit a la C-17. 
A banda d’aquesta acció, el mateix matí en què es 

va donar a conèixer la sentència contra els polítics i 
activistes sobiranistes, la coordinadora de personal de 
l’Ajuntament va fer una aturada de cinc minuts amb la 
participació d’un centenar de treballadors i represen-
tants del govern municipal. A la tarda, el CDR Mont-
cada va organitzar una concentració al centre del nu-
cli urbà a la qual van assistir desenes de persones, 
que va anar seguida d’una manifestació que va tallar 
durant 20 minuts el lateral de la C-17 en direcció a 
Barcelona, a l’alçada del pont sobre el riu Ripoll | PA

Centenars de montcadencs se sumen a la Marxa reivindicativa

Crítiques i suports a les mobilitzacions

El 15 d’octubre, l’endemà de do-
nar-se a conèixer la sentència con-
demnatòria del Suprem contra els 
líders sobiranistes, l’Ajuntament 
va convocar un Ple extraordinari 
amb un únic punt en l’ordre del 
dia, l’aprovació d’una moció pre-
sentada pel govern –ECP i ERC– 
en suport als polítics i activistes 
empresonats. El text va comptar 
amb els vots favorables dels dos 
grups que el van presentar i que 
governen en majoria, mentre que 
el PSC hi va votar en contra. L’al-
tre partit a l’oposició, Cs, va deci-
dir no acudir al debat del plenari 
i va instar el consistori a “acatar 
la resolució judicial”. L’absència 
del grup taronja va ser criticada 
per l’alcaldessa, Laura Campos 
(ECP), entenent-la com una man-
ca de respecte a la ciutadania i un 
cop de porta a trobar possibles 
sortides. “Dinamita el pont del 
diàleg i la política, que són les 
úniques solucions al confl icte 
català”, va dir.

Contingut i arguments. La moció 
expressa la seva solidaritat amb 
els empresonats i fa una crida al 
diàleg, alhora que mostra la seva 
indignació per una sentència que 
qualifi ca d’“injusta”, a més de 
considerar que genera “un pre-
cedent inacceptable pel que fa 
a la vulneració dels drets civils 
i polítics del conjunt de la ciu-
tadania”. Campos va dir que, tot 
i que el seu partit no és indepen-
dentista, la moció respon a “una 
qüestió de drets i llibertats”. 
En la defensa del text, el portaveu 
d’ERC, Jordi Sánchez, va acusar 

l’aparell de l’Estat d’intentar abo-
lir la pluralitat política, “a través 
de la presó i la repressió i vul-
nerant la legitimitat del poble a 
decidir el seu futur”. El portaveu 
d’ERC es va autoinculpar dels 
mateixos delictes dels líders so-
biranistes que, en la seva opinió, 
també estan servint per crimina-
litzar les actuacions dels CDR i 
del moviment social anomenat 
Tsunami Democràtic. L’edil va 
rebutjar demanar per als con-
demnats l’indult i el perdó. “El 
que volem –va dir– és justícia i 
llibertat”.
Mar Sempere, portaveu dels 
comuns, va argumentar que la 
sentència genera un perillós pre-
cedent per als drets i les llibertats 
de la ciutadania, “no només a 
Catalunya”, i va posar en dubte 
que es puguin aplicar els delictes 
de sedició i rebel·lió “allà on no 
hi va haver violència”. Sempe-
re va demanar unitat a totes les 
forces polítiques i socials i va 
rebutjar les amenaces, directes 
o indirectes, per tornar a aplicar 
l’article 155.
El PSC, amb sis regidors a l’opo-
sició, va votar en contra de la mo-
ció. El seu portaveu, Andrés Iru-
ela, va dir que a Espanya existeix 
separació de poders i que s’han 
d’acatar les resolucions judicials, 
“de les que sí es pot opinar grà-
cies a la llibertat d’expressió i al 
dret a la manifestació, sempre 
que sigui amb civisme, toleràn-
cia i respecte”, va afegir. Iruela 
va cloure dient que és el moment 
d’obrir una nova etapa, “presidi-
da pel respecte a la legalitat i a 
la voluntat de diàleg”.

PROCÉS SOBIRANISTA

El Ple aprova una 
moció en contra de la 
sentència del Suprem
ECP i ERC hi van votar a favor i el PSC, en contra mentre 
que Cs no va assistir a la sessió plenària extraordinària

Rafa Jiménez | Montcada

La sentència del Tribunal Suprem provoca opinions diverses entre els partits polítics

La sentència del Suprem contra 
els polítics independentistes ha 
motivat diferents reaccions per 
part dels partits. En contra, s’hi 
han posicionat ERC i la CUP, 
tot reclamant el dret a l’autode-
terminació i l’amnistia per a les 
persones condemnades i represa-
liades. La secció local d’Esquerra 
ha emès un comunicat en què 
manifesta la seva tristor i indig-
nació per la sentència, que consi-
dera “una retallada dels drets i 
llibertats col·lectives” i un intent 
d’abolir la pluralitat política per 
part de l’Estat. El partit també ha 
fet una crida a la mobilització. 
En la mateixa línia, els cupaires 

han instat la ciutadania a orga-
nitzar, participar i promoure 
assemblees populars arreu del 
territori i a practicar “la deso-
bediència civil i institucional”. 
La formació també ha condem-
nat les actuacions policials, tant 
de la Policia Nacional com dels 
Mossos d’Esquadra, i ha dema-
nat el relleu de la cúpula policial 
catalana.

A favor de la sentència. Contrària-
ment als partits independentistes, 
Ciutadans ha fet un comunicat 
en contra de paralitzar l’activitat 
institucional als ajuntaments per 
la sentència. El partit taronja con-
sidera que cal respectar i acatar les 

decisions judicials i expressa que 
“les institucions han de repre-
sentar al conjunt dels ciutadans 
i no poden posar-se en cap cas 
al servei d’una ideologia”. Cs 
també ha rebutjat i condemnat els 
aldarulls viscuts a Barcelona. Per 
la seva banda, el PP ha lamentat 
que es convoqués un Ple extraor-
dinari per donar suport a qui tit-
lla de “colpistes que van tractar 
de liquidar la democràcia”. La 
formació ha exigit respecte a la 
resolució judicial i ha demanat al 
govern que detalli la despesa que 
va comportar fer la sessió plenària, 
a més de criticar que membres del 
govern participessin el dia 14 a la 
marxa de protesta feta al municipi.

Álvaro Carreño | Redacció
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Per segon mandat consecutiu, el 
portaveu d’ERC a l’Ajuntament, 
Jordi Sánchez, assumeix la presi-
dència de l’Àrea Territorial. L’edil 
vol aprofi tar l’experiència i el tre-
ball fet durant els últims quatre 
anys per seguir amb els projectes 
destinats a cohesionar el municipi. 
Aquest inici de curs, però, ha estat 
agredolç per al seu grup, ja que la 
satisfacció d’augmentar el nombre 
de representants de 3 a 5 després 
de les eleccions s’ha vist enterboli-
da per la recent pèrdua de la regi-
dora Montse Ribera. 
-Una trista notícia per començar 
aquesta nova etapa.
Ha estat un cop 
duríssim perquè 
la Montse era una 
persona capdal 
per a ERC, ho-
nesta, treballado-
ra i compromesa. 
Ens toca seguir 
endavant precisament per mante-
nir viu el seu exemple.   
-Una de les obsessions en el 
darrer mandat va ser la de co-
hesionar el municipi. Continua 
vigent?
Per suposat. Montcada i Reixac té 
una societat rica, diversa i plural. 
Treballar per cosir el territori, dins 
dels barris i també entre ells, signifi -
ca cohesionar la població des d’un 
punt de vista social. 
-En aquesta línia s’ha fet una 
anella cívica al voltant del Turó 
amb la integració de l’N-150 a 
Terra Nostra. Quan acabaran 
les obres?
Les rotondes a l’N-150 ja estan 
acabades, només falta urbanitzar el 
seu interior. A Terra Nostra, l’actu-
ació fi nalitzarà en breu. 
-N’està satisfet del resultat?
Sempre queden coses per fer per-
què els recursos són limitats, però 
el vial ha quedat integrat al barri, 
que és el que preteníem.
-I està previst que connecti amb 
Cerdanyola?
Fer que l’N-150 sigui una gran 
avinguda que vagi des de Barberà 

a Barcelona és un dels objectius in-
closos al Pla Director Urbanístic de 
l’Àrea Metropolitana i un projecte 
que volem liderar des de Montca-
da. Com a vicepresident de l’AMB, 
sóc un dels responsables d’aquest 
Pla que té com a objectiu millorar 
la mobilitat en el territori fent que 
les infraestructures contribueixin a 
integrar, en comptes de trinxar els 
municipis, com passa ara. A més, 
és un projecte que està obert a les 
propostes de la ciutadania. 
-Per fi  Montcada deixarà de ser 
el calaix de sastre de la gran me-
tròpoli?
Això és el que volem, impulsar 
aquest canvi. Fins ara hem tingut 

un model ur-
banístic espe-
culatiu, basat 
en el creixe-
ment i la de-
predació del 
territori. Ara 
toca un urba-

nisme transformador, de rehabilita-
ció als barris –com estem fent a les 
muntanyetes de Can Sant Joan i la 
Font Pudenta–, que protegeixi les 
zones verdes perquè espais com el 
Pla de Reixac es mantinguin com 
a pulmons verds i franges de con-
nexió natural amb altres municipis. 
Hem de treballar per la mobilitat 
sostenible amb una bona xarxa de 
transport públic i per a bicicletes. 
També per donar uns nous usos a 
espais de centralitat metropolitana. 
-Com ara?
Per exemple, a l’entorn de l’estació 
de Can Sant Joan. Si es projecta 
que acolli una estació intermodal 
ferroviària, no hauria de tenir al 
costat una cimentera que actua 
com a incineradora i que, lluny de 
donar valor afegit, genera proble-
mes de contaminació.
-Tornant a Terra Nostra, una al-
tra de les assignatures pendents 
és desenvolupar la Zona 21. 
La diagnosi encarregada a la Dipu-
tació ja està feta i l’hem de presen-
tar als veïns. A continuació, farem 
un procés participatiu per recollir 
propostes d’actuació assumibles 

‘Volem un urbanisme transformador 
i cohesionador, no pas especulatiu’
Jordi Sánchez proposa un canvi de model urbanístic al municipi que aposta per vertebrar espais i acabar amb la degradació
Pilar Abián | Redacció

ENTREVISTA AL PRESIDENT DE L’ÀREA TERRITORIAL

per l’administració i els propietaris. 
No podem repetir els errors que es 
van cometre en el passat. 
-No és l’únic sector pendent de 
regularitzar. 
Malahuradament en ple segle XXI 
encara hi ha barris no recepcionats 
per l’administració que no tenen 
serveis bàsics com el clavegueram 
o l’asfaltat de carrers. En l’anterior 
mandat vam posar el fi l a l’agulla 
a l’Estany de Gallecs fent arribar 
l’aigua potable, amb una subven-
ció d’Aigües de 
Barcelona i l’apor-
tació veïnal. Ara 
toca fer el projec-
te d’urbanització. 
Aquest és l’exem-
ple a seguir a la 
Zona 21 de Terra 
Nostra, la Vallença Baixa,  Reixac i 
Can Pomada.
-El Bosc d’en Vilaró no entra en 
aquest llistat?
No, perquè la urbanització està en 
zona forestal. La problemàtica del 
Bosc d’en Vilaró és molt més greu, 
però hem de seguir lluitant per 
buscar alguna altra solució.
-Descarta l’Àrea Residencial 
prevista a Mas Duran?
Hem demanat a la Generalitat la 
seva retirada perquè no necessitem 

2.400 nous habitatges ni esperar 
que aquesta sigui la solució per 
urbanitzar Can Pomada. Els grans 
projectes inversors tenen com a 
objectiu el seu propi benefi ci, no el 
dels veïns. Ja n’hi ha prou de plans 
especulatius. Hem de fer un urba-
nisme democràtic, participatiu i al 
servei de la gent.
-Està en contra del creixement 
del municipi?
El que crec és que ha de crèixer de 
forma cohesionada, donant vida 

als solars que 
avui dia estan 
mal aprofi tats.
-Quin pla té 
per a les zones 
industrials?
Millorar els 
polígons que 

tenim i fer-los més competitius és 
un dels reptes urgents a afrontar. 
Volem contribuir a facilitar la crea-
ció de llocs de feina fl exibilitzant-ne 
els seus usos. I també integrar els 
espais industrials propers a la po-
blació.
-Aquest és l’exemple que se se-
guirà a l’antiga Aismalibar?
La inversió prevista per Lidl al 
polígon Foinvasa farà que hi hagi 
una transició més amable entre el 
polígon i la carretera de Ripollet. 

Desapareixerà el mur que veien els 
veïns i un tram de la vorera –el que 
dona al carrer Tagamanent– s’am-
pliarà fi ns a sis metres. Aquest és 
un exemple de com, fent les coses 
bé, hem aconseguit que l’empresa 
continuï invertint a Montcada sen-
se posar en risc el futur de la cor-
poració amb operacions urbanísti-
ques de dubtosa legalitat. N’hi ha 
algunes fetes en el passat que ens 
poden sortir molt cares.
-Per exemple?
El trasllat de Valentine a Can Mi-
lans. Estem pendents del judici que 
s’ha de fer després de la denúncia 
presentada per l’Ajuntament de la 
Llagosta contra el canvi de plane-
jament impulsat per l’anterior go-
vern. Hem intentat subsanar-lo pro-
jectant una zona verda en la franja 
que separa la fàbrica del nucli urbà 
llagostenc, al límit entre ambdues 
poblacions. Si aquest judici es perd, 
Valentine podria presentar una re-
clamació patrimonial contra l’Ajun-
tament que tindria conseqüències 
catastròfi ques per a les arques 
municipals,  prou esquilmades pel 
pagament de les expropiacions de 
zones verdes. Anys després, encara 
estem pagant les alegries amb què 
es feien els convenis en l’època de 
la bombolla immobiliària.

‘Els grans projectes 
inversors tenen com a 
objectiu el seu benefi ci, 
no el dels veïns’

‘Estem pagant les 
alegries dels convenis 
fets en l’època de la 
bombolla immobiliària’

Jordi Sánchez compaginarà durant el mandat el seu càrrec a l’Ajuntament amb una de les vicepresidències de l’Àrea Metropolitana de Barcelona
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Jaume Teixidó, de 55 anys i veí 
de Mas Rampinyo, serà el nou 
regidor d’ERC en substitució de 
Montse Ribera, qui va morir el 
passat mes de setembre. El seu no-
menament com a edil es farà al Ple 
ordinari del mes d’octubre, el dia 
31 (Casa de la Vila, 18.30h).
“No són les circumstàncies en 
què m’hauria agradat arribar al 
càrrec, perquè no es pot substitu-
ir una persona com ella, però el 
seu model serà el que m’inspiri 
per treballar i fer-ho el millor 
possible”, ha dit Teixidó en decla-
racions a La Veu.

Trajectòria. El nou representant 
d’ERC era el número 7 de la llista 
de la formació als passats comicis i 
entrarà a formar part del Ple per la 
renúncia a fer-ho de la companya 
que el precedia. Aquesta era la se-
gona vegada que es presentava pel 
partit, tot i que al 2015 ho va fer 
com a independent i l’última, com 
a militant.
Llicenciat en Geografi a i Història, 

Teixidó treballa actualment en 
una planta de logística, activitat 
que deixarà provisionalment apar-
cada per dedicar-se plenament al 
consistori.
“Per a mi és un repte personal 
que afronto amb molta il·lusió i 
amb moltes ganes; aspiro a aju-
dar a resoldre  problemes per tal 
que la gent se senti orgullosa del 
seu municipi”, ha afegit Teixidó. 

Jaume Teixidó serà el 
nou regidor d’Esquerra
Prendrà possessió del càrrec al Ple del mes d’octubre

INCORPORACIÓ

Pilar Abián | Montcada

Teixidó, de 55 anys, és veí de Mas Rampinyo
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Intentar picar a totes les portes i 
no donar la batalla per perduda 
és l’objectiu que s’han fi xat els 
governs de Montcada i Reixac i 
Manlleu per frenar els ERO que 
hi ha en marxa a les empreses 
TE Connectivity i Prysmian –
antiga General Cable. Ambdós 
expedients de regulació poden 
suposar l’acomiadament de 254 
persones a les plantes locals i de 
334 a la seu que té Prysmian al 
municipi osonenc. L’alcaldessa 
montcadenca, Laura Campos 
(ECP), i el seu homòleg, Àlex 
Garrido (ERC), van aconseguir 
el 21 d’octubre que la Generalitat 
es comprometés a demanar a la 
ministra d’Indústria en funcions,
Reyes Maroto, i al secretari ge-
neral del departament, Raul 
Blanco, una reunió per parlar de 
la situació d’ambdues empreses. 
Aquest és l’acord que es va pren-
dre a la reunió que ambdós van 
mantenir amb la consellera  
d’Empresa i Coneixement, Àn-
gels Chacón.  “Hem demanat 
a la Generalitat que assumei-
xi el lideratge en la defensa 
dels llocs de feina d’aquestes 
dues empreses”, ha manifestat 
Campos, qui va anar a la troba-
da acompanyada de la regidora 
d’Ocupació i Treball, M. Rosa 
Borràs (ERC).
Durant la reunió, els represen-
tants de la Generalitat van ma-
nifestar que tant el departament 
d’Indústria com la direcció de 
Prysmian estan a la recerca 
d’empreses inversores interes-
sades a instal·lar-se a Montcada 
i Manlleu amb un perfi l que 
permeti absorbir part dels treba-
lladors afectats per l’ERO. Així 
mateix, van parlar de fer una 
taula de reindustrialització amb 

la participació dels ajuntaments. 
Ambdues propostes van ser ben 
rebudes pels representants muni-
cipals que, tot i així, van instar 
el govern autonòmic a reclamar 
al Ministeri d’Indústria la seva 
intervenció. “Evidentment és 
complicat revertir la decisió 
que han pres les empreses, 
però hem d’intentar-ho”, ha 
dit Campos. Un dels arguments 
que es vol plantejar a l’Estat és 
que ha de defensar la continuï-
tat de Prysmian a Catalunya per 
una qüestió estratègica de país. 
“Aquesta empresa fa cablejat 
de mitja i alta tensió; justament 
quan anem cap a la transició 
ecològica en la línia de subs-
tituir el combustible fòssil per 
l’electricitat, l’Estat hauria de 
lluitar per no deixar-la esca-
par”, opina l’alcaldessa.

Preguntes a Europa. Campos 
també ha demanat la intervenció 
de l’eurodiputat dels comuns Er-
nest Urtasun, qui el 19 d’octubre 
es va reunir a Montcada i Rei-

xac amb membres dels comitès 
d’empresa de les dues factories. 
El polític es va comprometre a 
fer dues preguntes a la Comissió 
Europea. D’una banda, la des-
localització que suposa reduir
la plantilla en un centenar de 
persones a TE Connectivity per 
portar producció a altres plantes. 
I de l’altra, la situació monopolís-
tica de Prysmian a Europa, ofe-
gant la competència. “Revertir 
aquestes decisions és molt com-
plicat, però ho intentarem; cal 
fer la denúncia i que la Comis-
sió Europea estudiï ambdós 
casos”, ha dit Urtasun. 

Declaració institucional. En el 
marc del Consell d’Alcaldies del 
Vallès Occidental i a petició de 
Campos, l’ens ha aprovat per 
unanimitat una declaració ins-
titucional en suport i solidari-
tat als treballadors afectats pels 
ERO, que inclou demanar a la 
Generalitat que faci de media-
dora pel vetllar pel manteniment 
dels llocs de treballs amenaçats.

ERO A PRYSMIAN I TE CONNECTIVITY

Montcada i Manlleu demanen a la 
Generalitat que parli amb el Ministeri
L’eurodiputat dels comuns Ernest Urtasun també denunciarà la situació a la Unió Europea

Pilar Abián | Redacció
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L’Ajuntament vol adaptar 
els usos dels polígons per 
facilitar noves inversions

Treballadors afectats pels ERO durant la concentració feta a les portes del Parlament el dia 9

L’Ajuntament ha donat les pri-
meres passes per modifi car el 
planejament vigent al polígon del 
Pla d’en Coll, per facilitar que les 
empreses del sector puguin efec-
tuar inversions que requereixin 
una modifi cació dels paràmetres 
urbanístics per tal d’adaptar-los 
als nous processos productius. 
Una de les primeres companyies 
interessades és la cadena d’ali-
mentació Condis, establerta en 
aquest sector, que ha manifestat 
a l’Ajuntament la seva necessitat 
d’ampliar l’alçada del seu magat-
zem robotitzat per tal d’obtenir 
més espai i així donar sortida a 
la demanda de productes de la 
seva xarxa d’establiments, evitant 
l’ocupació de nous sòls i donant 
compliment a un urbanisme sos-
tenible.

Demanda. La direcció de Con-
dis ha comunicat personalment 
aquest objectiu empresarial a 

la delegació municipal que l’11 
d’octubre va visitar les instal-
lacions, encapçalada pel presi-
dent de l’Àrea Territorial, Jordi 
Sánchez (ERC); la presidenta de 
l’Àrea Econòmica, Eva Manzano 
(ECP); i la regidora d’Ocupació i 
Treball, M. Rosa Borràs (ERC). 
“La voluntat municipal és pos-
sibilitar que les empreses pu-
guin continuar fent inversions 
a Montcada i Reixac, especial-
ment en un moment convuls 
a nivell industrial pel casos de 
General Cable i TE Connecti-
vity”, ha indicat Sánchez. 
La modifi cació de planejament es 
farà amb paràmetres que servei-
xin per a tot el polígon. “Aquesta 
acció va en la línia de la moder-
nització i la millora dels nostres 
polígons d’activitats econòmi-
ques”, ha expressat l’edil, en refe-
rència també a actuacions fetes a 
d’altres sectors empresarials, com 
ara el polígon de Can Cuiàs, on 
s’ha millorat l’accés.

Pilar Abián | La redacció

La decisió requereix canviar el planejament urbanístic

ANTIGA AISMALIBAR

Reunió informativa per explicar al veïnat com s’urbanitzarà el solar
Els veïns de Mas Rampinyo coneixeran el 
12 de novembre el contingut del projecte 
d’urbanització dels terrenys que hi ha a la 
confl uència del carrer Indústria amb la ca-
rretera de Ripollet, on estava l’antiga nau 
de l’empresa Aismalibar. La reunió infor-
mativa es farà a La Unió (19.30h) i comp-
tarà amb la participació de l’alcaldessa, 
Laura Campos, el president de l’Àrea Terri-
torial, Jordi Sánchez, i tècnics municipals, 
a més d’un representant de l’empresa 
LIDL, promotora de la urbanització de la 
parcel·la. La nova construcció seguirà una 
nova alineació augmentant la distància 
actual entre el polígon Foinvasa i el barri 
residencial. La vorera serà molt més àm-
plia amb cessions per a espai públic | LR

COMPETITIVITAT EMPRESARIAL

R
AF

A 
JI

M
ÉN

EZ



08 1a quinzena | Novembre 201908 Notícies

Els efectes de la gota freda a Ca-
talunya en aquest inici de tardor 
també s’han viscut a Montcada 
i Reixac, tot i que no han causat 
danys importants. L’episodi més 
intens es va registrar amb les plu-
ges torrencials de la nit del 22 al 23 
d’octubre que van originar algunes 
afectacions a la via pública. Agents 
de la Policia Local, l’ADF i Protec-
ció Civil van haver de precintar 

els passos soterrats de la C-17, del 
carrer Lloret de Mas Rampinyo i 
de Terra Nostra, que van quedar 
inundats. També va ser necessària 
la presència dels bombers a Mas 
Rampinyo per apagar l’incendi 
que un llamp va provocar en una 
subestació elèctrica del carrer San-
ta Fe. La resta d’intervencions van 
ser per col·locar tapes de clavegue-
ram que havien saltat als carrers 
Circumval·lació, de Can Cuiàs, i 

Pep Ventura, de Mas Rampinyo 
i per retirar arbres i branques cai-
guts a la carretera de Vallençana i 
a la plaça Joan Fuster, de Pla d’en 
Coll. La riera de Sant Cugat i els 
rius Besòs i Ripoll van experimen-
tar una gran crescuda. 
Els treballadors de l’Ajuntament 
van fer el 24 d’octubre un minut 
de silenci en rècord a les víctimes 
dels aiguats que es van produir en 
diferents punts de Catalunya.  

GOTA FREDA

Les intenses pluges de l’inici de la 
tardor causen diferents afectacions
El cabal del Besòs, el Ripoll i la riera de Sant Cugat van experimentar una gran crescuda

Laura Grau | Redacció

L’endemà de la nit del 22 al 23 d’octubre, tot i que ja no va ploure, encara es podia apreciar al Besòs l’augment del cabal
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Abans d’acabar el mes d’octubre 
han de començar les obres per 
adequar un camí entre la zona re-
sidencial de Can Cuiàs i el camp 
de futbol de Ciutat Meridana, 
situat al Torrent del Bosc Llarg, 
on molts joves i infants del barri 
montcadenc practiquen esports. 
El disseny del traçat l’ha fet el 
departament d’Obres i Projectes 
de l’Ajuntament i l’actuació serà 
sufragada amb una aportació de 
60.000 euros que ha fet el consis-
tori de Barcelona, en el marc del 
conveni signat entre ambdues 
administracions l’any 2014 per a 
la construcció del centre de reco-
llida d’animals barceloní previst a 
prop del cementiri de Collserola.

Demanda ciutadana. L’execució 
del projecte dona resposta a la  
reivindicació de moltes famílies 
de Can Cuiàs que actualment 
fan servir un camí de terra que 
té una forta inclinació sense cap 
mesura de seguretat. “El nou ac-

cés sortirà d’una cota més bai-
xa respecte l’actual recorregut, 
de manera que el pendent serà 
molt suau”, ha explicat el presi-
dent de l’Àrea Territorial, Jordi 
Sánchez (ERC). 
Les obres tindran una durada 
de tres mesos aproximadament 
i inclouran, a més de l’adequació 
del camí, la protecció i consolida-
ció del talús amb la instal·lació 
d’una geomalla natural, així com 
un pont de fusta per sobre d’un 
rierol. Sánchez ha demanat dis-
culpes pel retard amb què s’inicia 
una actuació reclamada des del 
2014, que no s’ha pogut adjudicar 
fi ns a tenir la consignació pressu-
postària de l’Ajuntament de Bar-
celona. L’edil també ha afegit que 
aquest és el primer pas per millo-
rar la connexió entre Can Cuiàs 
i Ciutat Meridiana “a l’espera 
que prosperi la proposta de 
fer una passarel·la de vianants 
per sobre de l’antic aqüeducte 
que creua el Torrent del Bosc 
Llarg”.

CAN CUIÀS

Habilitació del camí 
fi ns al camp de futbol
L’Ajuntament calcula fer la intervenció en tres mesos

Pilar Abián | Redacció
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...També és notícia.....................................................
ELECCIONS GENERALS

La Casa de la Vila substituirà l’Auditori com a col·legi electoral 
el 10-N en coincidir amb els actes de l’aniversari de l’equipament
Per primera vegada i de forma pun-
tual, la Casa de la Vila serà un punt 
de votació a les eleccions generals 
del 10 de novembre. El motiu és 
que l’Auditori Municipal acollirà 
el mateix dia dos dels espectacles 
programats per commemorar el 
seu 25è aniversari (veure pàgi-
na 19). La resta de col·legis elec-
torals es mantenen igual que en 
anteriors comicis: Can Tauler, l’AV 
Font Pudenta i La Ribera, les es-
coles El Turó, Reixac, Elvira Cuyàs, 
Mitja Costa, Mas Rampinyo, els ins-
tituts La Ribera i Montserrat Miró, el 
Kursaal i el Centre Cívic Can Cuiàs. 
Les persones designades per for-
mar part de les meses –que van ser escollides el passat 16 d’octubre, en un sorteig fet en el marc d’un 
Ple Extraordinari– han d’assistir obligatòriament a la cita. En aquests comicis estan cridades a les urnes 
un total de 25.583 persones del municipi | LR

El conseller d’Interior Miquel Buch 
participarà a la propera reunió de la 
Junta de Seguretat local que es faci 
a Montcada, atenent a la deman-
da que li ha fet l’alcaldessa, Laura 
Campos (ECP). L’edil va coincidir 
amb el conseller en una reunió del 
Consell d’Alcaldies del Vallès Oc-
cidental, en què els representants 
municipals li van traslladar la seva 
preocupació per la seguretat i man-
ca efectius de Mossos. Buch va ex-
plicar als batlles les previsions del 
govern autonòmic d’anar augmen-
tant la plantilla –a raó de 750 noves incorporacions anuals– fi ns arribar 
a la xifra de 2.000.Campos va aprofi tar la coincidència amb el conseller 
per convidar-lo a la propera Junta de Seguretat Local en què intervenen 
comandaments de totes les forces policials que actuen al territori –Poli-
cia Local, Mossos i Guàrdia Civil. “Volem que conegui de primera mà la 
sigularitat del nostre municipi que, per la seva proximitat a Barcelona 
i la dispersió dels barris, requereix una major coordinació entre cossos 
i més mitjans”, va dir l’alcaldessa | LR

EFECTIUS POLICIALS
El conseller d’Interior Miquel Buch, convidat a 
la propera reunió de la Junta de Seguretat Local

L’Ajuntament convida la ciu-
tadania a participar al proper 
Debat Ciutadà del Pla Direc-
tor Urbanístic (PDU) Metro-
polità, que es realitzarà el dia 
29 d’octubre a Cerdanyola del 
Vallès (Ca n’Altimira, 19h). El 
PDU vol donar respostes a les 
necessitats actuals de les ciu-
tats i pobles, apostant per un 
model de desenvolupament 
sostenible, equitatiu i cohe-
sionat. El passat juliol es va 
posar en marxa aquesta iniciativa amb l’objectiu de divulgar els continguts 
del projecte urbanístic que afecta qüestions com la mobilitat, la cohesió 
social i l’habitatge, el desenvolupament social i econòmic i els cicles de 
la matèria i l’energia, entre d’altres. Aquest procés de participació ciu-
tadana inclou sis Debats Ciutadans. Montcada i Reixac forma part de la 
secció del Vallès on també s’inclouen els municipis de Badia, Barberà, 
Cerdanyola, Ripollet i Sant Cugat. Les sessions s’organitzen en tres parts: 
una primera, que consta d’una breu explicació general sobre el PDU; una 
segona, centrada en tallers de participació per eixos temàtics i, fi nalment, 
una tercera a mode de conclusió. El president de l’Àrea Territorial, Jordi 
Sánchez (ERC), intervindrà durant la inauguració de la jornada en qualitat 
de vicepresident de desenvolupament de polítiques urbanes de l’AMB. 
Per assistir als Debats Ciutadans, cal inscriure’s a través de l’enllaç: urba-
nisme.amb.cat/formulari-inscripcions | DP

ECONOMIA
Jornada per recollir les propostes de la ciutadania 
al Pla Director Urbanístic Metropolità (PDU)

Agents dels Mossos d’Esquadra 
de la comissaria de Montcada 
i Reixac van detenir el passat 8 
d’octubre dos joves de 25 i 23 
anys i un menor de 17, tots tres 
veïns de l’Hospitalet del Llobre-
gat, quan intentaven accedir amb 
força a un domicili del carrer Ra-
mon y Cajal, a Mas Rampinyo. 
La col·laboració ciutadana va ser 
clau per efectuar les detencions, 
ja que veïns dels voltants van tru-
car al 112 sobre les 13h, alertant 
la policia de la presència de dues 
persones a les teulades. Un cop 
va arribar al lloc dels fets, la pa-
trulla va localitzar un vehicle amb 
un home al seu interior i va divisar 
dos més corrent per les teulades, 
intentant fugir. Amb l’ajuda d’una 
segona patrulla, els agents van 
establir un perímetre per evitar 
la fugida i els joves, en veure que 
no tenien escapatòria, van baixar. 
Els agents els van identifi car i es-
corcollar, trobant dos parells de 
guants. A la teulada també es van 
localitzar un tornavís i un cúter, ei-
nes susceptibles de ser utilitzades 
per cometre els robatori | LR

Detinguts tres joves 
quan intentaven robar 
en un domicili de 
Mas Rampinyo
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CAN CUIÀS
Denunciats els autors d’un abocament il·legal de
planxes de fi brociment gràcies a l’avís d’un veí
La Policia Local va obrir 
expedient de denúncia a 
dues persones per abocar 
il·legalment fi brociment a la 
via pública. Concretament, 
els agents van localitzar 10 
planxes de grans dimen-
sions a l’antiga carretera de 
Sabadell, entre Can Cuiàs i 
Vallbona. L’avís d’un ciutadà 
va permetre la ràpida actua-
ció de la Policia Local, que 
va identifi car els infractors, 
als quals se’ls ha denunciat per abocament il·legal i se’ls ha obert un 
expedient sancionador per tal que assumeixin la multa i el cost de la re-
tirada del material. La manipulació d’aquestes planxes, altament conta-
minants, és molt complexa i cal una empresa especialitzada per fer-ho. 
“Agraïm a aquest veí la seva trucada, que ha estat clau per poder lo-
calitzar a temps els infractors, i demanem que qualsevol persona que 
presenciï un acte d’aquest tipus, ho comuniqui a les autoritats”, ha 
dit el regidor responsable de la Policia Local, Oriol Serratusell (ECP) | LR

PL

Crema un vehicle al camí de la Font del Tort

Dotacions de bombers i membres de la Policia Local, els Mossos, l’ADF 
i agents rurals van participar el 15 d’octubre en les tasques d’extinció 
d’un incendi que es va declarar al migdia al camí de la Font del Tort. El 
foc va ser provocat per la crema d’un vehicle que havia estat sostret | LR

SUCCESSOS
Mor un jove montcadenc en ser atropellat per 
un vehicle a la C-17 després de caure de la moto
Un motorista de 26 anys, veí del barri de Terra Nostra, va morir el 20 
d’octubre a Barcelona. Segons fonts policials, el jove va ser atropellat 
per un cotxe quan, després de caure a terra sol, intentava aixecar la 
seva motocicleta. La Guàrdia Urbana de Barcelona ha informat que 
l’accident va passar cap a les 6.45h, al districte de Nou Barris, a l’inici 
de la carretera C-17 | LR
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El cementiri municipal, a la Font 
Pudenta, modifi ca l’horari d’ober-
tura per facilitar a la ciutadania la 
visita dels seus difunts amb motiu 
de la celebració de Tots Sants. Del 
29 d’octubre a l’1 de novembre, 
la instal·lació obrirà de 9 a 17h, 
de forma ininterrompuda. Per afa-
vorir l’accés a aquest recinte i al 
cementiri de Collserola, la Policia 
Local habilitarà un dispositiu es-
pecial de control del trànsit | LR

El cementiri municipal 
amplia el seu horari 
amb motiu de la festa 
de Tots Sants
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PÀG. 12

Prop de 2.500 participants i 
18.000 euros recollits per a la in-
vestigació del càncer de mama. 
Aquestes són les xifres rècord de 
la quarta edició de la Pink Run 
MiR organitzada per l’entitat Sin 
teta hay paraíso, amb el suport 
de l’Ajuntament i la Joventut At-
lètica Montcada. La cursa cami-
nada va tenir lloc el 20 d’octubre 
en un circuit de tres quilòmetres 
pel barri de Montcada Nova-Pla 
d’en Coll, amb sortida i arriba-
da davant del pavelló Miquel 
Poblet. La matinal també va in-
cloure dues sessions de zumba a 
càrrec de monitors de Montcada 
Aqua, un taller de maquillatge 
per a infants i un servei de per-
ruqueria per poder fer donacions 
de cabell. 

Agraïments. “Moltes gràcies pel 
suport de tantes persones. Sen-
se vosaltres, tot això no seria 
possible”, va dir Manu Muñoz, 
de Sin teta hay paraíso, durant 
l’entrega de premis als guanya-

dors de la cursa. Els tres primers 
classifi cats van ser Manel Méri-
da, Dylan Álvarez i Alberto Fer-
nández, en categoria masculina, i 
Kit Souther, Marta García i Elia 
Canga, en femenina.
L’entitat local va lliurar un 
xec simbòlic al director ad-
junt del departament d’inves-
tigació oncològica de l’Hos-
pital de la Vall d’Hebron de 
Barcelona, Sergi Cuadrado, 
qui va lloar aquesta iniciativa:
“Gràcies a vosaltres els projec-
tes d’investigació en càncer de 
mama són possibles”, va dir.
Enguany, els diners recollits es 
destinaran a la línia d’investiga-
ció sobre el carcinoma lobulillar, 
un tipus de tumor molt agressiu, 
amb l’objectiu de defi nir millor el 
seu pronòstic i tractament. 
L’esdeveniment va comptar amb 
l’assistència d’una nodrida repre-
sentació municipal, encapçalada 
per l’alcaldessa, Laura Campos 
(ECP), qui va destacar l’esperit 
solidari del municipi i va recor-
dar les dones que aquest any han 
perdut la batalla contra el càncer. 
“Aquesta cursa està dedicada a 
totes les dones valentes que ens 
han deixat i, en especial, a la 
regidora Montse Ribera, que 
va morir a fi nal de setembre”, 
va dir l’edil.

Sílvia Alquézar | Montcada Nova

Sin teta hay paraíso 
dedica la cursa a totes 
les dones que han mort 
enguany per la malaltia 

Les portaveus de Sin teta hay paraíso van lliurar un xec de 18.000 euros al director adjunt del departament d’investigació oncològica de la Vall d’Hebron
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QUARTA EDICIÓ

L’esdeveniment va tenir lloc el 20 d’octubre al voltant del 
pavelló Miquel Poblet i va aplegar uns 2.500 participants

La Pink Run recull 
18.000 euros contra 
el càncer de mama  

Hi va haver un estand per donar la melenaLa Pink Run va escalfar motors amb una sessió de zumba a càrrec de monitors de Montcada Aqua

Els tres primers classifi cats de la cursa solidària, amb les autoritats municipals i les representants de l’entitat Sin teta hay paraíso

FIRA DE L’AUTOMÒBIL
Promoció Econòmica i els Amics dels 
Clàssics organitzen el 27 d’octubre la 
setena edició de la mostra
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Una representació montcadenca 
de la Marea Pensionista va par-
ticipar el passat 16 d’octubre a la 

manifestació de Madrid que va 
organitzar la Coordinadora Es-
tatal per la Defensa del Sistema 
Públic de Pensions, a la qual van 

assistir pensionistes arribats d’ar-
reu del territori espanyol. Aques-
ta reivindicació es va iniciar l’hi-
vern del 2017, arran l’anunci del 
govern estatal, aleshores presidit 
per Mariano Rajoy (PP), que 
l’augment de les prestacions pu-
jaria només un 0,25%. Si bé pos-
teriorment s’han incrementat un 
1,6%, en general, i un 3%, les mí-
nimes, la Coordinadora Estatal 
considera que “les coses seguei-
xen igual o, fi ns i tot, en alguns 
temes, pitjor del que estaven”. 
En aquest sentit, la Marea Pen-
sionista també se suma a d’altres 
reivindicacions com la derogació 
de les dues Reformes de Pensions 
del 2011 i 2013 i de les Reformes 
Laborals, en considerar-les la 
causa del problema, així com la 
Llei Mordassa.

La Federació d’Associacions de 
Veïns de Montcada i Reixac 
(Favmir) posarà en marxa una 
campanya per apropar les seves 
reivindicacions als barris. Així ho 
va anunciar l’entitat veïnal en el 
marc de la seva festa anual, que 
va tenir lloc el 20 d’octubre da-
vant del pavelló Miquel Poblet, 
després de la cursa Pink Run 
MiR. La celebració va incloure 
infl ables per a la canalla, una fi de-
uà popular per a 300 persones i 
l’actuació de l’Associació Cultural 
Mayna. 
En el torn de parlaments, l’entitat 
va avançar el seu full de ruta per 
als propers mesos, que té com a 
objectius principals la defensa de 
la sanitat pública i de les pensions,
la retirada de l’impost metropoli-
tà del transport i la millora dels 
barris en matèria de seguretat, 
neteja i accesibilitat per a les per-

sones amb mobilitat reduïda. “El 
nostre objectiu és donar-nos a 
conèixer i tenir més presència 
als barris perquè la ciutadania 
es pugui implicar en les nostres 
lluites”, va comentar la vicepresi-
denta de la Favmir, Sonia Ortega.

Sanitat. Un dels temes prioritaris 
per a la Favmir és la defensa de 
la sanitat pública al municipi i la 
reobertura de les urgències mèdi-
ques nocturnes, reivindicació que 
l’entitat veïnal va liderar als seus 
inicis, ara fa vuit anys, i que en 
els darrers temps ha assumit la 
Taula de la Salut de Montcada, 
integrada per diferents entitats i 
col·lectius que treballen en favor 
de la sanitat pública. El secretari 
de la Taula, Josep Maria Guerra, 
va aprofi tar la festa per fer cinc 
cèntims sobre el projecte de llei 
de contractes de serveis a les per-
sones, més conegut com la ‘Llei 

Aragonès’, en referència al vice-
president econòmic de la Genera-
litat, Pere Aragonès. “La futura 
norma permetrà l’externalitza-
ció de diversos serveis vinculats 
als sectors educatiu, social i sa-
nitari”, va destacar Guerra,  qui 
va alertar que “la llei estableix 
un marc jurídic idoni perquè 
siguin les empreses privades les 
qui gestionin i prestin els ser-
veis públics que garanteixen els 
drets fonamentals”. 
A banda de la campanya infor-
mativa als barris sobre aquest 
projecte de llei, la Taula per la 
Salut mantindrà les concentraci-
ons mensuals per demanar la re-
cuperació de les urgències mèdi-
ques nocturnes, el primer dijous 
de cada mes. D’altra banda, la 
Favmir també dona suport a les 
concentracions que es fan cada 
dilluns a Barcelona en defensa 
d’unes pensions dignes.

ASSOCIACIONS VEÏNALS

La Federació d’AV de Montcada va celebrar el 20 d’octubre la seva festa anual

La Favmir farà campanya als barris 
sobre les seves reivindicacions

L’Associació Cultural Mayna va actuar a la festa anual de la Federació d’AV de Montcada, que va tenir lloc davant del pavelló Miquel Poblet

Sílvia Alquézar | Pla d’en Coll

SÍ
LV

IA
 A

LQ
U

ÉZ
AR

La 16a Marató de Sang va 
comptar amb 215 participants, 
dels quals 187 van poder donar 
sang i 28 van ser descartats per 
diferents motius mèdics. La jor-
nada solidària va tenir lloc el 21 
d’octubre durant tot el dia a la 
Casa de la Vila, organitzada pel 
Banc de Sang amb el suport de 
l’Ajuntament. També hi van col-
laborar voluntaris de l’Ofi cina 
Local de Creu Roja. 

Objectiu. El nombre de donants 
ha estat inferior a l’any passat, 
tot i que el balanç del Banc de 
Sang és positiu. “S’ha superat la 
xifra dels 200 participants i hi 
ha hagut 35 nous donants”, ha 
comentat Arnau Maspons, tècnic 
de promoció del Banc de Sang al 
Vallès Occidental Est. De cara a 

reforçar la campanya de Nadal, 
una època crítica pel que fa a les 
reserves de sang, l’Ajuntament i 
el Banc de Sang s’han plantejat 
fer una campanya especial coin-
cidint amb la Fira de Nadal, que 
es farà el 14 i el 15 de desembre 
al carrer Major.
La presidenta de l’Àrea Social, 
Mar Sempere, i el regidor de Sa-
lut Pública, Oriol Serratusell, tots 
dos d’ECP, van visitar el perso-
nal sanitari del Banc de Sang que 
va instal·lar la unitat mòbil a la 
Casa de la Vila. Els edils van ani-
mar la ciutadania a participar en 
la campanya perquè la sang és 
imprescindible en moltes inter-
vencions quirúrgiques i per cu-
rar malalties digestives, l’anèmia 
o determinants càncers. De cada 
donació, se’n benefi cien com a 
mínim tres persones. 

Sílvia Alquézar | Montcada

La jornada solidària es va fer a la Casa de la Vila el dia 21

Un total de 215 persones 
participa a la 16a Marató

DONACIÓ DE SANG
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Bona acollida de la caminada intergeneracional
Prop d’un centenar de persones va participar el 19 d’octubre a la ca-
minada intergeneracional en el marc de la celebració del Dia Mundial 
del col·lectiu, que es commemora l’1 d’octubre. La matinal va fi nalitzar 
a Mas Duran amb un esmorzar saludable i una sessió de tai-txí –a la 
foto. El programa d’activitats, organitzat per l’Ajuntament amb el suport 
de les dues entitats de gent gran, continuarà el 17 de novembre amb la 
festa de l’envelliment actiu, que tindrà lloc al pavelló Miquel Poblet. Els 
tiquets per a la botifarrada es poden comprar al preu de 3 euros fi ns al 
14 de novembre al consistori o bé a les associacions de gent gran | SA

La Marató de Sang d’aquest any va registrar 187 donacions i 35 nous voluntaris

La Marea Pensionista participa 
a la protesta convocada a Madrid

La protesta es va fer el passat 16 d’octubre, organitzada per la Coordinadora Estatal

Laura Grau | Redacció
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La Regidoria de Promoció Econò-
mica i els Amics dels Clàssics de 
Montcada (ACMiR) organitzen el 
27 d’octubre la setena edició de la 
Fira de l’Automòbil i trobada de 
vehicles clàssics. La mostra tindrà 
lloc durant tot el dia davant del pa-
velló Miquel Poblet i als terrenys 
de l’antiga zona d’atletisme. La 
previsió municipal és que per la 
fi ra passin més de 3.000 persones i 
participin 400 vehicles clàssics i 40 
estands. “L’objectiu és consolidar 
la iniciativa i donar a conèixer 
les empreses locals relacionades 
amb el món del motor”, explica 
la regidora de Promoció Econòmi-
ca, Eva Manzano (ECP).  

Activitats. La mostra comptarà 
amb nombrosos expositors de 
vehicles nous de concessionaris i 
de segona mà, a més de punts de 
venda de recanvis, accessoris, col-
leccionisme, joguines i marxan-
datge del món del motor. També 
hi haurà activitats infantils com 
un taller de pintura sobre un cot-
xe clàssic, llits elàstics i una mos-
tra de trens en miniatura. A les 
12.30h, es faran els parlaments 
ofi cials a càrrec de les autoritats 
municipals i es retrà homenatge 
al mecànic Jaume Garrido. A la 
zona de clàssics s’exposaran les 
dues millors rèpliques de Kitt, el 
vehicle que conduïa l’actor David 

Hasselhoff a la sèrie televisiva ‘El 
cotxe fantàntic’, dels anys 80. Els 
nostàlgics també podran visitar un 
autobús anglès de dos pisos, gràci-
es a la col·laboració de la Funda-
ció de Transports Metropolitans 
de Barcelona (ATM). A més, hi 
haurà una exposició de vehicles 
d’emergències i cossos de segure-
tat, com Protecció Civil, l’Agru-
pació de Defensa Forestal, Creu 
Roja, Mossos d’Esquadra i Policia 
Local, que presentarà en societat 
una rèplica del Seat Panda que 
utilitzava al 1982 i que l’ACMiR 
està restaurant en el marc d’un 
conveni signat recentment amb el 
consistori. 

D’altra banda, l’Agrupació Fo-
togràfi ca de Montcada i Reixac 
(Afotmir) farà, com cada any, 
les fotografi es a tots els vehicles 
clàssics participants a un photo-
call ambientat com les sortides 
dels ral·lis, a més d’una exposició 
d’imatges vinculades al món del 
motor. A la trobada de clàssics 
poden participar els vehicles de 
més de 25 anys d’antiguitat. La 
inscripció es pot fer a través del 
correu electrònic classicsmontcada@
gmail.com. Per poder participar a la 
Fira com a expositor, cal posar-se 
en contacte amb l’organització a 
través del correu empresa@montca-
da.org.

La 27a edició de la Mostra In-
ternacional de Films de Dones 
de Barcelona arribarà el 7 de 
novembre al Centre Cívic La 
Ribera (18.30h), amb la projec-
ció del curtmetratge ‘La inútil’, 
dirigit per Belén Funés i produït 
per Isabel Coixet. El fi lm narra 
l’estada de Merche –interpretada 
per l’actriu Nausicaa Bonnín– a 
la festa d’unes amigues, durant la 
qual es posa de manifest el fracàs 
vivencial de la protagonista, amb 
una feina que no li agrada i tan-
cada en si mateixa. Aquest dra-
ma contemporari, tal com l’ha 
defi nit la seva autora, es va rodar 
en tan sols tres dies. El títol apel-

la a la percepció que té Merche 
d’ella mateixa, sentint-se poc útil 
i molt perduda en una vida que 
no controla. Després de la pro-
jecció, s’obrirà un debat sobre els 
temes tractats al fi lm, que es va 
estrenar a l’octubre del 2017 i ha 
rebut diverses distincions.

Objectiu. Amb gairebé tres dè-
cades d’història, la mostra s’ha 
convertit en un espai cultural es-
table i una plataforma d’exhibició 
alternativa, amb l’objectiu de pro-
moure el cinema dirigit per dones, 
visibilizant la cultura audiovisual 
femenina. La seva programació 
s’allarga durant tot l’any i aborda 
diferents temàtiques. ‘La inútil’ és 

un fi lm inclòs en la secció Cone-
gudes (també) a casa, que pretén 
acostar les obres recents de les di-
rectores catalanes als municipis i 
als centres penitenciaris. 

MOTOR

La mostra es farà el dia 27 davant del pavelló Miquel Poblet i a l’antiga zona d’atletisme

La Fira de l’Automòbil preveu batre 
el rècord de vehicles participants

La pluja va deslluir l’última edició de la Fira de l’Automòbil, que va registrar menys públic

Sílvia Alquézar | Redacció
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La Fira Gastronòmica comptarà aquest any amb la participació de 12 establiments locals

XXVII MOSTRA DE FILMS DE DONES DE BARCELONA

La pel·lícula de Belén Funés es podrà veure el 7 de novembre, al Centre Cívic La Ribera

El festival arriba a la ciutat amb la 
projecció del curtmetratge ‘La inútil’

Càritas prepara 
el Gran Recapte 
d’Aliments

Fira Medieval de 
Montcada Nova 
Pla d’en Coll

Una de les paradistes de l’última edició
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Sílvia Alquézar | Redacció

L’Associació de Veïns de Mont-
cada Nova-Pla d’en Coll està 
ultimant els detalls de la quarta 
edició, que tindrà lloc els dies 9 i 
10 de novembre. Hi ha prevista 
la participació d’una quarantena 
de paradetes, que s’instal·laran 
davant del pavelló Miquel Po-
blet. Entre les activitats progra-
mades, destaquen una cercavila 
i les activitats per a la canalla. 
La Fira romandrà oberta els dos 
dies, de 9 a 21h | SA  

L’entitat ha començat la campa-
nya per sumar les 200 persones 
voluntàries que seran necessàries 
per al pròxim Gran Recapte d’Ali-
ments, el 22 i 23 de novembre. 
Els interessats poden enviar un 
correu a l’adreça granrecaptemontca-
da@gmail.com o bé trucar als telè-
fons 619 288 750 i 630 985 116. 
Enguany, hi col·laboraran nou 
supermercats: els Mercadona de 
Mas Rampinyo i de Can Cuiàs; 
els Condis dels carrers Lleida, 
Montiu i Viver; el Dia, al carrer 
Besòs; el Sorli Discau, al carrer 
Clavell; el Caprabo, al passeig 
Jaume I, i el Gros Mercat, al polí-
gon de La Ferreria. Càritas ha fet 
una crida a participar-hi perquè el 
nombre de famílies que cada mes 
rep un lot d’aliments ha augmen-
tat en una cinquantena respecte 
l’any passat | SA  

Nausicaa Bonnín protagonitza ‘La inútil’
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La 7a edició de la Jornada Gas-
tronòmica, que l’Associació Gas-
tronòmica Reixac i l’Ajuntament 
organitzen el 26 i 27 d’octubre al 
carrer Guadiana, tindrà enguany 
una vessant solidària ja que part 
de la recaptació anirà destina-
da a Montcada Solidària. Les 
persones que hi vulguin coope-
rar podran adquirir uns tiquets 
especials al preu d’1,5 euros 
i una tercera part de tot el que 
s’obtingui servirà per col·laborar 
amb aquesta entitat, que actual-
ment treballa amb tres projectes,
de caire educatiu, maternal i de 
promoció de l’esport, per aju-
dar als refugiats que malviuen
a l’illa de Lesbos (Grècia). 
Aquesta nova edició de la Jorna-
da Gastronòmica comptarà amb 

la participació d’un total de 12 
establiments locals. La Tasca, 
Spirit&Coffee i Fleca Noguera 
s’afegeixen per primera vegada 
a una llista que completen Can 
Piqué, Gran Danubio, Alimenta-
ció Susana, La Poma, Déja Vu, 
Manhattan, Cafè Colon, Ma-
dame Dessert i Catavins. El dia 
26, al migdia i a la nit, i el dia 27, 
només al migdia, aquests negocis 
de restauració oferiran plats, ta-
pes, pa, postres i begudes a partir 
d’un euro. 
Durant els dos dies de la fi ra, es 
podran degustar, per primera ve-
gada, gofres, així com creps sa-
lades i dolces. També s’oferiran, 
entre d’altres, peus de porc amb 
navalles, empanades argentines, 
daus de formatge, fi deuà de ma-
risc i arròs negre.

Rafa Jiménez | Redacció

Part de la recaptació anirà destinada a projectes de cooperació

La setena edició tindrà 
una vessant solidària

FIRA GASTRONÒMICA
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.....també és notícia........

Matinal de jocs a la 
plaça de la Ribera

NOVA INICIATIVA
Un itinerari pel Rec Comtal inaugura el cicle Memòria Viva
El projecte de dinamització 
‘El Rec Comtal es viu!’ va 
inaugurar el 13 d’octubre 
el cicle Memòria Viva, una 
iniciativa de l’Ajuntament 
de Barcelona per 
visibilitzar i donar suport 
a processos culturals 
col·lectius vinculats a la 
memòria de la capital 
catalana. L’objectiu 
del projecte és posar de relleu pràctiques materials i simbòliques 
que històricament han estat menystingudes com a eines vàlides de 
producció de coneixement i sociabilitat. L’activitat va consistir en un 
itinerari pel canal mil·lenari, entre Can Sant Joan i Vallbona, organitzat 
per la Taula Comunitària del Rec Comtal, un espai comunitari format pel 
veïnat, entitats i serveis i administracions de Montcada i Barcelona que 
treballen plegats per defensar el patrimoni cultural, ecològic, històric i 
comunitari a l’entorn de la infraestructura | SA

L’espai ‘Riberajocs’ tindrà lloc el 
26 d’octubre, de 10 a 13.30h,  
i està organitzat per la Taula 
Activa de la Ribera. Amb el lema 
‘Juguem per un barri millor’, el 
programa inclou jocs gegants, 
tradicionals, de rol i de carrer, 
entre d’altres propostes. Les 
activitats s’adrecen a totes les 
edats i són gratuïtes | SA 

Uns 250 alumnes 
visiten la mostra ‘Dona 
la volta a l’alcohol’
Un total de 246 joves ha visitat 
l’exposició en el marc de les 
visites guiades que el Punt 
d’Informació i Assessorament en 
drogues i addiccions (PASSA)  va 
fer durant l’estada de la mostra 
al Kursaal, del 27 de setembre al 
10 d’octubre. En concret, hi van 
prendre part cinc grups de segon 
d’ESO de l’institut Montserrat 
Miró, tres grups de l’institut La 
Ribera, un grup de joves del 
Centre Obert i dos grups del 
PFI d’informàtica i vendes de 
l’INS La Ferreria. L’exposició, 
promoguda per la Diputació de 
Barcelona, informa dels efectes 
de l’alcohol sobre l’organisme 
mitjançant plafons explicatius, 
taules interactives i elements 
que permeten reproduir les 
conseqüències de l’alcohol sobre 
el cos | LR
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D’una afi ció heretada del pare a 
un objectiu aventurer ben clar: 
arribar en bicicleta a l’Orient 
Pròxim. Amb aquesta motiva-
ció el montcadenc Jonathan Pé-
rez va iniciar l’11 de setembre 
el seu primer llarg viatge en 
aquest mitjà de transport. Amb 
anterioritat, havia viatjat un 
parell de mesos per Colòmbia 
i havia fet el Camí de Santia-
go, juntament amb el seu pare.

Trajecte. Després de recórrer la 
costa francesa, el jove montca-
denc va arribar a Itàlia, des d’on 
es va dirigir cap a Eslovènia on 
ara traça una ruta descendent 
pels Balcans, passant per Croà-
cia, Bòsnia, Montenegro, Koso-
vo i Macedònia. El seu pròxim 
objectiu serà arribar fi ns a Grècia 
i, des d’allà, creuar cap a Turquia 
per anar fi ns a l’Orient Mitjà.
L’aventura d’aquest veí és un tra-
jecte incert i sense rellotges, a la 
velocitat de les papallones, com 
un autèntic nòmada. “En aquest 
viatge –explica Pérez– has de te-
nir passió, has d’aprendre a ob-
servar, comprendre i acceptar 
la diversitat de cada frontera 

per adoptar una fi losofi a me-
ravellosa: la de la tolerància”.

El dia a dia. Diuen que una 
aventura és més divertida 
si olora a perill. Però, per a 
l’aventurer montcadenc, el ve-
ritable perill de viatjar sol per 
aquests països és passar al cos-
tat dels cotxes “que són els 
que em poden matar’’, opina. 
Pel que fa a l’hospedatge i les 
dietes, el 80% de les vegades 
Pérez acampa a l’aire lliure, tot i 
que també a casa de particulars 
que coneix a través de platafor-
mes digitals o gràcies al contac-
te diari amb la gent autòctona. 
Respecte a les despeses d’ali-
mentació, el montcadenc co-
menta que gasta al voltant de 
set euros diaris i que cuina en el 
seu petit fogó, peça imprescin-
dible del seu reduït equipatge. 
Al capdavall, l’aventura no ha 
fet més que començar. Queden 
encara molts quilòmetres per se-
guir pedalejant, amb la idea de 
tornar probablement a casa cap 
als mesos de maig o juny de l’any 
vinent, tot i que no es vol mar-
car dates per viure l’aventura al 
màxim. 

El montcadenc Jonathan Pérez viatja sol, amb un equipatge molt reduït i la seva bicicleta

David Perdigón | Redacció

REPTE

Jonathan Pérez té previst cloure el viatge el juny del 2020

L’aventura d’arribar a 
l’Orient Mitjà en bicicleta
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L’alumnat de 3r d’ESO de l’aula de 
diversifi cació curricular de l’INS La 
Ribera –a la foto– ha iniciat aquest 
curs un projecte per millorar l’en-
torn del centre i promoure el civis-
me al barri. La primera acció va te-
nir lloc l’11 d’octubre i va consistir 
en la col·locació d’uns cartells a les 
papereres, dissenyats pels estu-
diants, convidant la ciutadania a 
utilitzar-les. “Hem fet un treball de 
camp i hem comprovat que la gent 
llença molta brutícia al terra”, ha 
explicat l’alumna Alondra Genovés. 

En el marc d’aquest projecte, els 
joves també han comptabilitzat les 
papereres de la zona –un total de 
38– i la senyalització dels carrers i 
els equipaments. “Al carrer Larra-
mendi, al tram de l’institut, no hi 
ha cap paperera, i la senyalítica 
que indica on es troba el centre 
tampoc està actualitzada”, ha co-
mentat l’estudiant Kawtar Bouaz-
zaoui, qui ha afegit que l’objectiu 
és informar l’Ajuntament dels pro-
blemes que han detectat per veure 
si es poden solucionar | SA
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INS LA RIBERA
Alumnes de 3r d’ESO inicien un projecte 
per promoure el civisme al barri

NOVA INICIATIVA
Tarda de jocs i esports al Parc de les Aigües

Els Centres Oberts municipals i l’Espai Familiar van organitzar el 17 
d’octubre una activitat lúdico-esportiva oberta a tota la ciutadania. Hi 
va haver un espai de psicomotricitat per a infants de 0 a 10 anys, jocs 
del món i un laberint gegant per a totes les edats. Les activitats es van 
fer al parc de les Aigües | SA 
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Dos joves de Montcada, 
víctimes d’una 
agressió homòfoba

Dos veïns del municipi van 
ser víctimes d’una agressió 
homòfoba el passat 11 d’octubre, 
a Badalona. Els joves, de 19 
anys, van patir insults homòfobs 
i van ser amenaçats amb una 
arma blanca per part de sis nois, 
d’entre 15 i 20 anys. Les víctimes 
van poder fugir i refugiar-se a 
un bar, des d’on van trucar els 
Mossos d’Esquadra. Els joves 
agredits estan gestionant la 
denúncia dels fets a la policia 
a través de l’Ofi cina d’Atenció 
al col·lectiu LGTBI, un servei 
que ofereix l’Ajuntament en 
col·laboració amb l’Observatori 
contra l’Homofòbia, l’últim dijous 
de cada mes, de 18 a 20h, a la 
Casa de la Vila | SA 

El Kursaal va acollir la mostra sobre l’alcohol
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La Fira serà els dies 14 i 15 
de desembre, al carrer Major

Inscripcions: 
fins al 15 de novembre

Documentació i informació: 
www.montcada.cat
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de Nadal
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La propera edició de 
‘La Veu’, 15 de novembre

>Editorial
Fiscalitat
Després de quatre anys amb els 
impostos congelats, el govern 
municipal ha anunciat pujades 
per al 2020. La més alta, d’un 
8%, serà la de l’Impost de Bens 
Immobles (IBI), mentre que la 
resta de taxes públiques s’incre-
mentaran un 2%, d’acord amb 
l’IPC. Augmentar la pressió fi s-
cal és sempre una mesura im-
popular, sobretot en un context 
de crisi. Per això, quan es pren 
la decisió de fer-ho ha d’estar 
ben motivada. L’executiu local 
ha explicat en audiència públi-
ca que si no s’augmenten els 
ingressos per equilibrar la des-
pesa –molt elevada pel cost del 
manteniment dels serveis i el 
deute acumulat–, l’Ajuntament 
incompliria la Llei d’estabilitat 
pressupostària. 
Actualment la corporació es tro-
ba sota la tutela fi nancera de la 
Diputació, que ha obligat a fer 
un Pla Econòmic Financer amb 
rigoroses mesures de contenció. 
Incomplir-lo implicaria la inter-
venció dels comptes per part 
del Ministeri d’Hisenda, una 
possibilitat que el govern vol 
evitar perquè signifi caria perdre 
la capacitat de decisió sobre la 
despesa i posaria en risc la con-
tinuïtat dels serveis que presta 
el consistori. Un argument prou 
contundent per justifi car la pu-
jada impositiva que cal explicar 
bé als contribuents.

La bústia del lector
laveu.cat/latevaveu
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Siguem solidaris
Els treballadors i les treballadores de 
la Neteja Viària i Recollida de Brossa, 
tant si treballen a una empresa pri-
vada com pública, són gent com tu, 
persones que fan la tasca de netejar 
els nostres carrers i espais públics, així 
com la recollida selectiva de les cinc 
fraccions de brossa.
Recollir merda i olorar pixats no són 
feines agradables. Separar les dife-
rents fraccions de brossa, no és pas 
agradable. Dignifi quem la seva tasca 
no llençant objectes al carrer –per 
això hi ha les papereres–; no deixant 
merdes ni pixats a la via pública –fes-li 
un sorral a casa a la teva mascota–; 
separem correctament les cinc frac-
cions de brossa (envasos, orgànica, 
paper-cartró, vidre i rebuig) per evitar 
la desa gradable feina del triatge.
Siguem solidaris amb els companys 
treballadors de la neteja viària i reco-
llida de la brossa, dignifi quem la seva 
feina com a persones que són, com tu. 
Fes servir els serveis que estan al teu 
l’abast. La recollida de voluminosos és 
gratuïta, només cal trucar al 900 150 
140 i deixar les dades. Per a la recollida 
de paper i cartró comercial, només cal 
donar-se d’alta a l’Ajuntament i diposi-
tar el material davant de l’establiment 
els dilluns, dimecres i divendres, a les 
13h. Per a la resta de residus que no 
es poden deixar als contenidors, tenim  
la Deixalleria Municipal i les minideixa-

lleries que van pels barris. Utilitza tots 
aquests serveis, els treballadors de la 
neteja viària i recollida de la brossa 
t’ho agrairan i els teus veïns, també.

Josep Àngel Noguera
Tècnic de Serveis Municipals

Carta a Correus
Escric aquesta queixa farta de rebre 
correspondència aliena. No és que 
per confusió dels números de porta 
rebi cartes dels veïns del mateix ca-
rrer, sinó que estic rebent correspon-
dència de particulars que viuen a la 
Rambla dels Països Catalans o al ca-
rrer Baix de Sant Pere, quan jo resi-
deixo al carrer Anselm Clavé. Tampoc 
parlo de situacions esporàdiques: és 
un continu. No passa un sol dia que 
no hi hagi a la meva bústia corres-
pondència que no és meva. Ja n’hi 
ha prou! 
Les bústies personals no poden ser 
papereres on dipositar les cartes que 
no es poden entregar. I, per des-
comptat, com a veïna no penso exer-
cir les tasques pròpies dels carters de 
Correus i ser qui reparteixi aquesta 
correspondència. Així que, em veig 
en l’obligació de llençar totes aques-
tes cartes que m’arriben erròniament, 
fet que també repercuteix en els veïns 
que esperen rebre-les i no les rebran 
per culpa de la poca professionalitat 
i rigor d’alguns carters. Si us plau, 
prego que es tingui en consideració 

aquest problema i es busqui una solu-
ció adequada perquè deixi de succeir. 

C. G.
Mas Rampinyo

Alerta contra les sectes
Vull agrair que es tractés el tema de 
les sectes al programa Versión Espa-
ñola de La 2 a partir del debat sobre 
el fi lm ‘Amanecer’. Les sectes es po-
den trobar als llocs més impensables, 
en indrets on el bon criteri hauria de 
ser exemplar i, malauradament, no 
és així. Les persones que haurien 
d’exigir principis ètics miren cap a 
una altra banda i permeten que gu-
rús il·luminats, llops afamats de po-

der, sexe i sense escrúpols facin la 
seva destrossant persones i famílies 
senceres. Presenten una pantalla 
que enlluerna qualsevol i manipulen 
la persona perquè pugui aportar-los 
benefi cis de tota mena. El seu poder 
es torna en contra dels qui intenten 
denunciar-los. 
A España no es contemplen com 
a delicte accions que sí ho són a la 
resta d’Europa. Davant aquesta rea-
litat, cal fer el boca-orella per advertir 
d’aquest perill. Mantinc l’esperança 
que la justícia sigui menys permisiva i 
condemni actuacions sectàries.  

Àngels Espeig
Barberà del Vallès

El Retrovisor repassa els 25 anys de l’Auditori
Amb motiu del 25è aniversari de 
l’Auditori Municipal, inaugurat 
ofi cialment l’11 de novembre de 
1994, Montcada Comunicació 
prepara un Retrovisor especial amb 
la col·laboració de la Regidoria de 
Cultura i Patrimoni. El reportatge, 
que es podrà veure al Canal 
Youtube, repassa l’evolució de 
l’equi pament, que va ser el primer 
teatre públic que va tenir Montcada 
i la primera sala d’exposicions. A 
llarg del seu primer quart de segle 
de vida, ha acollit més de 2.300 
actes i ha atret 600.000 visitants, 
xifres que el converteixen en un 
dels motors culturals del municipi.

Opinió
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26 D’OCTUBRE, PLAÇA DEL BOSC (18H)

CONCERTS AL BARRI
Actuació de Desenfreno, 
Lacookingroom i Samusam

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
25è ANIVERSARI AUDITORI MUNICIPAL
Del 29 d’octubre a  l’11 de novembre 

PHOTOMONTCADA
GRAN PLATÓ II
Afotmir

Fins al 8 de novembre

26 l dissabte
Gastronomia. 7a Jornada Gastronòmica. 
(veure pàgina 12).

Música. Concerts de Lacookingrom, De-
senfreno i Samusam. Hora: 18h. Lloc: 
Plaça Bosc. Organitza: Joves de Can 
Sant Joan.

27 l diumenge
Visita. Passejada inèdita per la Vila de 
Gràcia. Hora: 11h. Lloc: plaça Lesseps 
(sortida del metro). Organitza: Fundació 
Cultural.

Motor. VII Fira de l’Automòbil i Trobada 
de Clàssics (veure pàgina 12).

Taller. ‘Inventa’t una llegenda’, a càrrec 
de Dani Moly. Hora: 12h. Lloc: Església 
de Reixac.

Teatre. ‘BR1%’, de La Jove Finestra Es-
tràbica. Hora: 18h. Lloc: Kursaal.

31 l dijous
Ple. Aprovació dels pressupostos muni-
cipals per al 2020. Hora: 18.30h. Lloc: 
Casa de la Vila.

Festa. Castanyada i Halloween a Terra 
Nostra (veure actes a la pàgina 19).

2 l dissabte
Teatre. ‘La fuga’, passatge del terror de 
Can Cuiàs (també diumenge).

4 l dilluns
Xerrada. Sobre Teresa Pàmies. Hora: 
16h. Lloc: Biblioteca Elisenda.

7 l dijous
Xerrada. ‘Dolors i remeis’, a càrrec de 
Creu Roja. Hora: 17.30h. Lloc: Casal de 
Gent Gran Casa de la Mina.

Cinema. Projecció del curtmetratge ‘La 
inútil’. Hora: 18h. Lloc: Centre Cívic la 
Ribera.

8 l divendres
Teatre. ‘Una Ilíada’, amb Eduard Fare-
lo. Hora: 21h. Lloc: Auditori Municipal. 
Preu: 3 euros.

9 l dissabte
Festa. Mercat medieval. Horari: de 9 a 
21h (també diumenge). Organitza: AV 
Montcada Nova-Pla d’en Coll.

Música. Concert d’El Sobrino del Dia-
blo. Hora: 21h. Lloc: Auditori Municipal. 
Preu: 3 euros.

10 l diumenge
Teatre familiar. ‘Jana i els tres óssos’, del 
Centre de Titelles de Lleida. Hora: 12h. 
Lloc: Auditori Municipal.

Música. ‘Commicerto’. Hora: 19h. Lloc: 
Auditori Municipal. Preu: 3 euros.

11 l dilluns
Efemèride. Parlaments sobre el 25è ani-
versari de l’Auditori i actuació del duet 
Tina & Joe. Hora: 19.30h. Lloc: Auditori.

14 l dijous
Concert. Big Mama homenatja Teresa 
Pàmies. Hora: 19.30h. Lloc: Auditori.

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
25 26 27

1 2 329 30 3128
C.Pardo M.Guix M.GuixRivas Duran J.VilaJ.Relat

El Punt

Recasens Rambla J.RelatEl Punt

6 87

Recasens

9 10
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

4 5
Rivas Duran Duran
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Recasens

MONTCADA A ESCENA
‘BR1%’

La Jove Finestra Estràbica 
27 d’octubre, 18h

PHOTOMONTCADA
Macro II 
Fins al 8 de novembre15 16 1712 13 1411

C.Pardo M.Guix M.GuixRivas Duran J.VilaJ.Relat

      octubre/novembre



16 1a quinzena | Novembre 201916 Cultura

Les obres de consolidació de la 
casa de Vista Rica i de millora de 
la Casa de les Aigües, iniciades 
els mesos de maig i setembre res-
pectivament, estaran enllestides a 
fi nals d’octubre, segons fonts mu-
nicipals. La Diputació de Barcelo-
na s’ha fet càrrec del fi nançament 
de les actuacions mitjançant una 
subvenció de 85.000 euros per a 
Vista Rica i de 45.000 euros, per 
a la Casa de les Aigües.  
A l’edifi ci de Turó Fermí, una 
torre d’estiueig de fi nal del se-
gle XIX projectada pel mestre 
d’obres Josep Graner, s’ha buscat 
consolidar el cos principal, repa-
rant les cobertes i les escales fi ns 
a la primera planta i retirant la 
runa acumulada i tots aquells ele-
ments que contenien amiant. La 
principal novetat ha estat la con-
versió d’un annex en una terras-
sa exterior  que ofereix una vista 
única del municipi. També s’han 
tapiat tots els accessos exteriors 
per evitar actes vandàlics i possi-
bles ocupacions.

Finançament. L’execució d’aquest 
projecte suposa un primer pas 
per evitar la degradació de Vista 
Rica, però encara s’està lluny de 
recuperar l’espai. “L’estat actual 
de la torre és defi cient, però es-
tem estudiant noves formes de 
fi nançament amb altres admi-
nistracions per tal de preservar, 

protegir i potenciar aquest i 
altres elements del nostre patri-
moni”, ha assegurat el president 
de l’Àrea Territorial, Jordi Sán-
chez (ERC).

Complex modernista. Un altre edi-
fi ci emblemàtic del municipi, la 
Casa de les Aigües, va començar 
la seva renovació el passat 18 de 
setembre. L’actuació s’ha centrat 
en la restauració d’alguns ele-
ments, concretament la fusteria i 
les fi nestres del balcó de la Casa 
del Maquinista i les portes de la 
sala dels pous. Aquesta és la pri-
mera de les tres intervencions  que 
està previst realitzar al complex 
industrial modernista del Parc de 
les Aigües. Quedarà pendent la 
reposició de les baranes dels pous 
–valorades en 54.000 euros–, 

que subvencionarà íntegrament 
la Diputació de Barcelona, i una 
tercera fase de rehabilitació, que 
encara s’està redactant. 
Tant la Casa de les Aigües com la 
torre de Vista Rica estan incloses 
dins del catàleg de patrimoni que 
l’Ajuntament va presentar el pas-
sat febrer, on s’inclouen més d’un 
centenar d’elements de Montcada 
i Reixac. “A partir d’aquest catà-
leg volem crear  una comissió de 
patrimoni formada per experts 
i veïns  que prio ritzi la recupe-
ració dels diferents bens”, ha 
afegit Sánchez, qui assegura que 
l’aprovació del document ha ser-
vit “per considerar el patrimoni 
com un valor a conservar i no 
com una nosa per especular, tal 
com havia passat en èpoques 
anteriors”. 

Cultura
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‘SAVAGE COAST’
Una novel·la de Muriel Rukeyser descriu 
la Montcada de l’inici de la Guerra Civil

Laura Grau | Montcada

Actuacions per conservar 
elements del patrimoni
La Diputació destina 130.000 euros a la torre de Vista Rica i a la Casa de les Aigües

URBANISME

La Torre de la Vista Rica, al turó Fermí, ha estat objecte d’actes vandàlics en els últims anys
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A la sala de pous de la Casa de les Aigües s’ha previst dur a terme la reposició de les baranes La fusteria de la Casa del Maquinista ha estat sotmesa a un procés de restauració
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MONTCADA A ESCENA

La Jove Finestra Estràbica i Teatrada 
Musical estrenen muntatges propis
‘BR1%’ és un apropament als trastorns de la ment i ‘El retorn del Zorro’, una comèdia musical

En el marc del programa com-
memoratiu de l’Any Pàmies, 
l’Auditori Municipal acollirà el 
14 de novembre, a les 19.30h, 
la conferència-concert de la can-
tant Big Mama ‘Teresa Pàmies, 
la llengua com a ofi ci’, en què ret 
homenatge a l’escriptora i perio-
dista catalana quan es complei-
xen cent anys del seu naixement. 
L’artista va crear l’espectacle a 
partir de la seva passió perso-
nal cap a l’obra de Pàmies, “pel 
seu intens component humà i 
la seva visió feminista i d’es-
querres”. Amb motiu de la seva 
actuació, el programa de Mont-
cada Ràdio ‘Com diu que es diu’ 
emetrà una entrevista amb la 
cantant el 6 de novembre. L’es-
pai de les biblioteques, ‘Signa-
tura 020’, oferirà un programa 
especial dedicat a l’escriptora el 
13 de novembre.

Mostra. D’altra banda, la biblio-
teca Elisenda també acull una 
exposició de petit format titula-
da ‘Tot és en els llibres’, una fra-

se que acostumava a dir Teresa 
Pàmies. La mostra, formada per 
sis plafons, recull els seus anys 
com a modista, dona de família 
pagesa, lectora empedreïda, es-
tudiant de periodisme a Mèxic, 
jove comunista destacada que va 
passar trenta anys a l’exili per les 
seves idees polítiques i que va re-
tornar a casa, guanyant el Premi 
Josep Pla, al qual va optar per 
correu. 

Laura Grau | Redacció

Big Mama, durant el recital dedicat a Pàmies

La cantant Big Mama 
homenatja l’escriptora
La conferència-concert es farà a l’Auditori, el 14 de novembre

ANY PÀMIES

‘La tendresa’ 
s’ajorna fi ns al 
21 de novembre 
per la vaga
La vaga general convocada el 
18 d’octubre contra la sentència 
del procés va motivar que la 
companyia suspengués la fun-
ció, programada aquell mateix 
dia, ja que part dels actors i de 
l’equip tècnic es van afegir a la 
convocatòria. La nova data que 
l’Ajuntament ha pactat amb la 
companyia és el 21 de novembre, 
a les 21h. Les persones que van 
comprar l’entrada anticipada-
ment i que no puguin assistir-hi 
per problemes d’agenda, poden 
sol·licitar el retorn dels seus di-
ners al correu cultura@montcada.
org, ja sigui una compra a través 
del web mirteatres.cat o a la taqui-
lla de l’Auditori Municipal. La 
resta de públic podrà acudir a la 
funció amb la mateixa entrada i 
localitat.
‘La tendresa’ és una comèdia de 
T de Teatre i Dagoll Dagom a 
partir d’un text d’Alfredo San-
zol, que va ser reconegut amb 
el Premi Nacional de Literatura 
Dramàtica 2017 i el XII Premi 
Valle-Inclán de Teatro. L’obra es 
va estrenar al teatre Poliorama 
de Barcelona | LG

‘Lapònia’ arriba al Teatre Municipal
Dues famílies es troben a Lapò-
nia per celebrar la nit de Nadal i 
esperar l’arribada del Pare Noël, 
però una de les criatures explica 
a l’altra que aquest personatge no 
existeix i que els pares l’utilitzen 
per fer xantatge als fi lls. Aquest 
és el punt de partida de ‘Lapò-
nia’, una comèdia a l’estil d’‘Un 
déu salvatge’, que arriba al Tea-
tre Municipal el 15 de novembre 
(21h). Els actors Roger Coma, 
Meritxell Calvo, Meritxell Huer-
tas i Manel Sans donen vida als 
protagonistes | LG

La companyia La Jove Finestra 
Estràbica, vinculada a l’escola 
de teatre Cuidar’t, estrenarà 
l’obra ‘BR1%’ el 27 d’octubre 
al Kursaa l (18h). Es tracta d’un 
espectacle de creació pròpia que 
han escrit i preparat durant sis 
mesos els alumnes i el seu pro-
fessor, Víctor Bea, i que gira al 
voltant de l’esquizofrènia. Amb 
un format que s’allunya del 
convencional, l’obra aborda la 
fragilitat de la ment humana i 
com es pot veure alterada la per-
sonalitat d’algú quan apareix la 
malaltia mental. Aquesta és la 
segona vegada que el grup ac-
tua a la mostra de teatre local. 
El seu debut va ser al 2017 amb 
un espectacle de comèdia de l’art 
titulada ‘Il Grande Canovaccio’.

Musical. El grup Teatrada Musi-
cal presenta aquest any a la mos-
tra Montcada a Escena un nou 
espectacle familiar de creació 

pròpia després del debut a l’edi-
ció anterior amb ‘Les Bruixes 
dels Germans Grimm’. El nou 
musical, titulat ‘El retorn del zor-
ro’, s’estrenarà el 17 de novem-
bre al Teatre Municipal (12h). 
L’obra narra el segrest de la fi lla 
de l’alcaldessa d’un poble fi ctici 
de Mèxic, a mans de les germa-
nes Guaca i Mole i uns bandits 
maldestres. La família recorrerà 
a l’heroi emmascarat perquè sal-
vi la jove, però la realitat és que 
el Zorro ja no és el que era. 
En aquesta nova proposta tea-
tral, dirigida per Albert Gràcia, 
la companyia ha ampliat el seu 
elenc d’actors i actrius amb la 
incorporació del planter de joves 
de l’escola de teatre musical Gris-
Dance, a la que està vinculada, i 
torna a proposar un musical es-
bojarrat amb cançons interpreta-
des en directe, apte per a tots els 
públics. Les entrades anticipa-
des, al preu de 7 euros, es poden 
comprar a www.mirteatres.cat.

Els actors de la companyia La Jove Finestra Estràbica, durant una escena del nou muntatge

El grup Teatrada Musical oferirà un espectacle musical inspirat en les aventures d’El Zorro
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Laura Grau | Redacció
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NOVEL·LA

La Fundació Cultural va acollir 
el 10 d’octubre la presentació de 
la novel·la ‘Savage Coast’, de Mu-
riel Rukeyser (Nova York, 1913-
1980), llibre que s’ha traduït per 
primera vegada al català i al cas-
tellà gràcies a la fi lòloga Eulàlia 
Busquets i a l’editorial Rata. L’es-
criptora i periodista nordamerica-
na relata en la novel·la les seves 
vivències quan va ser enviada a 
Barcelona per cobrir l’Olimpíada 
Popular. Casual ment, el 19 de ju-
liol de 1936, el tren que la duia a 
la capital catalana va quedar atu-
rat a l’estació de tren de Montcada 
i Reixac durant tres dies a causa 

de l’inici de la Guerra Civil. En el 
seu afany de constrastar la infor-
mació que apareix a la novel·la, la 
traductora va contactar amb Jo-
sep Bacardit i Ricard Ramos, de 
la Fundació Cultural i autors del 
llibre ‘940 dies. La Guerra Civil a 
Montcada’. 

Coincidències. Segons Ramos, “el 
que explica Rukeyser coinci-
deix amb un testimoni que des-
criu Montcada com una torre 
de Babel per la presència d’es-
portistes d’arreu del món que 
van romandre uns dies a fon-
des i cases del poble”. Bacardit es 
va mostrar cofoi que el llibre que 

van publicar fa cinc anys “hagi 
estat font de consulta per a un 
projecte d’aquesta magnitud” i 
va anunciar que se’n farà una 
segona edició. Busquets va reivin-
dicar “la veu silenciada d’una 
escriptora i activista d’esquer-
res, que va ser censurada per 
les seves idees, la seva llibertat 
moral i el seu esperit d’avant-
guarda”. En el seu moment, els 
crítics la van acusar de tenir una 
prosa “confusa i massa experi-
mental”, condemnant l’escrit a 
romandre en un calaix durant 
77 anys, fi ns que va ser descobert 
per una professora en una biblio-
teca de Washington al 2013.

Laura Grau | Montcada

La traductora de la novel·la de Rukeyser, Eulàlia Busquets, acompanyada dels cronistes locals Josep Bacardit i Ricard Ramos

Muriel Rukeyser immortalitza la 
Montcada del 36 a ‘Savage Coast’
Els fets històrics descrits a la novel·la, contrastats amb la Fundació Cultural
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Es busquen voluntaris per 
acompanyar els Reis Mags
Els montcadencs a partir de 15 
anys tenen l’oportunitat d’acom-
panyar Ses Majestats i el Car-
ter Reial el pròxim Nadal. Les 
persones interessades han de 
fer la sol·licitud de l’11 al 29 de 
novembre. Hi ha dues formes 
de formalitzar la inscripció: de 
manera presencial a la Regidoria 
de Cultura i Patrimoni (Casa de 
la Vila), o bé, enviant un correu 
electrònic a cultura@montcada.org, 
amb l’assumpte ‘Patges Caval-
cada 2020’. Els formularis per 

inscriure’s es poden obtenir a 
la  Casa de la Vila i a la pàgina 
municipal www.montcada.cat. La 
visita dels Reis Mags serà el 5 
de gener, amb motiu de la Ca-
valcada que recorrerà els carrers 
del municipi, i el Carter Reial ho 
farà un dia abans, el 4 de gener, 
a la plaça de l’Església, on reco-
llirà les cartes dels infants. Per a 
més informació, es pot contactar 
per telèfon amb el departament 
de Cultura i Patrimoni (935 651 
121) | LG

Diada exitosa 
amb motiu del 
5è aniversari 
dels teules
Els Castellers de Montcada i Rei-
xac van celebrar el 19 d’octubre 
la festa del seu cinquè aniversari 
amb una actuació especial a la 
plaça de l’Església, que va comp-
tar amb la visita dels Castellers 
de Badalona i Els Capgrossos de 
Mataró. L’exhibició va comen-
çar amb sis pilars simultanis en 
què els enxanetes van desplegar 
pancartes reivindicatives amb el 
lema ‘Llibertat presos polítics’ i 
també llaços de color rosa, amb 
motiu del Dia Mundial del Càn-
cer de Mama. La colla amfi trio-
na va fer una actua ció força lluï-
da i va portar a plaça 2pd4, 3d6a, 
2d6, 4d6a, pd4 i pd4xs. 
Els dies 26 i 27 d’octubre, els 
teules viatjaran a Andorra, on 
actuaran en el marc de la 41a 
Fira d’Andorra La Vella amb els 
Castellers de la ciutat | LG
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AFOTMIR

Cosme Oriol, president de l’Afotmir, fl anquejat per la regidora de Cultura i Patrimoni, M. Rosa Borràs, i l’alcaldessa Laura Campos, a l’Auditori

La Casa de la Vila acull retrats de ‘Gran Plató’, activitat feta a la plaça de l’Església Fotografi a macro, a la sala Sebastià Heredia del Kursaal 

Terra Nostra 
i Can Cuiàs 
preparen nits 
de terror
Amb motiu de la Castanyada i 
la celebració del Halloween, el 
Col·lectiu de Joves C4 de Can 
Cuiàs organitza els dies 2 i 3 
de novembre una nova edició 
del passatge del terror al Centre 
Cívic del barri, que enguany es 
transformarà en una presó amb 
el títol ‘La fuga’. Com sempre es 
farà un primer passi amb llums 
enceses per a la canalla (de 17.30 
a 18.30h) i un segon fi ns a les 23h 
per als adults.

Truc o tracte. L’AV de Terra Nos-
tra proposa el 31 d’octubre la 
visita a les cases decorades del 
barri i un concurs de disfresses. 
El lliurament de premis es farà a 
la plaça del Poble (21.30h). L’1 de 
novembre, hi haurà una botifar-
rada popular (13.30h) i, a la tar-
da, un concurs de toro mecànic 
per a infants i adults, un concurs 
de panellets i un espectacle de 
misteri. El dia 2, el Centre Cívic 
L’Alzina es transfomarà en un in-
ternat de terror, de 16 i 21h. El dia 
29 d’octubre, el Centre Cívic La 
Ribera també acollirà un túnel 
del terror | LG

La fotografi a és la gran prota-
gonista de les exposicions que 
es poden veure aquesta tardor a 
les sales municipals gràcies a la 
nova edició del festival bianual 
PhotoMontcada, que organitza 
l’Afotmir amb la col·laboració 
de l’Ajuntament. La presentació 
ofi cial es va fer el 15 d’octubre a 
l’Auditori Municipal, amb la pre-
sència de nombrosos socis de l’en-
titat i representants municipals. 
El president de l’entitat montca-
denca, Cosme Oriol, va remarcar 
que totes les fotografi es exposa-
des són inèdites i fruït de l’esforç 
i la col·laboració dels socis. “Es-
tem molt satisfets de la gran 
resposta que tenim entre els 
socis cada vegada que muntem 
una exposició, però ens agrada-
ria arribar al públic més jove, 
muntant alguna activitat a les 
escoles”, va explicar Oriol. La 
regidora de Cultura i Patrimoni, 
M. Rosa Borràs (ERC), i l’alcal-

dessa Laura Campos (ECP), van 
elogiar la tasca de promoció de la 
fotografi a que l’entitat fa a Mont-
cada i la projecció nacional i in-
ternacional del municipi a través 
d’aquest art.

Retrats i macro. La mostra que 
acull l’Auditori està formada per 
imatges de diferents temàtiques, 
sobretot paisatges i retrats, fetes 
per autors de les agrupacions fo-
togràfi ques de Montcada, Berga i 
Perpinyà, entitats agermanades. 
A la Casa de la Vila, es poden 
veure els retrats de ‘Gran Plató’, 
una activitat en què persones del 
municipi fan de models a la car-
pa que l’Afotmir monta a la pla-
ça de l’Església. El Kursaal acull 
la mostra Macro, amb imatges 
espectaculars fetes amb aquesta 
tècnica. Ramón Barquier i Joan 
Mimó exposen a la Biblioteca Eli-
senda i Elena Llorens, al Centre 
Cívic Antigues Escoles de Mas 
Rampinyo.

Paisatges, retrats 
i fotografi a macro, al 
PhotoMontcada 2019
Les imatges ocupen les sales d’exposicions municipals

Laura Grau | Montcada

25È ANIVERSARI DE L’AUDITORI

‘Una Ilíada’ i el concert 
d’El Sobrino del Diablo, 
plats forts del programa

Més de 2.300 actes i prop de 
600.000 assistents són les impac-
tants xifres que resumeixen els 25 
anys de vida de l’Auditori Muni-
cipal, inaugurat ofi cialment l’11 
de novembre de 1994. L’edifi ci, 
conegut antigament com el cafè 
de Cal Sarget, va acollir el pri-
mer teatre públic de Montcada i 
la primera sala d’exposicions, per 
on han passat artistes de renom. 
Una exposició de la Regidoria 
de Cultura i Patrimoni i un do-
cumental de Montcada Comuni-
cació repassen el primer quart de 
segle de vida de l’equipament. La 
mostra es podrà veure a partir del 
29 d’octubre, com activitat prèvia 
als espectacles que s’han progra-
mat, del 8 a l’11 de novembre, per 
celebrar l’efemèride.

Propostes. L’actor Eduard Farelo 
representarà ‘Una Ilíada’, una 
versió actualitzada del clàssic 

d’Homer, que parla sobre la in-
salvable atracció humana per la 
violència, la destrucció i el caos 
–el dia 8, a les 21h–; el cantautor 
satíric Juan Gómez –de nom ar-
tístic El sobrino del Diablo– oferi-
rà un dels seus concert-monòlegs, 
caracteritzats per lletres àcrates i 
melodies de procedència eclèctica 
–el dia 9, a les 21h–; el Centre de 
Titelles de Lleida representarà el 
muntatge familiar ‘La Jana i els 
tres ossos’ –el dia 10, a les 12h– i  
‘Commicerto’ s’aproparà al món 
de la lírica en clau d’humor –tam-
bé el dia 10, a les 19h. 
Les entrades, al preu de 3 euros, 
ja es poden comprar a l’Audito-
ri i al web mirteatres.cat. El pro-
grama clourà el dia ofi cial de 
l’efemèride, l’11 de novembre, 
amb els parlaments i el concert 
gratuït  del grup de jazz Tina & 
Joe. Les invitacions per a aquest 
acte es poden recollir a l’Auditori 
a partir del 29 d’octubre.

Eduard Farelo, en una escena de l’obra ‘Una Ilíada’, dirigida per Juan Carlos Martel

El cantautor satíric El sobrino del Diablo actuarà a l’Auditori Municipal el 9 de novembre
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A partir del 29, s’exposarà una mostra commemorativa
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BÀSQUET
La UB MiR ha creat aquesta 
temporada un total de 16 equips 
amb uns 190 jugadors

L’FB Montcada va organitzar el 13 
d’octubre la seva tradicional festa 
que serveix per presentar tots els 
equips que formen part de la seva 
estructura esportiva. L’acte va reu-
nir sobre la gespa de l’estadi de la 
Ferreria els 34 conjunts integrats 
per uns 400 jugadors que gestiona 
el club vermell, ja siguin propis o 
vinculats, com els tres de la UD 
Santa María –dos sèniors i un de 
veterans, que és una de les nove-
tats. Per a la temporada 2019-20, 
destaca el creixement de la secció 
femenina amb un total de quatre 
equips: un nou sènior B, que s’afe-
geix al sènior A, al cadet-júnior
i a l’infantil. La resta de l’estructura 
del club vermell es completa, a la 
secció masculina, amb tres juve-
nils, tres cadets, quatre infantils, 
set alevins, quatre benjamins, dos 
prebenjamins i un debutant. L’FB 
Montcada també té, a la secció 
masculina, un conjunt de veterans i 
dos equips de futbol sala, un sènior
i un juvenil.

Presència d’autoritats. L’acte de 
presentació va comptar amb l’as-
sistència de la junta directiva que 
encapçala el seu president, Antoni 
Sánchez, i del regidor d’Esports, 
Salva Serratosa (ERC). També hi 
van participar el màxim dirigent 
de la UD Santa María, Rafa Re-
piso, i el director esportiu de l’FB 

Montcada, Dani Busquets, que 
dirigeix un equip que completen 
Manel Gómez, Alejandro Escruela 
i Nicolás Cruz. 
En la seva intervenció, el regidor 
d’Esports va desitjar sort a tots els 
equips i va demanar disculpes per 
la situació d’algunes instal·lacions 
que, segons va dir, “no estan a l’al-
çada del vostre club”. Serratosa es 
va comprometre a buscar solucions
als problemes amb les calderes i la 
gespa dels estadis de la Ferreria i 
de Can Sant Joan, sense concretar
una data d’execució. Per la seva 
banda, Antoni Sánchez va avan-
çar que el club estarà amatent a 
aquest compromís i va demanar a 
l’Ajuntament que faci un esforç per 
invertir en l’esport ja que aquest 
“fomenta valors com l’educació, 
la integració i la igualtat”, va dir.
 

L’acte que es va fer el 13 d’octubre també va servir per presentar la bandera de l’FB Montcada, portada per quatre futbolistes del club

FUTBOL/FUTBOL SALA

Sumant els de la UD Santa María, el club vermell gestiona uns 400 jugadors, repartits en un total de 34 equips

L’FB Montcada guanya massa social 
amb el creixement de la secció femenina
Rafa Jiménez | La Ferreria
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Creix la presència
femenina al club
Gràcies a la feina que estan fent 
Alberto Cerón i Mari Melenchón, 
el club continua impulsant la crea-
ció d’equips femenins. El sènior A, 
que juga a Primera Catalana, se-
gueix sent el referent d’una secció 
amb més d’una cinquantena de 
jugadores –la majoria, a la foto– 
que completen un nou sènior B, 
que disputa una lliga de futbol-7, 
un cadet-júnior i un infantil  | RJ
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Obtenir l’ascens dels dos pri-
mers sèniors, millorar el nivell 
dels jugadors i fer créixer la sec-
ció femenina són els objectius 
que es planteja la UB MiR per 
a aquesta temporada, en què 
també vol posar èmfasi en el fo-
ment de valors com la solidaritat,
mitjançant acords amb entitats 
com Sin Teta hay paraíso i l’Asso-
ciació Espanyola contra el Càncer. 
Els dirigents del club blau van 
transmetre aquests reptes durant 
la presentació que es va fer el 20 
d’octubre al pavelló Miquel Poblet, 
en la qual van participar al voltant 
de 190 jugadors, repartits en 16 
equips, a més dels més petits de 
l’escola –l’única absència va ser la 
del sènior C. A la categoria mascu-
lina, l’entitat ha format tres sèniors,
dos sots-21, dos júniors, dos ca-
dets, un infantil, dos preminis i 
dos minis. Pel que fa a la feme-
nina, compta amb un sènior i un 
premini. 

Canvis per millorar. Carles Vilal-
ta, president de la UB MiR, ha 
destacat la importància d’haver 
creat el càrrec de director es-
portiu amb l’arribada d’Ismael
Sistrachs, antic col·laborador del 
CB Montcada, i els fi txatges que 
s’han fet per als dos primers equips. 
“Amb la nostra vessant social, fo-
mentant uns valors, i amb l’en-
fortiment de l’estructura tècnica, 
volem tornar a situar el bàsquet 
de Montcada al nivell que li 
correspon, ja que sempre havia 

estat un referent a Catalunya”,
ha dit Vilalta, qui agraeix el suport 
de l’entorn del club i el treball dels 
seus companys a la junta.
La presentació de la UB MiR tam-
bé va comptar amb la presència 
del regidor d’Esports, Salva Ser-
ratosa (ERC), qui va destacar el 
suport del club a entitats socials 
i el retorn d’alguns tècnics locals. 
Serratosa va animar els dos equips 
sèniors a fer una bona temporada 
per “generar il·lusió entre els ju-
gadors més petits i així augmen-
tar la quantitat de nois i noies 
que volen jugar al bàsquet”.

El club blau disposa de 190 jugadors que es distribueixen en un total de 16 equips, a més dels més petits de l’escola
Rafa Jiménez | Redacció

Els integrants de la junta i de la direcció esportiva de la UB MiR es van fer una fotografi a al parquet del pavelló Miquel Poblet davant una grada plena dels jugadors i entrenadors que formen part de l’entitat

FO
TO

S:
 S

ÍL
VI

A 
AL

Q
U

ÉZ
AR

El Capità Port Ginesta-UB 
MiR –a la foto– continua a la 
segona posició del grup 7è del 
Campionat de Catalunya de 
Tercera Categoria amb quatre 
victòries en quatre jornades. 
L’equip de Miguel Ángel Ga-
nella, que està empatat amb 
el Bàsquet Neus, ha guanyat 
els seus darrers partits contra 
el Boet Mataró (55-74) i el 
Maristes Rubí (78-69) | RJ

El primer equip 
es manté invicte

La UE Sant Joan-Atlètic ha 
trobat una bona dinàmica de 
resultats i ja encadena quatre 
jornades sense perdre al grup 
2n de Segona Catalana. Per pri-
mera vegada aquesta tempora-
da, l’equip d’Iban Tey ha pogut 
sumar dues victòries seguides 
contra el CE Europa B (1-0) i 
el CP Sarrià (1-3) que l’han per-
mès pujar fi ns a la setena posi-
ció amb 11 punts. Els de Can 
Sant Joan comencen a millorar 
el seu encert en atac amb la re-

aparició d’Albert Jiménez, qui 
va jugar els primers minuts de 
la temporada contra el CE Eu-
ropa, i la bona ratxa de Sekou 
Kante, qui ha marcat dos gols a 
les dues últimes jornades.

CD Montcada. L’equip que entre-
na Claudio Festa ha baixat fi ns 
a la 15a posició i suma només 
6 punts, després d’encaixar tres 
derrotes seguides, les dues últi-
mes contra el CF Argentona (6-
0) i el CE Canyelles (3-4) | RJ  

FUTBOL

L’equip d’Iban Tey puja fi ns al setè lloc i suma quatre jornades sense perdre

La UE Sant Joan-Atlètic encadena, 
per primer cop, dos triomfs seguits L’equip que entrena Antonio Moya ha baixat fi ns a l’onzè lloc del grup 

2n de Primera Divisió després d’haver sumat un punt a les últimes dues 
jornades. Les montcadenques van treure un empat del camp de l’EE 
Guineueta (2-2), remuntant un 2 a 0 en contra als últims minuts. Una 
setmana més tard, no van tenir cap opció en la seva visita al camp de la 
Fundació UE Olot, que va guanyar amb un clar 4 a 0. L’FB Montcada, 
que té 5 punts, jugarà el 27 d’octubre al camp del tercer classifi cat, l’FC 
Martinenc, en el que serà el seu tercer partit seguit a fora de casa | RJ

FUTBOL
El sènior femení de l’FB Montcada remunta al 
camp de la Guineueta i encaixa una golejada a Olot

AR
XI

U
/ R

AF
A 

JI
M

ÉN
EZ

Rubén López, un dels capitans del Sant Joan

Gràcies a dos gols de Rubén López, l’equip que entrena Robert Villa 
va vèncer el 22 d’octubre el partit ajornat al camp del CE Llorena (0-
2), corresponent a la 3a jornada del grup 9è de Tercera Catalana. Els 
montcadencs han guanyat els sis partits que han disputat i ocupen la 
segona posició, tot i que encara tenen un altre partit pendent ja que 
el seu enfrontament de la 6a jornada contra l’FC Cerdanyola B es va 
suspendre al minut 87 amb empat a 2 al marcador | RJ

La UD Santa María acumula sis victòries seguides
i puja a la segona posició del grup 9è de Tercera 

BÀSQUET

La UB MiR enforteix l’estructura tècnica 
i confi a en el rendiment dels dos sèniors
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....també és notícia...................................

El sènior B masculí i el 
femení del CH La Salle 
sumen dos triomfs en 
tres partits a Segona 
Catalana
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CH LA SALLE

El sènior B masculí del CH La Salle –a la foto– s’ha situat a la setena 
posició al grup B de Segona Catalana amb un total de 4 punts. Després 
d’encaixar la seva primera derrota de la temporada a la pista del CH 
Valldoreix (24-19), l’equip de Javier Córdoba es va refer a l’última jornada 
amb una victòria al pavelló Miquel Poblet contra La Taverna Sa Súria (25-
24). Per la seva part, el sènior femení lassal·lià està vivint una situació 
semblant al grup B de Segona Catalana. El conjunt que entrena Josep 
Quirós també suma 4 punts i ha pujat fi ns a la cinquena posició gràcies 
al triomf que va aconseguir a la 3a jornada contra l’H. Empordà Esplais 
(31-12), una setmana després de perdre el seu primer partit a la pista 
de l’H. Sant Quirze B (27-19). Al grup D de Primera Estatal, el sènior A 
masculí és novè, amb 5 punts, després d’haver-ne sumat dos a les últi-
mes dues jornades amb una victòria al pavelló Miquel Poblet contra l’H. 
Sant Cugat (32-27) i una derrota a la pista de l’H. Esplugues (35-27) | RJ

En el seu debut en una competició 
ofi cial, Lourdes Romera va aconse-
guir, fent equip amb el seu marit 
Ernesto Romero (Medina Compe-
tición), la tercera posició a la ca-
tegoria duo mixt de la 15a edició 
de les 2 hores de Resistència de 
BTT de la Granada (Alt Penedès) 
que es va disputar el 13 d’octubre 
sota l’organització del Bici Club Alt 
Penedès –ambdós a la foto, vestits 
de negre. Un dels fi lls de la parella, 
Diego Romero, també va participar 
en aquesta prova amb el conjunt 
Kids Medina Competición, aconse-
guint la segona posició a la cate-
goria alevina fent equip amb Xavier 
Parramón | RJ

BTT
La família Romero 
Romera triomfa a les 
2 hores de Resistència 
disputada a l’Alt Penedès

ATLETISME DE MUNTANYA

La UltraJam participa a la VII Trail del Bisaura 
amb una representació de nou atletes

L’equip sènior de l’AE Can Cuiàs 
ocupa la cinquena posició al grup 
1r de Primera Catalana després 
de la disputa de tres jornades. El 
conjunt que entrena Toni Moreno 
va encaixar el 13 d’octubre la seva 
primera derrota a la pista del CE Es-
cola Pia B (5-1), en el que va ser el 
retrobament d’ambdós equips des-
prés de coincidir la temporada pas-
sada al mateix grup de Segona Ca-
talana en la lluita per l’ascens. Una 
setmana més tard, l’AE Can Cuiàs 
va empatar a la seva pista contra 

l’At. Sant Joan Club (2-2). El club ha anunciat que el 27 d’octubre, a partir 
de les 17.30h, presentarà tots els equips de la seva secció de futbol sala | RJ

Un cop fi nalitzada la temporada 
ofi cial, el Club Català de Tir amb 
Arc organitza una activitat per cele-
brar amb els seus socis el seu 25è 
aniversari. La tirada social es farà el 
27 d’octubre a les instal·lacions de 
Can Piqué i cal fer una inscripció 
prèvia. Fundat al 1994, el CCTA és 
el segon club de tir amb arc amb 
més afi liats de Catalunya | RJ

TIR AMB ARC
El CCTA organitza una 
tirada social a les seves 
instal·lacions per celebrar 
el seu 25è aniversari

L’AE Can Cuiàs encaixa la primera derrota a 
Primera Catalana a la pista del CE Escola Pia B

Després d’encaixar una dolorosa go-
lejada a la segona jornada a la pista 
del Futsal Mataró B (12-1), l’equip 
que entrena Jaime Martínez es va re-
fer amb un triomf al pavelló Miquel 
Poblet contra l’FS Cardedeu (9-7). 
Amb un total de 6 punts, els mont-
cadencs han pujat fi ns a la tercera 
posició del grup 1r de Divisió d’Honor 
Catalana abans d’afrontar dos partits 
seguits a fora de casa contra l’FS Sant 
Julià de Ramis i el CE Rubí. D’altra 
banda, l’Amac Automotive femení va 
guanyar el 20 d’octubre el seu primer 
partit de la temporada a la pista del Futsal Sants B (2-4), després d’haver 
perdut a les dues primeres jornades del grup 1r de Primera Catalana | RJ

FUTBOL SALA

El primer equip del CFS Montcada puja al tercer
lloc amb dues victòries en tres jornades
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Un equip de nou atletes de la UltraJAM, la secció de muntanya de la JAM, va 
participar el 12 d’octubre a la VII Trail del Bisaura, que es va disputar a Sant 
Quirze de Besora amb una recorregut de 55 quilòmetres i un desnivell de 
3.400 metres. El millor dels atletes locals va ser Pablo Goar Barbosa, amb un 
temps de 8h, 59 minuts i 13 segons. Els altres participants van ser Jordi Casa-
novas (9h 07’ 06”), Jordi López (10h 14’ 23”), Óscar Amposta (10h 28’ 53”), 
José Sanchís (10h 28’ 53”), Ramon Vázquez (10h 28’ 53”), Jordi Flores (10h 
34’ 20”), Enric Mayà (11h 29’ 45”) i José Serrano (12h 05’ 03”). D’altra banda, 
la JAM ha anunciat que la VIII Montescatano es farà el 26 d’abril del 2020 | RJ
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L’equip vermell ha pujat fi ns a la quarta 
posició del grup 2n de Segona Cata-
lana gràcies a dues victòries seguides 
contra el CE Vacarisses B (5-3) i l’FS 
Castellar B (2-3), remuntant en aquest 
últim partit un 2 a 0 en contra. El con-
junt que entrena José Luis Carrasco  
encara podria donar un salt més gran 
a la classifi cació ja que a les properes 
dues jornades disputarà dos partits 
seguits com a local contra dos rivals 
de la part baixa de la classifi cació, el 
DR’S Matadepera i l’FS Sant Cugat B. 
D’altra banda, el segon equip del CFS 
Montcada és penúltim amb un punt en aquest mateix grup. Després d’encai-
xar la seva segona derrota contra el Futsal Castellnou Egara (7-1), l’equip de 
Roberto Goméz no va poder mantenir un marcador favorable d’1 a 8 amb el 
que va arribar al descans i va empatar a 10 a la pista del DR’S Matadepera | RJ

L’FB Montcada se situa quart després de 
guanyar dos partits de manera consecutiva

TRIATLÓ

David Vilanna disputa l’Ironman de Kona, a 
Hawai, i fi nalitza la seva carrera com a triatleta
Amb un temps d’11 hores i 56 mi-
nuts, el montcadenc va aconseguir 
la vuitena posició, a la categoria de 
50 a 54 anys, al 43è Ironman de 
Kona, a Hawai, que es va disputar 
el 12 d’octubre. Aquesta competició, 
considerada com el campionat del 
món, va comptar amb la participació 
de 2.350 atletes que van fer 3,8 km 
nedant, 180 en bicicleta i 42 a peu. 
Vilanna, que aquest any també ha 
fet els Ironman de Suïssa i Vitòria, ha 
decidit retirar-se d’aquesta modalitat 
després de fer-ne 30 en 19 anys | RJ
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PATINATGE DE VELOCITAT

El Roller Can Cuiàs obté dos podis a la tercera 
prova de la Copa d’Espanya de Downhill

Pablo Soler, del Sat Can Cuyàs DH 
Team, l’equip de la modalitat de Down-
hill del Roller Can Cuiàs, va obtenir la 
victòria a la categoria absoluta Open 
de la tercera prova de la Copa d’Espa-
nya de Downhill que es va disputar el 
19 i 20 d’octubre a Castell de Castells 
(Alacant). A la mateixa cursa, els seus 
companys Diego Villar i Carlos Barrero 
van ocupar la tercera i quarta posició, respectivament, sent Villar el primer a 
la categoria màster 1. A la foto, d’esquerra a dreta, Barrero, Villar i Soler | RJ
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.....Viu l’Esport................
Té un balanç de dues victòries i dues derrotes en quatre partits

BÀSQUET

El júnior A de la UB MiR 
és sisè amb sis punts

El júnior A de la UB MiR,  que 
va començar la competició amb 
dues victòries seguides contra el 
CN Caldes (50-61) i la UE Bar-
berà (82-62), ha perdut el seus 
dos últims partits contra el CB 
Ripollet (75-65) i la UE Montgat 
B (60-64). Amb aquest balanç, 
l’equip està situat al sisè lloc del 
grup 2n del Campionat de Cata-
lunya del Nivell A, amb un total 
de 6 punts | RJ
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El montcadenc Marc Parra es 
va proclamar campió de la fi -
nal mundial de la Danone Na-
tions Cup amb el conjunt aleví 
femení de l’RCD Espanyol. 
Representant Espanya, l’equip 
que dirigeix Parra va guanyar 
el 12 d’octubre, per 2 a 1 i re-
muntant un marcador advers, la 
fi nal que es va disputar al RCD 
Stadium de Barcelona contra 
el conjunt que representava a 
França. És la primera vegada 
que un equip femení de la lli-
ga espanyola guanya aquesta 
competició, considerada com la 
més important del món per a ju-
gadors de 10 a 12 anys. “Guan-
yar la fi nal mundial de la 
Danone ha tingut un signifi -
cat molt especial perquè ho 
hem pogut fer al nostre estadi, 
sentint el suport de les nostres 

famílies i de tot el nostre club, 
i superant rivals amb un gran 
nivell”, ha dit Parra.
A la fase prèvia, que es va dispu-
tar els dies 10 i 11 a Salou, l’equip 
blanc-i-blau va guanyar tots els 
partits disputats, contra Argen-
tina, Uruguai i Anglaterra. La 
fi nal va ser seguida en directe 

per 15.000 espectadors i les cam-
piones van rebre les medalles
de mans de l’exfutbolista de 
l’FC Barcelona, Carles Puyol. A 
la categoria masculina, Espanya,
representada per l’equip del 
Villarreal CF, va empatar a 1 la 
fi nal contra Mèxic i va perdre al 
llançament de penals.

FUTBOL

El tècnic Marc Parra guanya la fi nal 
mundial de la Danone Nations Cup
Va obtenir el títol representant Espanya amb l’equip aleví femení de l’RCD Espanyol

Rafa Jiménez | Redacció

El juvenil A de l’FB Montca-
da ha iniciat amb bon peu la 
seva participació al grup 7è de 
Primera Divisió i s’ha situat
al tercer lloc després d’haver su-
mat 7 punts a les tres primeres 
jornades. L’equip que entrena
Ferran Prieto ha guanyat els 
dos partits que ha disputat com 
a visitant als camps del CE 
Vilassar de Dalt B (3-4) i del CF 

Júnior B (0-2). En l’únic enfron-
tament que han jugat a l’estadi 
de la Ferreria, els montcadencs 
van aconseguir un empat contra 
el CN Terrassa (3-3). El juvenil 
A disputarà a les dues properes 
jornades dos partits a casa con-
tra l’EF Mataró C i el CFU 
Can Rull-Rómulo Tronchoni B 
abans de jugar al camp del líder, 
el CE Sabadell C | RJ

El juvenil A de l’FB Montcada segueix 
invicte després de tres jornades
Suma 7 punts amb un balanç de dues victòries, com a visitant, i un empat, com a local

El juvenil va empatar contra el CN Terrassa

Marc Parra, a la dreta, celebrant el títol de campions amb el seu segon entrenador, Manuel Núñez
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L’equip júnior masculí del CH 
La Salle, format per jugadors 
menors de 21 anys, està situat a 
la sisena posició del grup B de 
Quarta Catalana. Els lassal·lians, 
que van debutar amb una derro-
ta a la pista del CH Sant Andreu 
(28-27), sumen 4 punts després 
d’haver encadenat dues victòries 
seguides contra l’H. Gavà C 
(29-23) i el CH Agramunt (24-

25). Aquest conjunt, que entre-
na Sergi López, està integrat per 
jugadors que la temporada pas-
sada formaven part del juvenil 
i el seu objectiu, segons explica 
el tècnic, és el de “continuar
amb la seva formació, però 
competint en cada partit per 
intentar donar una alegria al 
club i obtenir una plaça d’as-
cens” | RJ

HANDBOL

L’equip júnior del CH La Salle puja 
al sisè lloc de Quarta Catalana
Els jugadors lassal·lians han guanyat dos partits seguits contra el Gavà C i l’Agramunt

El júnior lassal·lià, en el partit contra el Gavà C
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FUTBOL SALA

El juvenil B del FS Montcada 
suma als dos últims partits
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El júnior A, en un acció contra la UE Barberà

Després de debutar amb derrota, ha aconseguit quatre punts

El juvenil B del CFS Montcada 
ha obtingut quatre punts a les 
dues últimes jornades gràcies a 
la victòria contra el CE Thau (6-
1) i l’empat contra el Safa Horta 
(3-3). L’equip, que entrena Xavi 
Romeo i que va debutar amb 
una derrota a la pista del Bad-
alona Futsal Iris (3-1), és setè al 
grup 3r de Segona Divisió. 

Juvenil A. L’equip, que és cuer amb 
2 punts al grup 3r de Divisió d’Ho-
nor Nacional,  juga el dia 26 al pa-
velló Miquel Poblet, a les 18h, con-

tra l’FC Barcelona, un dels quatre 
líders que estan invictes | RJ

El primer triomf del juvenil B va ser contra el Thau

L’equip català, on hi havia els jugadors locals Albert Góngora, Mario Gimé-
nez, Pau Segura, Aitana Segura i Nora Hendrikse –de l’AEEK M. Miró–, no 
va guanyar cap dels cinc partis que va jugar entre el 15 i el 19 d’octubre 
a la República Txeca i ha quedat fora del Mundial de Taipei 2020 | RJ

KORFBAL
La selecció catalana sots-21 fi nalitza l’Europeu a 
l’últim lloc i no es classifi ca per al Mundial



Gemma Soriano
Narradora audiovisual. A Gemma Soriano li agrada pensar en imatges, potser és deformació 
professional després de treballar durant més de tres dècades a TVE. Durant els primers 12 anys, 
als Serveis Informatius, fent periodisme d’actualitat –“és com millor s’aprén l’ofi ci”, diu– i després, 
realitzant reportatges i documentals. Aquesta periodista montcadenca ha dirigit programes com ‘El 
escarabajo verde’, ‘Azahar’, ‘Repor’ o ‘Ciencia Forense’ i també documentals per a la sèrie ‘Imprescin-
dibles’ de La 2. Justament el 26 d’octubre presenta al Festival de Cinema de Valladolid ‘La X de MAX’, 
un treball codirigit amb Manel Arranz sobre l’escriptor Miguel Delibes. A pocs mesos de la celebració 
del centenari del naixement de l’autor vallisoletà, el documental recorre el seu món personal i literari 
a través de converses entre membres de la seva família. “Ha estat un treball cuinat lentament i fet 
amb molt d’amor”, explica Soriano. Sens dubte, un bon reclam per veure’l el 27 d’octubre, a La 2. 

‘Prefereixo explicar històries 
a aconseguir exclusives’

Per què ha titulat el documental so-
bre Delibes ‘La X de MAX’?
MAX era l’acrònim amb què Miguel 
Delibes va començar a signar les 
seves primeres obres. Es tractava 
d’una senzilla equació romàntica 
amb les inicials del seu nom i el de 
la seva estimada, Ángeles de Castro. 
X era la incògnita que el futur els 
podia deparar i es va concretar en 
una exitosa i prolífi ca carrera literària 
i una nissaga de set fi lls, fi ns que al 
1974 Ángeles va morir de malaltia i 
es va desequilibrar l’equació.
Fer un documental sobre Delibes 
que no sigui repetitiu i desperti in-
terès sembla, a priori, complicat. 
És cert que se n’han fet moltes
biografi es, però un documental no 
és això, implica donar una mirada
d’autor sobre el personatge. I ho hem 
aconseguit amb converses creuades 

entre membres de la seva família, 
defugint de testimonis d’experts que 
haguessin resultat molt tediosos. 
Com va sorgir la idea?
Primer vam fer un treball d’investigació 
sobre l’autor i després vam parlar 
amb la família que, alhora, és la que 
gestiona la Fundació Delibes. Els fi lls 
ens van explicar com era el pare, un 
home que, malgrat la tendència a la 
depressió, tenia molt sentit de l’humor 
i que estava bojament enamorat de la 
seva dona. Quan festejaven, era ca-
paç de recórrer 100 km en bicicleta 
per anar-la a veure durant les vacan-
ces d’estiu. Un trajecte –de Molledo 
Portolín (Cantàbria) a Sedano (Bur-
gos)– que, des del 2010, fan cada 
agost els seus descendents en record 
al pare i que vam tenir l’oportunitat de 
fi lmar. Hi ha moltes anècdotes perso-
nals que veus refl ectides a les seves 

obres. Qui millor que la família per 
mostrar l’autèntic Delibes!
I els ha agradat el resultat?
Encara no l’han vist i no ho faran fi ns 
a l’estrena per una qüestió de temps, 
però crec que sí, perquè és un treball 
en què es nota que hi ha molt d’amor 
i molta tendresa. Ha estat cuinat a foc 
lent. Fills, nets i, fi ns i tot, besnets hi 
han col·laborat amb molta genero-
sitat, els estaré eternament agraida. 

També l’actor José Sacristán, que 
està representant actualment l’obra 
‘Señora de rojo sobre fondo gris’, ba-

sada en la mort de la dona de De-
libes, va escenifi car uns fragments 
expressament per a nosaltres.
Han estat molts mesos de treball?
Prop d’un any. Primer fent la tasca 
d’investigació, després la de localització 
i a continuació, el rodatge i la potspro-
ducció. Sempre dic que un documen-
tal és com un objecte tridimensional 
que creix a mesura que el fas. Has 
de tenir una visió de 360 graus del
personatge i anar construint un pro-
ducte televisiu comparable a un 
ésser viu. Fins i tot un cop emès, 
continua creixent. 
Aquest serà el seu quart documen-
tal per a l’espai ‘Imprescindibles’. 
Quin és el que li ha agradat més 
fi ns ara? 
Cadascun ha estat especial. El primer 
va ser sobre Manuel Pertegaz, des-
prés van venir els de Bigas Luna, Félix 

Rodríguez de la Fuente i Chiquito de 
la Calzada. Personatges diferents amb 
unes històries apassionants, tot un 
repte a l’hora de fer el documental.
Es nota que gaudeix amb la feina.
M’agrada molt explicar històries, allò 
que hi ha darrera de la notícia. Per 
això, quan treballava a informatius, 
més que aconseguir l’exclusiva pre-
feria arribar quan tothom havia mar-
xat per poder analitzar les coses des 
d’una altra perspectiva.
De totes les etapes viscudes, primer 
a informatius, després a programes 
de reportatges i ara fent documen-
tals, quina prefereix?
Totes han estat necessàries per for-
mar-me i avançar. En aquesta pro-
fessió el que has de procurar és no 
quedar-te enrere sinó arriscar-te –en-
cara que això signifi qui prendre mal– i 
estar oberta a provar coses noves.

‘Un documental 
és com un objecte 
tridimensional que creix 
a mesura que el fas’

periodista
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