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Fem de la meva casa la teva llar
Bo per tu, bo per mi
Seguretat - Tranquil.litat - Comoditat - Bonificacions Fiscals

Atenció personalitzada, confiança, seguretat i legalitat.

Valoració i recerca del llogater per què s’ajusti a les 
condicions de l’habitatge.

contracte de lloguer.

del contracte de lloguer.

seguiment d'incidències.

95% de bonificació en l'Impost de Béns Immobles

Contacta a:  Oficina Local d’Habitatge 

habitatge@montcada.org

Borsa de mediació de lloguer social 
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L’ACA i el Consorci Besòs Tor-
dera han engegat un pla de 
xoc i seguiment per avaluar 
els efectes de l’incendi d’una 
planta de residus industrials 
de Montornès, Ditecsa Der-
pin, que va contaminar el riu 
amb dissolvents, causant una 
elevada mortalitat de peixos. 
L’anàlisi de les mostres recollides 
el mateix dia del vessament, l’11 
de desembre, van evidenciar al-
tes concentracions de substàncies  
volàtils a l’aigua. La ràpida eva-
poració d’aquests elements i l’en-
trada d’aigua neta provinent dels 
rius Congost, Mogent i Ripoll 
i les depuradores han afavorit 
que, una setmana després, es 
detectés una millora de la quali-
tat de l’aigua. Ara caldrà veure 
quines conseqüències té aquest 
sinistre a llarg termini sobre la 
fauna i la fl ora del Besòs. 

Investigació. Entre desembre, ge-
ner i abril es faran tres campanyes 
de mostreig amb la col·laboració 
de la Universitat de Barcelona i 
el CSIC-Institut de Diagnòstic 
Ambiental i Estudis de l’Aigua. 
“Els resultats d’aquests tre-
balls permetran establir com 
gestionar la recuperació de la 
biodiversitat i introduir canvis 
als sistemes de sanejament per 
minimitzar l’impacte d’aquest 
tipus de sinistres”, diu l’ACA, 
en el seu comunicat. Aquest pla 

de xoc respon a la unitat d’acció 
acordada el 13 de desembre a la 
reunió mantinguda a la seu del 
Consorci del Besòs entre totes 
les administracions implicades: 
Generalitat, ACA, el Consorci 
Besòs Tordera i onze ajunta-
ments de la llera, entre ells el de 
Montcada, representat per l’al-
caldessa Laura Campos (ECP), 
qui va destacar “la importància 
de treballar totes les adminis-
tracions conjuntament en les 
tasques de regeneració del riu 
i en la possible presentació 
d’una demanda conjunta con-
tra Ditecsa si la Fiscalia veu in-
dicis de delicte ecològic”.

Conseqüències. Els efectes del 
sinistre van ser visibles al tram 
de Montcada, amb l’aparició de 
peixos morts o agonitzant i una 
forta pudor química. Voluntaris 
de l’ADF van retirar una trentena 
d’exemplars, la majoria carpes, 
per evitar que les aus pugues-
sin resultar intoxicades en men-
jar-se’ls. La Diputació, per la seva 
banda, va tancar l’accés al Parc 
Fluvial del Besòs, a Santa Colo-
ma i Sant Adrià durant una set-
mana de l’12 al 18 de desembre. 
El regidor de Medi Natural i 
cap de l’ADF, Oriol Serratusell 
(ECP), ha qualifi cat l’incident 
de “gravíssim”, tot i que confi a 
en la capacitat del riu per rege-
nerar-se. L’entitat ecologista Som 
Rius, dedicada a la conservació 
del medi natural, opina que en 
la gestió de la crisi hi ha “certa 
improvisació” i alerta que les 
restes de la fàbrica incendiada 
no s’han netejat correctament, 
fet que si plou podria suposar un 
altre abocament tòxic.

Actualitat
laveu.cat

Les administracions anuncien un pla de 
xoc per recuperar la biodiversitat del riu
L’ACA i el Consorci Besòs Tordera constaten una millora de la qualitat de l’aigua una setmana després del sinistre

Laura Grau | Montcada

ALERTA DE SOM RIUS
L’entitat adverteix que les restes de la fàbrica 
de Montornès no s’han netejat correctament 
i, si plou, podria haver-hi noves fi ltracions al Besòs

EPISODI DE CONTAMINACIÓ AL BESÒS
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Aspecte del riu Besòs a l’alçada del pont de la Roca, al terme municipal de Montcada, que també va patir els efectes de l’episodi de contaminació

Es faran tres campanyes 
de mostreig per establir
les actuacions a fer per
recuperar la biodiversitat

Partits polítics i entitats ecologistes demanen responsabilitats
Les reaccions a l’episodi de con-
taminació del Besòs no es van 
fer esperar. L’endemà del sinis-
tres les diferents assemblees 
locals i territorials de la CUP –
entre les quals hi ha la de Mont-
cada i Reixac–, van demanar a 
la Fiscalia de Medi Ambient i als 
Mossos que investiguin a fons 
la responsabilitat de l’empresa, 
així com les possibles negligèn-
cies que s’hagin pogut produir 
des de les administracions, ja 
que la planta Ditecsa havia estat 
multada en dues ocasions per 
emmagatzematge incorrecte.
Els parlamentaris del grup d’En 
Comú-Podem Jéssica Albiach i 
Lucas Silvano van visitar Mont-
cada el 14 de desembre, acom-
panyats de l’alcaldessa Laura 
Campos. Durant la visita al riu, 
van recollir les preocupacions 
de l’entitat Som Rius, que treba-
lla per la preservació de l’entorn 
natural al municipi. Albiach, 

portaveu del comuns a la cam-
bra catalana, va anunciar que el 
seu grup demanarà al Govern 
“que es depurin responsabi-
litats i posi tots els recursos 
necessaris per a la rehabilita-
ció del Besòs i la seva biodi-
versitat”, i va insistir que també 
és necessari establir mesures 
perquè aquests fets no es tornin 
a repetir. Per la seva banda, el 

Grup de Medi Ambient-Ecolo-
gistes en Acció ha denunciat en 
un comunicat el greu impacte 
ambiental a l’ecosistema del 
Besòs i ha exigit a les adminis-
tracions que actuïn ràpidament 
per reparar els danys i evitar-ne 
més, “fent pagar a l’empresa 
els costos i exigint tot tipus de 
responsabilitats, no només pe-
nals” | LG

AD
F



04 2a quinzena | Desembre 201904 Notícies

Notícies
laveu.cat/noticies

PÀG. 7

TRIBUNALS
Tres mesos després de la seva 
mort, la Justícia arxiva la querella 
de la CUP contra Arrizabalaga

Montcada i Reixac, amb un to-
tal d’11 polígons al seu terme 
municipal, és una localitat emi-
nentment industrial. Potenciar 
l’activitat econòmica i afavorir 
la creació de nous llocs de feina 
són els objectius que s’ha fi xat el 
govern municipal –ECP i ERC– 
i que s’inclouen al Pla estratègic 
territorial de desenvolupament 
econòmic local i d’ocupació que 
es va aprovar per unanimitat al 
Ple de novembre amb el suport 
de l’oposició –PSC i Cs. El docu-
ment el va començar a elaborar 
durant el mandat anterior una 
empresa externa per encàrrec del 
consistori com una eina clau per 
dissenyar les polítiques locals en 
aquest àmbit. 
Després de fer una diagnosi so-
bre la situació socioeconòmica 
de la localitat, el Pla estableix 
un seguit d’accions destinades a 
millorar els polígons, així com la 
coordinació entre el consistori i 
les empreses en la línia adequar 
les polítiques d’ocupació a les ne-
cessitats del sector.
“Amb aquest Pla volem fer 
front als problemes derivats 
de la crisi econòmica i la si-
tuació del mercat laboral”, va 
explicar el regidor de Promoció 
Econòmica i Ocupació, Jaume 
Teixidó (ERC). L’edil també va 
anunciar que durant els propers 

L’Ajuntament aprova el Pla estratègic 
de desenvolupament local i d’ocupació
Amb aquesta nova eina, la corporació vol ajudar a enfortir el teixit industrial i contribuir a crear nous llocs de feina
Pilar Abián | Montcada

Aprovada una moció 
impulsada per la Taula 
per la Salut en rebuig 
a la ‘Llei Aragonés’

PLE DE NOVEMBRE

El Ple de novembre va ser transmès en directe pel canal Youtube de Montcada Comunicació, pràctica que es farà d’ara en endavant

quatre anys s’implementaran 11 
projectes per als quals es dema-
narà subvenció supramunicipal.

Discrepàncies. La moció impul-
sada per la Taula per la Salut en 
rebuig a l’avantprojecte de la Llei 
de contractes de serveis a les per-
sones, coneguda popularment 
com la ‘Llei Aragonés’, va ser 
aprovada amb el suport dels co-
muns. A diferència del que és ha-
bitual, els dos grups en el govern 
–ECP i ERC– van discrepar en 
el seu posicionament, els primers 
a favor de la moció i els segons, 
en contra; mentre que l’oposició 
–PSC i Cs– es va abstenir. L’objec-
tiu d’aquesta norma –que actual-
ment es troba en tramitació al Par-
lament– és regular els contractes 
que la Generalitat i l’administració 
local realitzen per licitació pública 
per adjudicar els serveis d’atenció 
a les persones, tant sanitaris, com 
educatius i socials.

Altres punts. El Ple va començar 
amb una declaració institucional 
en contra de la violència de gène-
re i en suport a la regidora de Cs, 

Angelina del Pino, víctima d’una 
agressió masclista al carrer el 15 
de novembre. El text el va llegir 
la portaveu del grup taronja, Ana 
Pellicer, qui va mostrar la seva 
solidaritat amb l’edil agredida 
en nom de tots els grups muni-
cipals. Per la seva banda, el PSC 
va presentar una moció amb mo-
tiu del 25N contra aquesta xacra 
social que ha costat la vida a més 
de 1.000 dones a l’Estat des del 
2003 a l’Estat. L’escrit critica l’an-
tifeminisme de partits com Vox i 
“la trista resposta de la justícia 
patriarcal” en casos com les vio-
lacions grupals. La moció va ser 
aprovada per unanimitat, tot i 

que la resta de grups van matisar 
alguns aspectes del text.
El Ple també va donar llum ver-
da a una moció impulsada per 
la Taula Comunitària del Rec 
Comtal per protegir l’horta de la 
Ponderosa, a Vallbona, les úni-
ques terres on encara es cultiven 
verdures regades amb l’aigua del 
canal mil·lenari. El text demana 
blindar el sòl agrícola i evitar que 
s’hi faci cap construcció, recupe-
rar la venda directa en la fi nca, 
promoure la sobirania alimen-
tària i dedicar l’espai a formar 
professionalment els joves dels 
barris del voltant en l’àmbit de 
l’agroecologia.

A partir d’ara la ciutadania po-
drà seguir en directe les ses-
sions plenàries des del canal 
Youtube de Montcada Comu-
nicació i els webs laveu.cat i 
montcada.cat cada últim dijous 
de mes, a partir de les 18.30h. 
Igualment, els Plens continua-
ran sent transmessos per Mont-
cada Ràdio (104.6 FM). Tant la 
fi lmació com els documents so-
nors restaran arxivats als webs i 
canals esmentats per a la seva 
consulta o visualització | LR

Transmissió dels 
Plens per Internet 
als mitjans locals
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Els treballs per transformar l’an-
tiga carretera N-150 en una via 
urbana al seu pas per Terra Nos-
tra ja han entrat en la seva recta 
fi nal. Després d’enllestir l’asfaltat 
a mitjan de mes, ara només que-
da el pintat i la semaforització 
dels passos de vianants i la plan-
tació d’arbrat. El projecte, que va 
ser fruit d’un procés participatiu, 
suposa la integració total d’un 
tram de 800 metres –entre els 
carrers Reixac i Guilleries– i el 
sufraga íntegrament l’AMB amb 
un cost d’1,7 milions d’euros.
L’actuació ha consistit en la re-
ducció de la calçada i la cons-
trucció d’una vorera i un carril 
bici a la banda que limita amb la 
part baixa de Terra Nostra. Una 
de les novetats constructives és 
la instal·lació d’un sòl estructu-
ral, que drena part de l’aigua de 
la pluja i destina un espai subter-
rani perquè les arrels dels arbres 
creixin sense perjudicar el pavi-

Els treballs per integrar l’N-150 a 
Terra Nostra entren en la recta fi nal
La carretera passa a ser una avinguda metropolitana amb vocació d’arribar en el futur a Cerdanyola i Ripollet

Laura Grau | Terra Nostra

MILLORES URBANÍSTIQUES

L’antiga carretera compta ara amb una àmplia vorera, un carril bici i cinc nous semàfors
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ment. El vial també té cinc pas-
sos per a vianants amb regulació 
semafòrica i nou enllumenat.
El president de l’Àrea Territorial, 
Jordi Sánchez (ERC), ha destacat 
que, amb aquesta obra, “l’antiga 
carretera passa a ser una avin-
guda metropolitana, que prio-
ritza el transport públic, la xar-
xa ciclable i la mobilitat a peu”. 

Altres actuacions. En breu tam-
bé fi nalitzaran les obres per unir 
la Muntanyeta de Can Sant Joan 
i Vallbona a través d’un passeig 
per a vianants entre els carrers 
Bosc i Oristà, intervenció que su-
fraga el Consorci del Besòs amb 
un cost de més de 800.000 euros. 
D’altra banda, a Can Cuiàs s’es-
tà fent el nou camí que unirà el 
barri amb el camp de futbol de 
Ciutat Meridiana pel Torrent del 
Bosc Llarg, una obra que sub-
venciona l’Ajuntament de Barce-
lona i que s’allargarà fi ns a a la 
primavera.

Adif comença 
a canviar les 
tanques de les 
vies ferroviàries

L’Administrador d’Infraestructu-
res Ferroviàries (Adif) va iniciar 
el 2 de desembre les obres de 
millora dels tancaments de les 
tres línies que creuen Montcada 
i Reixac. Els treballs, que es van 
adjudicar el passat agost a l’em-
presa Comsa, duraran cinc me-
sos. El gestor ferroviari destinarà 
680.000 euros a la instal·lació de 
més de 2.600 metres de tanques 
per millorar les mesures de se-
guretat a les línies R2, R3 i R4. 
L’actuació s’ha iniciat a la línia 
Barcelona-Granollers, a la zona 
del carrer Carril i al parc de les 
Aigües, amb tasques de desbros-
sament i senyalització | LREl nou camí entre Can Cuiàs i el camp de futbol de la Meridiana tindrà un pendent molt suau
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Es renovaran 2.600 metres de tanques
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Juan Carlos de la Torre (ECP) 
té 53 anys i s’ha estrenat aquest 
mandat com a càrrec públic. Po-
siblement és el regidor amb la 
visió més transversal de tot el 
govern ja que, a més d’assumir la 
presidència de l’Àrea de Serveis 
Generals, també és reponsable 
de Recursos Humans; Ciuta-
dania i Participació Ciutadana; 
Cooperació i Solidaritat, Serveis 
Municipals i Via Pública.   
Quina és la funció de l’Àrea de 
Serveis Generals?
És la que presta els serveis interns 
al propi Ajuntament, és a dir, l’en-
granatge de l’administració. 
En quina fase es troba el pro-
cés de modernització de l’Ajun-
tament?
A l’octubre del 2020 ha d’estar 
en marxa l’expedient electrònic i 
el volem implementar en una pri-
mera fase a fi nals de  juliol, amb 
la notifi cació electrònica inclosa. 
Al llarg del mandat també volem 
millorar el sistema de telecomu-
nicacions perquè la interconne-
xió entre els equipaments sigui 
més segura i per garantir una 
millor  efi càcia i efectivitat de les 
nostres gestions i tràmits.
A nivell de personal, què n’opi-
na del nombre d’efectius que té 
l’Ajuntament?
Tenim una 
plantilla ajus-
tada als parà-
metres de un 
municipi com 
el nostre, amb 
l i m i t a c i o n s 
per ampliar-la.  
L’estructura municipal compta 
amb 322 funcionaris dels quals 
un 20% son de caràcter interí. 
Pel que fa a la Brigada municipal, 
ens manquen operaris per poder 
fer front a les moltes necessitats 
que té el municipi. Una part im-
portant de les seves intervencions 
responen a urgències i això s’ha 
de revertir cap a tasques de man-
teniment i prevenció. Tot això 
passa per dotar-la dels efectius 

necessaris i d’una major formació 
i especialització per donar-li con-
tingut. També és cert que hi ha 
actuacions que requereixen una 
especialització molt concreta que 
la Brigada no pot assumir i que 
les derivem a empreses. Aprofi to 
per dir que l’Ajuntament compta 
amb un equip de gent molt com-
promesa i implicada amb la seva 
feina.    
Com a regidor de Serveis Mu-
nicipals i Via Pública, quin és 
el principal repte a assolir?
Una prioritat és aconseguir que els 
carrers estiguin en condicions òp-
times. Malauradament no podrem 
invertir tot els que ens agradaria 
perquè tenim un pressupost molt 
limitat. Tot i així, es poden garan-
tir las inversions necessàries per 
seguir creixent, millorant i man-
tenint els espais. Per això, penso 
que és important reforçar la Bri-
gada, perquè pugui assumir més 
actuacions a la via pública. L’altre 
objectiu és avançar en la recollida 
selectiva de residus i reduir al mà-
xim els abandonaments de mobles 
i andròmines al carrer i l’impacte 
dels actes incívics. 
És fàcil gestionar la via pública 
d’un municipi tan fragmentat? 
No gens. Tenim 12 barris i mol-
ta dispersió entre alguns d’ells. 
Això encareix molt el cost de la 

recollida de re-
sidus i la neteja 
dels carrers. En 
total, ens costa 
5 milions d’eu-
ros, el mateix 
que a un muni-
cipi amb 60.000 

habitants, gairebé el doble que el 
nostre però amb un nucli urbà 
concentrat. La dispersió i frag-
mentació del territori augmenta 
el temps dels treballs i, per tant, 
els costos del servei. Això, òbvia-
ment, ens perjudica i fa necessa-
ri un esforç constant de millora 
dels processos per optimitzar els 
recursos. 
Pel que fa a la recollida de resi-
dus, en quin aspecte vol incidir?

‘La dispersió del municipi encareix molt 
la neteja viària i la recollida de residus’
Juan Carlos de la Torre és un dels regidors amb més responsabilitats en el govern, repartides en tres àrees diferents

Pilar Abián | Redacció

ENTREVISTA AL PRESIDENT DE L’ÀREA DE SERVEIS GENERALS

En l’augment del percentatge de 
separació selectiva i en la lluita 
contra l’ incivisme.
D’acord amb les directrius de 
la UE i la Generalitat, l’any vi-
nent hem d’arribar al 60% pel 
que fa a la recollida selectiva 
de residus. Ho veu viable?
Ara estem al 43,5%, encara ens 
falta però no estem tan lluny. Fins 
i tot millorem el percentatge d’al-
tres poblacions veïnes i superem la 
mitjana de la comarca que és del 
39%. Reconec que serà difícil però 
tenim previst fer una campanya 
molt potent i continuada per cons-
cienciar la població sobre la neces-
sitat de separar els residus. Ens es-
tem jugant el futur del planeta i en 
aquesta lluita ens hem d’implicar 
tots, ciutadania i administracions i 
és necessari un alt nivell de com-
promís i conscienciació social.  
Confi a que la campanya sigui 
efectiva contra l’incivisme?
Malauradament hi ha persones 
que són impermeables a qualse-
vol acció que facis i que actuen 
sense el més mínim respecte al 
nostre entorn, sense tenir cura 
de l’espai comú. Per sort, són 
una minoria enfront la gran ma-
joria però els seus actes tenen un 
impacte molt fort i visual. Tot 
plegat ens ha de servir per re-

‘Volem incidir en la 
separació selectiva de 
residus i en la lluita 
contra l’incivisme’

‘Quant a participació, 
un dels objectius 
del mandat és crear 
els Consells de barri’

De la Torre, amb una llarga trajectòria en el món sindical, es va presentar com a número 3 de la llista d’En Comú Podem a les passades eleccions
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supostos participatius però amb 
la voluntat que els projectes res-
ponguin al model de ciutat que 
realment volem i que hem de 
dissenyar entre tots, amb una 
visió estratègica. D’altra banda, 
des de Participació  Ciutadana 
hem promogut el punt del vo-
luntariat, un projecte adreçat a 
persones i entitats interessades 
a col·laborar o participar en pro-
jectes que es fan a la localitat.
Una altra de les responsabili-
tats que té és Cooperació i So-
lidaritat. Per què és necessària 
una regidoria com aquesta?
Perquè essencialment la solidari-
tat es la base de la societat i no 
parlem de fer caritat. Des del 
municipi no hem de perdre de 
vista els compromisos assumits 

per llei al 2001 
de dedicar el 
0,7% del pres-
supost a països 
en vies de des-
envolupament. 
Actualment es-
tem molt lluny 

d’aquest objectiu i ens agradaria 
apropar-nos en aquest mandat 
a aquesta xifra i poder destinar 
més recursos als projectes en què 
participem com a socis del Fons 
Català de Cooperació.  

forçar el nostre compromís amb 
el respecte amb el nostre entorn 
amb més pedagogia, més infor-
mació i major conscienciació. 
Les mesures sancionadores han 
de tenir un caràcter coercitiu.
Què n’opina de la iniciativa  
que ha posat en marxa un 
grup de veïns a Can Sant Joan 
amb el lema ‘Aceras limpias’?
Trobo que és molt positiva i que 
diu molt dels veïns i veïnes que la 
impulsen. Demostren que estan 
implicats i compromesos amb el 
seu barri i que volen treballar per 
la seva millora. Com a Ajunta-
ment, tenen tot el nostre suport.   
Vostè també és el responsable 
de la Regidoria de Ciutadania. 
Què farà per propiciar la parti-
cipació en els afers municipals?
Sortosament, 
tenim un teixit 
associatiu molt 
potent que és 
l’enveja de tota 
la comarca. En 
aquest mandat 
la nostra inten-
ció és crear els Consells de barri 
amb representació de les entitats, 
fer una diagnosi de les necessi-
tats de cadascun d’ells i marcar 
els objectius a assolir. També 
volem seguir impulsant els pres-
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La magistrada del Jutjat d’Ins-
trucció número 8 de Cerdanyola 
Fedora Alispahic ha arxivat la 
querella presentada per la CUP 
Montcada contra l’ex-alcalde 
César Arrizabalaga (PSC) al 
maig del 2017 per una presump-
ta malversació de cabals públics. 
Segons dicta la resolució judicial, 
un cop examinada la documen-
tació i els informes dels Mossos 
d’Esquadra no es desprèn que 
s’hagi produït l’esmentat delicte.
Els cupaires van denunciar a la 
Fiscalia les despeses de la targeta 
Visa d’Alcaldia durant el període 
en què Arrizabalaga va ocupar el 
càrrec, del 1999 al 2010, que van 
pujar a 105.500 euros i dels quals 
asseguraven més de 6.000 no 
estaven justifi cats. L’ex-alcalde 
sempre va negar les acusacions 
qualifi cant-les d’“interessades, 
calumnioses i amb voluntat de 
desprestigiar”. 
La resolució judicial, que ja és fer-
ma atès que no ha estat recorregu-
da, ha arribat justament tres mesos 
després de la inesperada mort d’Ar-
rizabalaga –el passat 9 de setem-
bre, als 65 anys d’edat–, a conse-
qüència d’una aturada cardíaca.

Reaccions. El portaveu del grup 
municipal socialista i represen-
tant de l’executiva local, Andreu 
Iruela, ha expressat a l’article de 
grups municipals de La Veu (pà-
gina 13) la seva satisfacció per la 
resolució judicial entenent que 
s’ha fet justícia i restitueix l’hono-
rabilitat d’Arrizabalaga, tot i que 
lamenta que hagi arribat “massa 
tard”. Iruela també carrega con-
tra la CUP a qui acusa d’haver 
fet servir la “difamació” per 
desprestigiar un adversari polític 
i les sigles que representa i insta 
aquells que el van jutjar abans 
d’hora a mostrar “el màxim res-

pecte cap a la seva fi gura”. 
A banda del PSC, l’únic partit 
que s’ha posicionat sobre la re-
solució judicial ha estat Vivimir 
que ha fet un comunicat per ex-
pressar la seva satisfacció perquè 
la denúncia hagi arribat a la seva 
fi , tancant així un episodi judicial 
que havia posat en qüestió l’honor 
de l’ex-alcalde socialista. La for-
mació, d’àmbit municipal i sense 
representació al Ple, ha lamentat, 
però, que la causa s’hagi arxivat 
pocs mesos després de la mort de 
l’ex-edil però confi a que serveixi 
per “restablir el greuge ocasio-
nat al seu entorn més proper”.

TRIBUNALS

Arxivada la querella presentada 
per la CUP contra Arrizabalaga
La causa es va obrir al 2017 per un presumpte delicte de malversació de fons públics
Pilar Abián | Redacció

Arrizabalaga va guanyar l’Alcadia en tres ocasions i es va mantenir al càrrec del 1999 al 2010
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POLÍTICA
ERC renova en assemblea l’executiva local
Posar en marxa noves seccions de barris, millorar la comunicació amb 
la ciutadania i continuar amb les polítiques de feminització del partit són 
els principals objectius la nova executiva d’ERC al municipi. Els càrrecs 
van ser triats el 13 de desembre en assemblea per unanimitat. Oriol 
Ribas continua sent el president i la resta de càrrecs els ocupen Mónica 
Castaño (Secretaria d’Organització); Hajar Youki El Gribes (Secretaria 
de Comunicació); M. Àngels Teruel (Finances); Neus Vinyals (Secreta-
ria de la Dona); Francesc León (Política Municipal); Joan Fabián (Re-
lacions amb els barris) i Jordi del Valle (Secretaria d’Esports). També 
formen part de l’executiva Andreu Boullosa, com a representant de Jo-
vent Republicà, i Jordi Sánchez, com a portaveu del grup municipal | PA

Nuet serà jutjat 
pel Suprem i no 
pel TSJC

El Tribunal Superior de Justícia 
de Catalunya (TSJC) ha acor-
dat demanar al Tribunal Suprem 
(TS) que sigui ell qui jutgi Joan 
Josep Nuet per desobediència per 
permetre la votació de les anome-
nades lleis de desconnexió al Par-
lament de Catalunya el setembre 
del 2017, quan era secretari ter-
cer de la Mesa en representació 
dels comuns. El TSJC considera 
que per, la seva condició d’afo-
rat, Nuet –reelegit com a diputat 
a les passades eleccions generals 
per ERC i Sobiranistes– ha de 
ser jutjat al Suprem, encara que 
això suposi separar-lo de la res-
ta d’ex-membres de la mesa del 
Parlament, que seran jutjats pel 
TSJC. La Fiscalia i l’Advocacia 
de l’Estat demanen per al polític 
montcadenc una pena d’inhabi-
litació per a càrrec públic d’un 
any i vuit mesos i una multa de 
30.000 euros, mentre que l’acu-
sació particular, presentada per 
Vox, sol·licita una pena de 12 
anys de presó.

Pilar Abián | Redacció
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...També és notícia.....................................................
PLA DIRECTOR METROPOLITÀ

La Favmir iniciarà una campanya per reclamar millores 
al transport públic i l’eliminació de l’impost metropolità
La Federació d’AV de Montcada i Rei-
xac (Favmir) iniciarà una campanya per 
reivindicar millores al transport públic i 
una nova llei de fi nançament d’aquest 
servei que elimini l’actual impost del 
transport que cobra l’Àrea Metropoli-
tana de Barcelona (AMB). El col·lectiu 
considera que aquest tribut, que es cal-
cula en funció de l’IBI, és injust i no té 
en compte altres factors com la situació 
econòmica real de les famílies. Aquest 
és el principal acord de l’assemblea 
que la Favmir va organitzar el 3 de de-
sembre a la Casa de la Vila, amb la par-
ticipació de representants de les AV de 
Can Sant Joan, Terra Nostra, Zona 21, 
Can Pomada i Font Pudenta. El president de l’entitat, Antonio Cera, confi a que a la propera assemblea 
que es farà al gener, participin més entitats veïnals. Entre les demandes de millora del transport públic a 
Montcada, el responsable de temes de mobilitat de la Favmir, Alejandro Regorigo, va destacar la modifi ca-
ció del recorregut de l’autobús 155 que connecta Can Cuiàs i Terra Nostra. “Proposem que sigui un bus 
de circumval·lació, pensant sobretot en l’ús que en fan els estudiants de l’INS La Ferreria que provenen 
de barris allunyats”, va dir Regorigo, qui també va reclamar l’ampliació del recorregut del bus nocturn N3. 
La Favmir va convidar a l’assemblea el president i el vicesecretari de la Confederació d’Associacions de 
Veïns de Catalunya, Jordi Giró i Torcuato Matilla, respectivament. Giró va posar sobre la taula la necessitat 
d’articular una llei de fi nançament del transport públic i Matilla va parlar sobre el Pla Específi c de Mobilitat 
del Vallès, pendent d’aprovació | LG

Tècnics municipals han dut a terme diferents actuacions per medir les 
emissions des de llars particulars i també a peu de carrer, sense poder 
concloure encara d’on prové la contaminació acústica que és especial-
ment molesta de nit i matinada. Un dels veïns afectats, Jaume Hernán-
dez, va portar la preocupació dels veïns al Ple de novembre, demanant 
“una solució urgent a un problema greu, que està impedint el nostre 
dret al descans”, va dir. Després de diferents comprovacions, el con-
sistori ja ha descartat a priori tres empreses –una del polígon industrial 
de Ll Ferreria i dues del polígon Molí d’en Bisbe–, i ara està investigant 
una quarta. El brogit, semblant al d’una turbina, només se sent en al-
çada –a partir del tercer o quart pis– i no sempre en el mateix horari, 
tot i existir una certa cadència –entre les 6 i les 6.30 de la matinada i a 
certes hores de la nit. “Aquests factors fan que sigui difícil localitzar 
el focus de la contaminació acústica”, ha explicat el regidor de Llicèn-
cies d’activitats i Qualitat ambiental, José Domínguez (ECP), qui ha fet 
una crida a qualsevol persona que pugui aportar informació, enviant 
un correu a mediambient@montcada.org. “Entenem la preocupació 
dels veïns, amb qui mantenim un contacte constant, i confi em que 
aviat puguem localitzar-ne la causa, tot i que no està sent una tasca 
fàcil”, ha afegit Domínguez, qui ha destacat la predisposició de les 
empreses investigades fi ns ara a col·laborar amb l’Ajuntament. Davant 
d’aquestes difi cultats, el consistori ha demanat l’ajut de la Diputació de 
Barcelona, que ha instal·lat quatre sensors acústics a edifi cis del barri 
per comprovar la provinència del soroll | LG

CONTAMINACIÓ ACÚSTICA
L’Ajuntament investiga el focus del soroll que 
causa molèsties als veïns de la Font Pudenta

Durant dues setmanes consecu-
tives, el mercat dels dimecres no 
es farà. Malgrat que l’activitat es 
manté en festius, en aquesta oca-
sió no serà així per la coincidència 
amb dues dates molt assenyala-
des, com són el dia de Nadal, el 
25 de desembre, i Any Nou, el dia 
1 de gener | LR

El mercat ambulant 
del centre, anul·lat per 
coincidir amb festes

HABITATGE
Campanya per animar els propietaris a llogar 
els seus pisos a través de la borsa municipal
‘Fem de la meva casa la teva llar. Bo per a tu, bo per a mi’ és l’eslògan 
de la campanya que realitza l’Ofi cina Local d’Habitatge per cercar per-
sones que vulguin incorporar el seu pis a la borsa municipal de lloguer. 
Actualment, l’Ofi cina Local d’Habitatge gestiona 16 habitatges i només 
al 2019 ha rebut 21 sol·licituds de pisos de lloguer que no s’han pogut 
atendre en la totalitat per falta de pisos. “L’objectiu d’aquesta campan-
ya és mobilitzar el parc d’habitatges buits i el paper de la borsa de 
lloguer és clau per incrementar-ne el nombre d’immobles a preus as-
sequibles”, ha explicat la regidora d’Habitatge, Jessica Segovia (ECP). 
Per atraure propietaris, el consistori bonifi ca amb una exempció del 
95% de la quota de l’IBI de l’habitatge a llogar per mitjà de la borsa 
municipal. La campanya incideix en els avantatges per als propietaris 
que passa per una atenció personalitzada, confi ança, seguretat i legali-
tat. A més, l’Ofi cina fa que la valoració i recerca del llogater s’ajusti a les 
condicions de l’habitatge. També ofereix gratuïtat en l’assessorament, 
la redacció i la formalització del contracte | LR
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La Junta de Govern Local en sessió del dia 2 de desembre de 2019, va acordar:

Aprovar definitivament el canvi del sistema d’actuació previst en la modificació puntual 
del Pla general metropolità de l’àmbit discontinu Montiu-Mas Duran de reparcel·lació 
per cooperació a reparcel·lació per compensació bàsica.

La qual cosa es fa pública per a general coneixement, mitjançant anuncis a publicar al 
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, a un dels diaris de premsa periòdica de més 
divulgació a l’àmbit municipal i a l’e-Tauler de la Corporació.

L’alcaldessa, Laura Campos Ferrer

EDICTE

MUNTANYETA DE CAN SANT JOAN
Asfaltat de tres trams de carrers no inclosos a 
la Llei de barris per manca de fi nançament 
En el moment de tancar aquesta edició es feien els treballs d’asfaltat 
de diferents trams de carrers de la Muntanyeta de Can Sant Joan. En 
concret, Bosc –entre Diagonal i Vinyes; el carrer Pont, entre Diago-
nal i la part sense sortida, i la plaça de la Pedra, a tocar de l’estació 
ferroviària i fi ns a Barcelona. “L’actuació respon al compromís que 
l’Ajuntament va adquirir amb el veïnat durant l’anterior mandat”, 
ha explicat el president de l’Àrea Territorial, Jordi Sánchez (ERC). Les 
obres costen 180.000 euros i es fi nancien amb una subvenció de la 
Diputació de Barcelona | LR
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ÈXIT DE LA FIRA DE NADAL
El carrer Major va acollir el 14 i 15 de desembre 
una quarantena de paradetes i nombroses 
activitats que van atraure força públic

Sílvia Alquézar | Mas Rampinyo
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EDUCACIÓ

La Generalitat va anunciar la decisió en el marc del Consell Escolar del centre, reunit el 9 de desembre en sessió extraordinària

El Mas Rampinyo esdevindrà el segon 
institut escola del municipi el curs vinent

El director dels Serveis Territo-
rials  (SSTT) d’Educació al Va-
llès Occidental, Jesús Viñas, va 
confi rmar al Consell Escolar de 
l’escola Mas Rampinyo, reunit 
en sessió extraordinària el 9 de 
desembre, que a partir del curs 
vinent es convertirà en el segon 
institut escola de Montcada i 
Reixac, seguint el model que 
enguany s’ha posat en marxa a 
l’institut escola El Viver de Can 
Sant Joan. Durant el primer any, 
l’alumnat s’ubicarà a les instal-
lacions actuals i, de cara al curs 
següent, es preveu la construcció 
d’un nou edifi ci en uns terrenys 
adjacents propietat de l’Ajunta-
ment. “Aquest model d’escola 
permet donar continuïtat a 
l’etapa de primària a secundà-
ria en el mateix centre i, alho-
ra, treure pressió als instituts 
actuals, amb molt alumnat”, 
va comentar Viñas, qui va desta-
car que l’alliberament d’espai als 
equipaments de secundària amb 
la creació dels 
instituts escola 
Mas Rampinyo i 
El Viver accele-
rarà la possibilitat 
d’ampliar l’oferta 
postobligatòria 
al municipi amb 
nous batxillerats i cicles forma-
tius. “És com si haguéssim creat 
un nou institut de quatre línies; 
ens emplacem al gener per de-
fi nir futurs projectes a curt ter-
mini”, va manifestar el director 
dels SSTT. 

Reaccions. L’anunci del futur ins-
titut escola Mas Rampinyo s’ha 
rebut amb molta alegria per part 
de l’Ajuntament, el professorat 

i les famílies, que veuen com la 
seva reivindicació es farà realitat. 
La regidora d’Educació, Jessica 
Segovia (ECP), assegura que el 
nou institut escola serà molt po-
sitiu per al municipi perquè per-
metrà rebaixar les ràtios a secun-
dària de 30 a 27 alumnes per aula 
i alliberar espais als instituts per 
ampliar l’oferta de batxillerats 
i de formació professional. “És 
una gran notícia per a la ciutat 
que ens permet millorar l’edu-
cació amb l’objectiu de conver-
tir Montcada en un referent a 
nivell educatiu”, ha expressat 
l’edil. Per la seva banda, la direc-
tora de l’escola Mas Rampinyo, 
Concha Colom, també ha ma-
nifestat la seva satisfacció “per 
poder continuar a secundària 
el projecte d’escola que tenim; 
és un gran repte per al profes-
sorat que afrontem amb molta 
il·lusió”. 
En nom de la comissió de l’As-
sociació de Famílies d’Alumnes 
(AFA) del centre que ha impul-

sat la reivin-
dicació de 
l’institut es-
cola, Montse 
Jiménez s’ha 
mostrat molt 
contenta i ha 
destacat que 

l’èxit és fruit de la complicitat i 
unió que ha existit a la comuni-
tat educativa: “És la culmina-
ció de la feina de formiguetes 
que s’ha fet i que ens ha portat 
a bon port més ràpid del que 
pensàvem”. El suport de la ciu-
tat a la reivindicació de l’escola 
Mas Rampinyo va quedar palès 
en el consens de les forces polí-
tiques que, al Ple del passat mes 
de setembre, van aprovar una 

moció a favor que el centre esde-
vingués un institut escola. 

Obra pendent. Respecte al projec-
te de construcció del nou edifi ci 
de l’INS Montserrat Miró, aturat 
des del 2008, Viñas ha dit que 
no es descarta, malgrat la posa-
da en marxa dels nous instituts 
escoles: “Per motius pressupos-
taris, durant tot aquest període 
hem hagut de destinar els di-
ners a l’escolarització i no pas 
a la millora de situacions que 
ja tenim. En el moment que 
baixin aquestes necessitats, po-
drem prioritzar l’actuació al 
Montserrat Miró”. El nou equi-
pament s’havia d’haver edifi cat 
als terrenys de les antigues pistes 
d’atletisme, al Pla d’en Coll, i 
havia d’haver entrat en funciona-
ment el curs 2010-11, però l’arri-
bada de la crisi va ajornar ‘sine 
die’ la seva construcció.

El director dels Serveis Territorials del Vallès Occidental, Jesús Viñas, va explicar al Consell Escolar el futur projecte de l’institut escola Mas Rampinyo

El projecte preveu 
construir un nou edifi ci 
per a l’alumnat d’ESO a 
uns terrenys adjacents

L’institut escola El Viver fa un balanç 
positiu del primer trimestre en marxa
El nou model de cen-
tre educatiu ha ar-
rencat amb bon peu 
a Can Sant Joan. El 
professorat i l’alumnat 
es mostren satisfets 
del primer trimestre 
d’aquest curs en què, 
per primera vegada, 
conviuen a l’escola 
alumnes de primària 
i secundària. Per a la 
directora de l’institut 
escola El Viver, Con-
xita Roca, “l’experiència ens 
transforma a mesura que ens 
va enriquint. Aprenem els uns 
dels altres per construir el nou 
projecte”. Per la seva banda, 
els estudiants agraeixen poder 
seguir al centre en què van 
cursar l’etapa de primària i con-

tinuar trobant-se i compartint 
espais amb amistats i mestres. 
L’Espai Kursaal va acollir el pas-
sat 11 de desembre un concert 
de nadales de l’alumnat, durant 
el qual es va fer un trencaclos-
ques gegant per commemorar 
el primer Nadal del nou institut 
escola | SA
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SOLIDARITAT
Una desena d’entitats i empreses del municipi 
participen a la campanya ‘Regala il·lusions’

Una desena d’entitats i empreses del municipi han participat amb la do-
nació de material escolar o bé fent aportacions econòmiques a la novena 
edició de la campanya ‘Regala il·lusions’, organitzada per l’Ajuntament 
per tal que nens i nenes del municipi d’entre 0 i 12 anys d’entorns 
econòmicament vulnerables rebin regals per Nadal. La sala de la Jun-
ta de Govern Local de l’Ajuntament va acollir l’11 de desembre l’acte 
d’entrega de les donacions per part de les associacions col·laboradores: 
el col·legi La Salle, la secció local de Creu Roja, Montcada Solidària, 
l’Escola Bressol Municipal Font Freda, l’AMPA Fedac, l’Associació El 
Refugi-Piedras Vivas, Adimir, l’Església Evangèlica Es por Fe i l’empresa 
Domo 21. “És una alegria veure aquesta sala plena de regals”, va dir 
l’alcaldessa, Laura Campos (ECP), qui va agrair la col·laboració de les 
entitats i la ciutadania. La campanya, que compta amb el suport econò-
mic de la Fundació ‘la Caixa’, arribarà a un total de 402 infants. A la foto, 
representants de les entitats amb les autoritats | SA

TRANSICIÓ ESCOLA-TREBALL
L’alumnat de La Ribera i La Ferreria del programa 
Diltet fan la il·luminació nadalenca dels seus instituts 

Els grups de 3r d’ESO de diversifi cació curricular –a la foto, la classe de 
l’INS La Ferreria– han realitzat l’activitat en el marc del curs d’electricitat 
bàsica del programa de Transició-Escola Treball (Diltet). Durant la forma-
ció, els estudiants han tingut l’oportunitat de conèixer els conceptes bà-
sics del món de l’electricitat. El curs ha acabat aquest trimestre i, de cara 
al segon i tercer, es faran els de premonitors d’activitats de lleure i el de 
cuina, respectivament. D’altra banda, els alumnes de 4t d’ESO de l’INS 
La Ribera van iniciar al novembre les estades formatives, mentre que els 
de La Salle i La Ferreria les faran a partir de gener. Amb la col·laboració 
d’empreses, comerços i centres educatius, els joves tenen l’oportunitat 
de conèixer in situ el funcionament de diferents ofi cis i professions | SA

Una quarantena de parades 
van omplir d’esperit nadalenc el 
carrer Major i la plaça de l’Es-
glésia el 14 i 15 de desembre 
amb motiu de la Fira de Nadal, 
organitzada per la Regidoria de 
Comerç de l’Ajuntament amb la 
col·laboració de Montcada Cen-
tre Comerç (MCC). “La valora-
ció és molt satisfactòria a nivell 
de participació del públic i dels 
paradistes”, ha explicat el regi-

dor de Comerç, Salva Serratosa 
(ERC). Les activitats comple-
mentàries com la bola gegant de 
neu, els infl ables, els tallers infan-
tils, el tió i la cantada de nadales 
també van tenir una gran acolli-
da per part del públic. 
Per la seva banda, la presidenta 
de l’MCC, Míriam Asbert, opi-
na que la Fira ha donat un salt 
qualitatiu tant pel que fa als arti-
cles exposats com a les activitats 
realitzades. “Estem aconseguint 

fer una mostra de Nadal de 
veritat”, ha dit Asbert. L’entitat 
va repartir 3.000 tiquets entre la 
clientela perquè la canalla pugés a 
l’infl able instal·lat durant el matí 
i, a la tarda, més de 400 infants 
van participar al tradicional ca-
gatió, a la plaça de l’Església. De 
cara a properes edicions, alguns 
comerços proposen que la Fira 
podria acabar diumenge al mig-
dia, perquè a la tarda l’afl uència 
de públic és menor. 

FIRA DE NADAL

La mostra fa un salt qualitatiu tant pels articles exposats com per les activitats realitzades 

Una quarantena de parades omple 
d’esperit nadalenc el carrer Major

Grans i petits van passejar per la Fira de Nadal en busca d’articles típics del Nadal per guarnir les llars o bé per regalar durant aquestes festes

Sílvia Alquézar | Montcada
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Montcada i Reixac s’ha abocat 
un any més amb la Marató de 
TV3, que enguany s’ha dedi-
cat a les malalties minoritàries. 
Durant la matinal solidària que 
l’Ajuntament i La Unió de Mas 

Rampinyo van organitzar el 15 
de desembre al Teatre Municipal 
i a l’àgora de Montcada Aqua, 
es van recollir 4.800 euros entre 
la recaptació de les entrades i la 
venda de manualitats del grup de 
dones de l’entitat. El festival va 

comptar amb l’actuació de les es-
coles de ball Grisdance, Dale que 
Voy, Cirqs, Jym’s i Eva Nieto, el 
club de ball esportiu Endansa, el 
club Gimnàstic La Unió, l’Aula de 
Música de l’Ajuntament, el Casal 
Cívic i Emma Altadill. 

MARATÓ DE TV3

El Teatre Municipal va acollir el 15 de desembre l’actuació d’una desena d’entitats

El festival solidari recapta 4.800 euros

Sílvia Alquézar | Pla d’en Coll

L’escola de danses urbanes Cirqs durant la seva actuació amb motiu del festival solidari que organitzen l’Ajuntament i La Unió de Mas Rampinyo
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Recollida de joguines per a infants amb càncer

La UB MiR, en col·laboració amb l’Associació Espanyola contra el Càn-
cer (AECC) i l’FB Montcada, organitza la campanya ‘Fes-li una cistella al 
càncer, regalant una joguina’, que es va presentar el passat 5 de desem-
bre al pavelló Miquel Poblet –a la foto, les autoritats i els representants 
de les entitats. Es podran fer donacions de joguines noves fi ns al 20 de 
desembre, que aniran destinades a infants malalts de càncer, a les ofi ci-
nes del club (Bonavista, sn). El dia 28, també es disputarà un amistós al 
pavelló Miquel Poblet contra la UE Badia (18h). En aquest partit, d’en-
trada gratuïta, també es podran fer donacions. A la mitja part, es farà un 
concurs de triples i es regalarà una samarreta vintage del CB Montcada. 
També se sortejarà un sopar, valorat en 50 euros, al restaurant Capità-
Port Ginesta de Castelldefels. Els més petits podran lliurar-li la carta al 
rei Baltasar, que farà presència a l’acte de la UB MiR. Per la seva banda, 
l’FB Montcada recollirà regals als tornejos que organitzarà també el dia 
28 als camps de futbol de Can Sant Joan i La Ferreria. D’altra banda, 
l’EBM Font Freda ha fet un mercat solidari de joguines, la recaptació 
del qual es lliurarà a la Fundació de l’Hospital Sant Joan de Déu per als 
infants amb càncer | LG
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.....també és notícia..................................

GENT GRAN
L’Aula d’Extensió Universitària arrenca amb força 

La presentació del grup promotor 
de l’Aula d’Extensió Universitària 
(AEU)  va aplegar prop d’una 
setantena de persones el 4 de 
desembre a la Casa de la Vila, que 
també va acollir la conferència 
‘Cleòpatra VII, l’últim faraó 
d’Egipte’, a càrrec de la doctora 
en Arqueologia i Història Antiga 
de la UAB, Irene Cordón –a la 
foto. L’acte va ser presentat per 
la vicepresidenta de l’Aula d’Extensió Universitària, Anna Solano; el 
coordinador acadèmic del Programa Institucional Universitat a l’Abast, 
Tomàs Peire, i l’alcaldessa, Laura Campos (ECP). El grup promotor està 
format per una dotzena de persones i té per objectiu oferir una formació 
continuada i de nivell universitari a persones majors de 50 anys. El 
programa d’activitats s’articularà d’octubre a juny i s’adreçarà a les 
persones sòcies de l’AEU, que hauran de pagar una quota trimestral 
de 20 euros. Per a més informació, es pot consultar el Facebook Aula 
MiR o enviar un correu a l’adreça aulamontcada@gmail.com | LG 

Carmen M. López, 
nova presidenta de la 
secció local de l’AECC

L’Ajuntament va organitzar l’1 de 
desembre un acte per commemo-
rar el Dia mundial de les persones 
amb discapacitat, que se celebra 
el dia 3. L’activitat, de caire familiar, 
va consistir en la pintada d’un mu-
ral amb la tècnica del grafi tti al mur 
situat a la rotonda que enllaça el 
carrer Major amb el carrer Boga-
tell i Carretera Vella a càrrec dels 
infants del grup de reforç escolar 
que gestiona Creu Roja i els nois i 
noies amb diversitat funcional de 
l’entitat Adimir –a la foto. 
De fet, el disseny del mural l’han 
fet els infants d’ambdues entitats, 
en un taller que es va muntar el 
21 de novembre passat, al local 
d’Adimir. La festa va comptar amb 
un taller de manualitats, un altre 
de pintacares, un esmorzar amb 
coca i xocolata i la lectura d’un 
manifest a càrrec de la presidenta 
d’Adimir, Carolina Ibáñez, qui va 
reivindicar la inclusió de les per-
sones discapacitades en la socie-
tat amb els mateixos drets que la 

resta de la ciutadania. També va 
demanar més implicació i recur-
sos per aconseguir la igualtat de 
drets, demanant més esforços per 
eliminar “la doble discriminació 
que pateixen les dones discapa-
citades per motius de gènere i 
la seva disfuncionalitat”. A l’ac-

te també va assistir la presidenta 
de l’Àrea Social i regidora de Po-
lítiques d’Inclusió, Mar Sempere 
(ECP), qui va lloar la iniciativa de 
la pintada del mural, “a través del 
qual volem refl ectir la diversitat; 
tothom som capaços de crear 
una societat inclusiva”, va dir | SA 
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Les persones discapacitades reclamen una societat inclusiva

López, de 47 anys i veïna de 
Montcada centre, substitueix en el 
càrrec Pepita Gil, que va morir de 
càncer el passat estiu als 74 anys 
d’edat. “Per a mi, assumir aquesta 
responsabilitat és un repte i 
espero estar a l’altura de la meva 
antecessora”, va dir a laveu.cat en 
el seu primer acte públic com a 
presidenta, durant la presentació 
de la campanya que organitza 
l’entitat conjuntament amb la UB 
MiR per recollir joguines per a 
nens malalts. López, la sòcia més 
jove de l’entitat, vol seguir la línia 
de treball de l’antiga junta, però 
també engegar projectes | LG

Campanyes de les associacions locals per promoure 
les vendes als establiments del municipi al Nadal

Montcada Centre Comerç (MCC) ha posat en marxa una nova campanya 
de Nadal amb l’objectiu de promoure les vendes als establiments de la 
ciutat durant aquestes festes. L’entitat va col·laborar a la Fira de Nadal, 
amb diverses activitats infl ables i el tradicional cagatió –a la foto. D’altra 
banda, el Pare Noël visitarà el 20 de desembre el carrer Major i la rambla 
dels Països Catalans, on també hi haurà infl ables per a la canalla. A 
més, per crear més ambient nadalenc, l’MCC ha arribat a un acord amb 
l’Ajuntament perquè hi hagi fi l musical al carrer Major durant totes les 
festes i també sortejarà entre la clientela tres cistelles de Nadal, valorades 
en 700 euros cadascuna. Els establiments associats repartiran entre els 
seus clients les butlletes per participar-hi i el sorteig es farà després de 
Reis. D’altra banda, l’entitat ha convocat per primera vegada un concurs 
d’aparadors de Nadal entre els seus comerços, amb un premi de 100 
euros per a cada categoria. Serà la clientela qui esculli els guanyadors a 
través d’un procés de votació que es podrà fer fi ns al 27 de desembre, 
emplenant una butlleta que es distribuirà als comerços participants. D’altra 
banda, l’Associació de Comerç de Can Sant Joan sortejarà entre la seva 
clientela cinc cistelles, valorades en total en 1.600 euros. Els números 
afortunats seran els que coincideixin amb els primers premis de la Loteria 
de Nadal del 22 de desembre | SA 

MAS DURAN
L’Ajuntament bateja una plaça amb el nom de ‘Parc de la 
Piràmide’ a petició d’alumnes de l’escola Mas Rampinyo

La proposta va ser una iniciativa dels alumnes de 5è B del curs 2018-
2019 en el marc del projecte ‘Un instant, un record’, realitzat per les 
escoles públiques per recuperar la memòria històrica. L’acte va tenir 
lloc el 29 de novembre, i va consistir en la descoberta de la placa que 
identifi ca l’espai per part dels nens i nenes de l’escola, acompanyats de 
l’alcaldessa, Laura Campos, la presidenta de l’Àrea Social, Mar Sempere, 
i la regidora d’Educació, Jessica Segovia, –totes tres d’ECP | LR
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INCLUSIÓ
Balanç positiu de la segona edició del projecte Link
El Kursaal va acollir el 13 de desembre la 
cloenda de la segona edició del projecte 
Link –a la foto–, una iniciativa d’acció social 
assistida per dos gossos de teràpia on han 
participat una cinquantena d’infants i joves 
dels centres oberts i de l’Espai Familiar. 
L’objectiu és afavorir la inclusió dels infants 
i joves i millorar la seva qualitat de vida i la 
de les seves famílies. La novetat d’enguany ha estat que l’última sessió 
de cada grup participant s’ha compartit amb usuaris dels casals de gent 
gran de la ciutat. El projecte Link està impulsat des de la Regidoria de 
Serveis Socials i Polítiques d’Inclusió | LR
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Aules d’estudi nocturn 
a la Biblioteca Elisenda 
durant el mes de gener
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L’equipament del Pla d’en Coll 
obrirà les seves portes entre el 7 
i el 31 de gener perquè l’alumnat 
pugui preparar els exàmens en 
un espai tranquil. La Biblioteca 
Elisenda romandrà oberta de 
dilluns a divendres, de 20.30 a 
0.30h. L’accés al recinte tindrà 
lloc per l’entrada del passatge 
Menorca | LG
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‘Reyes de Palacio’ guanya el tercer guardó de la comarca 
i el primer premi local del concurs d’aparadors de Nadal

L’aparador de la botiga, ubicada al número 8 del carrer Major, recrea 
l’ambient d’una discoteca de la dècada dels anys 80 i 90, amb boles de 
miralls i vestits de brillantons. El guardó comarcal del concurs convocat 
per la Cambra de Comerç de Sabadell consisteix en la realització d’un 
estudi de mercat de l’establiment, valorat en 295 euros, i un diploma. 
El premi del municipi, atorgat per l’Ajuntament de Montcada, és un 
viatge formatiu per conèixer altres experiències comercials. A la foto, la 
propietària de la botiga, Míriam Gómez, davant de l’aparador premiat | SA 
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Grups municipals
laveu.cat/latevaveu

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

Mar Sempere

Una pràctica molt habitual entre els polítics i grups de baixa 
intensitat és utilitzar la difamació contra el seu adversari per 
causar desprestigi personal i col·lectiu si aquest està lligat a 
unes sigles. Acusar sabent que no hi ha recorregut és fer un 
fl ac favor a la política i diu molt de qui ho fa, en aquest cas la 
CUP. El dia 11 de desembre va quedar arxivada la querella presentada per la CUP contra l’ex-
alcalde César Arrizabalaga. Per una banda, l’any 2017 es va iniciar aquest procés mitjançant 
una querella per un presumpte delicte de malversació de cabdals públics. Aquesta malversa-
ció, segons els cupaires se sustentava en les despeses de la Visa d’Alcaldia entre els anys 1999 
i 2010. Cal subratllar que, una vegada examinada la documentació i els informes dels Mossos 
d’Esquadra, segons la resolució judicial no hi ha indicis que facin pensar en una malversació 
de cabdals públics. Per una banda, després d’anys de crítiques sense sentit, queda demos-
trat que la gestió del ex-alcalde estava dintre de tota legalitat. En conseqüència, esperem que 
aquells que el van jutjar abans d’hora mostrin, una vegada ja és ferma la resolució, el màxim 
respecte a la seva fi gura. 
Per altra banda, César Arrizabalaga va haver de suportar crítiques infundades, encara que, 
ell sempre va defensar la seva innocència parlant d’acusacions interessades, calumnioses i 
deshonorables. Per part del Partit dels Socialistes de Catalunya i, particularment, des del PSC 
de Montcada, mostrem la nostra satisfacció envers la sentència. Així mateix, estem agraïts que 
s’hagi fet justícia per tal que l’honor i prestigi de l’ex-alcalde no quedi tacat. Vull concloure la-
mentant que aquesta resolució arribi tard, massa tard, tres mesos després de la mort de César, 
una persona dedicada al servei del seu poble.

Punt i fi nal

Andrés Iruela

En el Pleno de noviembre tuvimos conocimiento de que hay 
una empresa que se dedica a perturbar sistemáticamente 
el descanso de los vecinos de la Font Pudenta. Nos hemos 
puesto en contacto con vecinos que nos han comentado 
una situación que lleva de cabeza a muchas familias con 
las consecuencias que la falta de sueño provoca en las personas como irritabilidad, bajo rendi-
miento, cansancio, etc. Ya en el mismo Pleno se confi rmó que afortunadamente se estaban to-
mando medidas y que se estaban investigando a las empresas de la zona para dilucidar cual es 
la responsable. Espero que en este Pleno de diciembre nos confi rmen que se ha solucionado 
este asunto. Este hecho me hace plantear si se está mirando por el bienestar de los vecinos, si 
realmente se está garantizando nuestro derecho al descanso. Al margen de este caso, también 
tenemos otros ejemplos de actividades perturbadoras. Por ejemplo, locales que incumplen los 
horarios y las normativas municipales de actividades y de los que existen innumerables actas 
de actuación. Estos vecinos ¿también tienen derecho al descanso o son de segunda categoría? 
Todos, vivan donde vivan, merecen ser protegidos por el consistorio de estos ataques a la con-
vivencia y de los muchos episodios de incivismo que generan.
No podemos consentir que se perturbe a las personas que no molestan a nadie. Se debe actuar 
con contundencia, de lo contrario, se podría pensar que vivimos en el salvaje oeste, donde los 
malhechores campan a sus anchas. Las personas y/o empresas/empresarios que no son ca-
paces de respetar a la sociedad no son merecedores de pertenecer a ella. Su derecho a la 
explotación del negocio lo pueden ejercer de la manera que consideren oportuna, siempre sin 
olvidar que su derecho termina cuando empiezan a lesionar el derecho al descanso de otra u 
otras personas. Por todo ello, animo a todos los afectados a denunciar dichas perturbaciones 
y al consistorio, a ser más exigente con los parámetros establecidos, ya que dispone de nume-
rosas herramientas para llevarlo a cabo. Por último, quisiera destacar la profunda tristeza que 
me produce la situación del río Besós, trasladar mi solidaridad a las personas que trabajan para 
preservar nuestro entorno y exigir responsabilidades a quien corresponda.

Angelina del Pino

El dia a dia de la gestió municipal depara bones i males 
notícies contínuament. El Departament d’Educació de la 
Generalitat, a través del seu director de Serveis Territorials, 
ha anunciat que l’escola Mas Rampinyo es convertirà en el 
segon Institut Escola de Montcada a partir del curs vinent, 
continuant les passes del Viver de Can Sant Joan. Es donarà continuïtat a l’etapa de primària 
a secundària en el mateix centre i  també resposta a les reivindicacions de les famílies, el pro-
fessorat i l’Ajuntament. Som conscients que s’han de cobrir altres necessitats que porten molt 
temps endarrerides, com la construcció del nou edifi ci de l’INS Montserrat Miró. Però aquesta 
és una molt bona notícia que, a més a més, ha de permetre ampliar l’oferta postobligatòria de 
batxillerat i de cicles formatius al municipi, fent que el nostre jovent es pugui formar a Mont-
cada. La millor política social i la millor integració són la formació i el treball. Quan la feina i 
l’escola funcionen, la resta és més fàcil.
La mala notícia ha estat la catàstrofe al Besòs, provocada pels vessaments de l’incendi d’una 
planta de reciclatge de residus industrials riu amunt, a Montornès del Vallès. La mort de tota 
la biodiversitat del riu fa que calgui depurar responsabilitats a tots nivells i perseguir amb 
tota la fermesa aquest delicte ecològic. Un riu que, recordem, havíem aconseguit recuperar 
després d’haver estat durant molts anys una claveguera a cel obert. Cal recuperar el Besòs, 
la seva biodiversitat, el seu entorn, el retorn de la llúdriga, el blauet, el rascletó.  Avui encara 
fa pudor i no es veuen peixos. Però revertirem aquesta situació i no podem deixar que torni a 
passar. I no hem tornat 15 anys enrere per molts motius. El principal, el canvi en la consciència 
ciutadana que vol i exigeix un riu net, sa i ric en la biodiversitat que li toca.
Les lluites ciutadanes, com la de l’Associació de Families de Escola de Mas Rampinyo o la de 
les entitats que defensen els nostres rius, són la principal força, el principal capital, per fer que 
les bones notícies s’imposin i fer una Montcada millor de la que estar orgullosos. 

Nou Institut Escola i desastre al riu

Arran de l’incendi del passat 11 de desembre d’una planta de 
reciclatge de residus industrials del polígon Can Buscarons de 
Montornès vam veure com es tirava per terra la feina de recu-
peració del riu Besòs que s’ha dut a terme durant els últims 
trenta anys des de les administracions i les entitats ecologistes.
Ens va consternar i entristir aquest succés, donat que Montcada i Reixac ha pogut viure a la seva 
pell la gran quantitat de temps que costa recuperar un entorn natural i la rapidesa amb què es pot 
perdre aquesta recuperació. Només un dia es va trigar en fer desaparèixer fauna i biodiversitat 
del nostre riu que portava més de vint anys subsistint en harmonia en un medi natural estable.
Els experts i els ens relacionats amb el riu preveuen una ràpida recuperació de l’aigua pel fet el 
corrent que baixa és aigua de depuradora i així mateix, s’està desenvolupant un protocol per tal 
d’introduir biodiversitat dins del medi aquàtic perquè la recuperació sigui més ràpida.
Des del nostre grup, En Comú Podem, tant a nivell local com a nivell parlamentari, hem demanat 
i continuarem insistint a exigir a les administracions competents que es depurin responsabilitats 
perquè fets com aquest no es tornin a repetir. Demanem també que es posin en marxa els plans 
de xoc acordats, tant per millorar les condicions de seguretat de les empreses contaminants que 
realitzen la seva activitat al costat d’entorns naturals d’interès als que hi pugui haver qualsevol 
afectació, com ha estat el cas de Montornès, i perquè es destinin partides econòmiques que 
demostrin un compromís real, per fer efectives les mesures per a la rehabilitació del Besòs i la 
seva biodiversitat.
A Montcada hem patit una deixadesa en zones de patrimoni natural que haurien d’haver estat 
protegides durant molts anys veient com el riu Besòs era una claveguera a cel obert en el passat, 
i ara defensarem i lluitarem perquè el nostre medi natural estigui conservat i protegit i perquè a 
Montcada i Reixac puguem gaudir d’un corredor verd i de biodiversitat de primer nivell en l’àmbit 
metropolità, com és el cas del nostre riu Besòs.  
Aprofi tem també per desitjar a tothom un Bon Nadal, unes bones festes i que l’any entrant 2020 
sigui més pròsper i amb més justícia social que aquest 2019 que deixem enrere.

El nostre patrimoni natural, en perill

Jordi Sánchez

Contaminación acústica

La Junta de Govern Local en sessió del dia 9 de desembre de 2019, 
ha acordat:

PRIMER. Aprovar inicialment la modificació de la delimitació 
poligonal del Pla de millora urbana de l’àmbit residencial de la 
Vallençana Baixa.

SEGON. Sotmetre l’acord  a informació pública pel termini d’un mes, 
i publicar els corresponents anuncis al Butlletí Oficial de la Província 
de Barcelona, a un dels diaris de premsa periòdica de més divulgació 
a l’àmbit municipal i a l’e-Tauler de la Corporació.

TERCER. Notificar aquest acord a les persones interessades amb 
citació personal, a l’efecte de donar-les audiència a l’expedient.

L’alcaldessa, Laura Campos Ferrer

EDICTE

Opinió
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La propera edició de 
‘La Veu’, el 17 de gener
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>Editorial
Avaluació constant
Acomiadem el 2019 amb un 
trist episodi. L’incendi en una 
fàbrica de Montornès propera al 
Besòs ha contaminat les aigües 
provocant un greu sinistre ecolò-
gic i la mort de centenars de pei-
xos. A diferència de fa uns anys, 
quan el riu era una claveguera a 
cel obert i patia abocaments a 
dojo, ara hi ha una sensibilitat 
ambiental molt més elevada i 
les administracions s’han posat 
les piles des del primer moment 
per actuar al respecte. Aquestes 
actuacions les segueixen de ben 
a prop les entitats dedicades 
a la conservació de la natura, 
consternades per l’impacte que 
el sinistre ha tingut en la llera 
i la seva biodiversitat. Ara no 
només es tracta de recuperar el 
riu, també de protegir-lo exigint 
a les indústries properes les mà-
ximes mesures de seguretat.
Amb l’esperança de tornar a 
veure ben aviat peixos al Besòs, 
traslladem als nostres lectors el 
desig que tinguin unes bones 
festes i un bon any!

La bústia del lector
laveu.cat/latevaveu

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

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

Dubtes de circulació
L’altre dia, en tombar per agafar el ca-
rrer Elionor venint del carrer Pasqual, 
em trobo un patinet elèctric en direcció 
contrària a dos metres, just per clavar 
el cotxe amb l’ensurt corresponent. La 
persona, molt jove, em va esquivar com 
va poder, però jo encara hi penso. Pre-
gunta: els patinets i les bicicletes han 
de cenyir-se a les normes de circulació? 
És freqüent veure gent circulant amb 
bicicleta per la vorera, arribant a un pas 
de vianants i travessant-lo sense baixar-
ne fent valer la preferència de pas com 
si fos vianant. És igual una bicicleta, 
que un vianant davant d’un pas de via-
nants? Us asseguro que, quan t’acostes 
a un pas de vianants, comença a ser 
complicat saber si el que va mirant el 
mòbil i envaeix el pas inconscientment, 
els que es paren a xerrar sense passar, 
els nens petits que s’escapen de la seva 
família corrent i, fi nalment, les bicicletes 
i patins que s’acosten a més velocitat, 
tenen preferència de pas. El cas és que 
el cotxe sempre serà el culpable. Algun 

tècnic fa un seguiment dels carrils 
bici? Al del carrer Rocamora no he 
vist mai cap ciclista. Bé, mai tampoc, 
potser l’any passat n’hi vaig veure un. 
Cal seguir mantenint l’espai i les mar-
ques? 
En zones en què el carril bici travessa 
d’una vorera a l’altra el pinten enganxat 
al pas de vianant, però sense les ratlles 
blanques sinó pintat en vermell com 
el tros anterior. En aquests casos, els 
ciclistes tenen prioritat? I en el tram 
reservat a vianants del carrer Major, 
les bicicletes poden anar en qualsevol 
direcció i velocitat? Abans el pont dels 
Hermanos calia travessar-lo desmuntat 
de la bicicleta i així ho requeria una 
senyal en blau. Com que ningú no ho 
feia, en lloc de exigir el seu compli-
ment han retirat el senyal. Creieu que 
una bona educació vial a les escoles 
ho podria arreglar? Segurament jo no 
ho veuré i, mentrestant, aniré patint a 
cada pas de vianants.

Jaume Ribera
Montcada

ORGT de Montcada i Reixac
C. Aigües, 3
Telèfon: 934 729 171
Adreça electrònica: orgt.montcada@diba.cat
Web: www.orgt.cat

Cal demanar cita prèvia, a excepció 
de si es vol un rebut, domiciliar els 
pagaments o registrar qualsevol 
instància. Les persones jurídiques 
només s’atenen per via telemàtica.

Més informació a 
www.montcada.cat

Més informació a 
www.orgt.cat

Plaça de la Pedra
En resposta al veí de Can Sant Joan 
que a la secció de la bústia del lec-
tor reclamava la neteja de la plaça de 
la Pedra, volem informar que aquest 
espai no és municipal i, per tant, 
no tenim competències per fer-hi la 
neteja. Tot i així, hem reclamat en 
nombroses ocasions el seu manteni-
ment al seu propietari, Adif. També li 
podem avançar que, davant la previ-
sió del gestor ferroviari de remodelar 
l’estació de tren de Can Sant Joan, el 
consistori li ha demanat que inclogui 
la construcció d’un estacionament 
públic en aquests terrenys i el con-
dicionament de la zona per tal de 
dignifi car l’espai que ara mateix té un 
aspecte força degradat.

Juan Carlos de la Torre
Regidor de Serveis Municipals

Contaminació del Besòs
Volem denunciar que l’incendi de 
la indústria de residus perillosos de 
Montornès ha tingut un greu impacte 

ambiental en l’ecosistema del Besòs 
i que ha generat un gran núvol tòxic 
de contaminants atmosfèrics molt 
perillosos, en gran quantitat i afec-
tant una àmplia zona poblada i amb 
conseqüències en la població expo-
sada, la fauna, la vegetació i el canvi 
climàtic... També cal denunciar que 
els sòls i les aigües contaminades 
tenen un impacte en els aqüífers del 
Besòs i en el mar. I que hi ha plantes 
potabilitzadores que utilitzen aqüífers 
del Besòs. Exigim que les administra-
cions actuïn ràpidament per reparar 
els danys i evitar-ne més, fent pagar a 
l’empresa els costos i exigint tot tipus 
de responsabilitats, no només penals.
Fets com aquests es poden evitar. 
Per tant, exigim a la Generalitat i als 
ajuntaments que canviïn la dinàmica 
permissiva actual, que fi xin límits i 
condicions obligatòries molt més es-
trictes a les indústries i que s’apliquin 
les màximes sancions.

Carolina Morant
Grup M. Ambient-Ecologistes en Acció
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laveu.cat/agenda

20 l divendres
Nadal. Visita del Pare Noël al carrer 
Major i infl ables a la rambla dels Països 
Catalans. Hora: De 17 a 20h. Organitza: 
MCC.

Festa. Presentació del Pla de Joventut, 
amb l’actuació de grups i punxadiscos. 
Hora: 19h. Lloc: La Unió.

21 l dissabte
Música. Concert de Nadal de la Coral 
Mare de Déu del Turó. Hora: 20.15h. 
Lloc: Església de Santa Engràcia. 

22 l diumenge
Caminada. Pujada del pessebre al po-
blat Les Maleses. Hora: 9h. Punt de sor-
tida: Col·legi La Salle. Organitza: El Cim.

Teatre familiar. ‘Això no és màgia o pot-
ser sí’, del mag Struc, i Cagatió. Hora: 
12h. Lloc: La Unió. Gratuït.

Música. Concert de Nadal de l’Associa-
ció Giravolt. Hora: 12h. Lloc: Kursaal.

Nadal. Visita del Pare Noël a la Font Pu-

denta. Hora: 12h. Lloc: AV Font Puden-

ta-Muntanyeta.

Nadal. Visita del Pare Noël. Hora: 18h. 

Lloc: Casino de Terra Nostra. Organitza: 

AV Terra Nostra.

25 l dimecres
Música. Concert de jazz de Laia Porta 

Quintet. Hora: 22h. Lloc: Cafè Colon. Or-

ganitza: Abi.

28 l dissabte
Teatre familiar. ‘Spider-show. El musi-

cal’. Hora: 17.30h. Lloc: La Unió de Mas 

Rampinyo.

29 l diumenge
Música. Concert de valsos i danses amb 

l’Orquestra Simfònica de Sant Cugat. 

Hora: 19h. Lloc: Teatre Municipal.

3 l divendres
Reis. Visita del patge reial i xocolatada. 
Hora: 18h. Lloc: Davant del pavelló Mi-
quel Poblet. Organitza: AV Montcada 
Nova-Pla d’en Coll.

4 l dissabte
Reis. Visita del patge reials. Hora: 16h. 
Lloc: Plaça de l’Església. Organitza: 
Ajuntament.

Reis. Visita del carter reial. Hora: 18h. 
Lloc: Kursaal. Organitza: AV Can Sant 
Joan.

Reis. Visita carter reial. Hora: 18.30h. 
Lloc: AV la Ribera.

5 l diumenge
Reis. Cavalcalda reial. Hora: 18h. Punt 
de sortida: carrer Bifurcació. Organitza: 
Ajuntament.

Reis. Cavalcada per Can Cuiàs. Hora: 
18.30h. Organitza: AV Can Cuiàs.

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

20 21 22

27 28 2924 25 2623
C.Pardo M.Guix M.GuixRivas Duran J.VilaJ.Relat

El Punt

Recasens Rambla J.RelatEl Punt

1 32

Recasens Recasens

4 5
Rivas, c. Conca,10
Duran, av. Terra Nostra, 37
Recasens, av.Catalunya, 65
M.Guix, c. Major, 25
C.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

30 31
Rivas Duran Duran

FINS AL 6 DE GENER
ESGLÉSIA DE SANTA ENGRÀCIA

EXPOSICIÓ DE PESSEBRESAgenda

desembre/gener
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Agrupació de Pessebristes de Montcada i Reixac

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

EXPOSICIÓ
08110 
Manu Méndez 
Fins al 12 de gener

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 

M.Guix Quirós El PuntC.Pardo

8 109 11 126 7
Recasens Rambla Rambla

EXPOSICIÓ
JOCS I JOGUINES 
DE L’ANTIGUITAT

Fins al 12 de gener

Duran J.Vila C.PardoRivas

15 1716 18 1913 14
M.Guix Quirós Quirós

EXPOSICIÓ
CASAL DE GENT GRAN 
CASA DE LA MINA 

Fins al 17 de gener
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La programació d’espectacles de 
gener a maig del 2020 portarà 
als espais escènics de Montcada 
i Reixac artistes i companyies de 
reconegut prestigi. La gira To-
davía, d’Ismael Serrano, hi farà 
aturada el 6 de març. Es tracta 
d’un concert acústic de veu i gui-
tarra durant el qual el cantautor 
de Vallecas (Madrid) demostra 
que les seves cançons, poètiques, 
sinceres i compromeses, conti-
nuen vigents avui dia. Dos plats 
forts més de la programació són 
‘La dona del 600’, una comèdia 
amb Mercè Sampietro i Àngels 
Gonyalons, que va fer tempora-
da al Teatre Goya (26 de gener), 
i ‘Una història real’, amb Julio 
Manrique i Laura Conejero (16 
de maig).

Màgia. El programa arrencarà el 
19 de gener, amb ‘El misteriós  
cas de Houdini i l’habitació tan-
cada’, un muntatge de màgia que 
barreja teatre, titelles i llenguatge 
visual protagonitzat per Nacho 
Diago, Primer Premi de màgia 
d’Espanya. El músic Daniel An-
glès oferirà el 2 de febrer el con-

cert ‘Punto de Rocío’, un home-
natge a la desapareguda artista 
Rocío Jurado que entusias marà 
els seus seguidors. El 17 d’abril, 
una de les companyies més re-
conegudes de les Illes Balears, 
El Somni Produccions, oferirà 
‘La classe’, una refl exió sobre 
l’amistat. El dia 19, en el marc 
del cicle Poeticae, hi haurà ‘Amor 
oscuro’, a partir de l’obra de Fe-
derico García Lorca, interpretat 
per Javer García Ortega. L’actor 
Pau Roca oferirà el monòleg ‘Les 
coses excepcio nals’ el 25 d’abril, 
qualifi cada per la crítica com la 
comèdia més divertida sobre la 
depressió.

Teatre familiar. Un dels plats forts 
de l’oferta infantil és el concert 
del grup El Pot Petit’ el 17 de 
maig, que va exhaurir les entra-
des en només dos dies. El 9 de 
febrer hi haurà l’espectacle per a 
infants entre 18 mesos i 3 anys 
‘Little night’; el 22 de març, el 
muntatge de dansa ‘Play’; i el 19 
d’abril, ‘Chorpatélicos’, del reco-
negut grup de titelles Titiriteros 
de Binéfar, una funció inclosa al 
Poeticae. Les entrades per a tots 
els espectacles de la programació 
es poden adquirir a l’Auditori 
Municipal i a www.mirteatres.cat. 
Tots els muntatges es faran al 
Teatre Municipal, a excepció de 
Chorpatélicos, que es representa-
rà a l’Auditori Municipal. 

Cultura
laveu.cat/cultura

PÀG. 19

CALENDARI 2020
L’almanac que edita l’Ajuntament inclou 
fotografi es d’elements del Patrimoni

Laura Grau | Redacció

Ismael Serrano, Julio Manrique i Mercè 
Sampietro actuaran al Teatre Municipal
L’actor Pau Roca oferirà ‘Les coses excepcionals’, una comèdia-monòleg sobre com gestionar les crisis personals

TEMPORADA D’ESPECTACLES 2020
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Laura Conejero i Julio Manrique, protagonistes de ‘Una història real’

Les entrades per al 
concert familiar del 
grup El pot petit es van 
exhaurir en dos dies

L’actor Pau Roca, al monòleg ‘Les coses excepcionals’
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Mercè Sampietro i Àngels Gonyalons, en una imatge promocional de ‘La dona del 600’, que es podrà veure al Teatre Municipal el 26 de gener
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Les biblioteques de Montcada 
han registrat un 110% més d’as-
sistència a les activitats organit-
zades durant el 2019, amb motiu 
de l’Any de la Literatura Infantil 
i Juvenil. El programa, amb més 
de 200 propostes, l’han coordi-
nat les biblioteques i ha comptat 
amb la implicació d’una desena 
de departaments municipals,  
l’SLC, 30 editorials, 15 professio-
nals de la il·lustració, el Centre 
de Recursos Pedagògics, escoles 
de primària i secundària i les es-
coles bressol, així com una quin-
zena d’entitats. “L’Any de la LiJ 
ha potenciat el teixit cultural 
del municipi”, va dir la direc-
tora de la Biblioteca Elisenda, 
Gisela Ruiz, el 16 de desembre a 
l’acte de cloenda. La presidenta 
de l’Àrea Social, Mar Sempere 

(ECP) i la regidora de Cultura 
i Patrimoni, Maria Rosa Borràs 
(ERC), també van fer una ba-
lanç positiu de la iniciativa. La 
clausura va anar a càrrec del 
professor de neurociència de la 
UAB Òscar Vilarroya, qui con-

sidera que “per entendre millor 
el que ens passa, hem d’acos-
tar-nos cada cop més als pa-
radigmes narratius” i va lloar  
l’Any de la LiJ en considerar que 
la lectura des de la infància “po-
tencia el pensament narratiu”.

Una trentena d’actors i actrius de 
diferents grups teatrals de Mont-
cada representaran ‘La venganza 
de Don Mendo’ al Tea  tre Muni-
cipal els dies 21 i 22 de desembre 
–a les 21h i a les 18h, respectiva-
ment. L’obra, escrita per Pedro 
Muñoz Seca el 1918, parodia els 
drames històrics i romàntics amb 
un text en vers, ple de jocs de pa-
raules, anacronismes i situa cions 
absurdes, que tenen com a fi na-
litat fer riure el públic. El direc-
tor, Climent Sensada, ha adaptat 
l’obra original, reduint-ne la dura-
da i incorporant més personatges 
femenins. L’escenografi a també 
contribuirà a la comicitat del 
muntatge, que posa punt fi nal a 
la mostra Montcada a Escena. 

Altres estrenes. La companyia 
Tea troia’t   va omplir el Teatre 
Municipal el 2 de desembre amb 
‘La casa de Bernarda Alba’, de 
García Lorca, dirigida per David 
Velasco. L’obra és un acurat tre-
ball coral, amb magnífi ques inter-
pretacions i una posada en escena 
sòbria i elegant, reforçada per les 
cançons en directe de la cantant 
Sheila –acompanyada dels músics 
Yurien i Laura Illas– i les pintures 
d’Alberto Mínguez. Per la seva 
banda, el grup Dèria Teatre va es-

trenar el 14 de desembre ‘Cartes 
d’amor’, que narra la relació epis-
tolar entre un home i una dona al 
llarg de tota una vida. Bones in-

terpretacions d’un text que mos-
tra l’evolució dels dos personatges 
i fa viatjar al públic per diferents 
èpoques del segle XX.

Una escena de ‘La Casa de Bernarda Alba’ que el grup Teatroia’t va estrenar al Teatre Municipal

‘La venganza de Don Mendo’ fa
una paròdia del drama històric
L’obra de l’Aula de Teatre es representarà el 21 i el 22 de desembre al Teatre Municipal

MONTCADA A ESCENA

Els quatre protagonistes de ‘Cartes d’amor’, saludant el públic al fi nal de la representació

Laura Grau | Montcada

Les biblioteques augmenten la xifra 
d’assistents amb motiu de l’Any LiJ

BALANÇ

Una xerrada sobre el pensament narratiu a càrrec d’Òscar Vilarroya tanca el programa
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El professor de l’UAB, Òscar Vilarroya, va cloure l’Any LIJ amb una xerrada a la Casa de la Vila

Laura Grau | Montcada
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Manu Méndez (Linares, 1953) 
exposa fi ns al 12 de gener a la 
Casa de la Vila la mostra ‘08110’, 
formada per una desena d’olis i 
una quinzena d’aquarel·les, que 
retraten paisatges, edifi cis i car-
rers de diferents barris de Mont-
cada i Reixac. Hi podem trobar 
els carrers Major i Bogatell, el pas-
seig Rocamora, el Rec Comtal, la 
Mina, el carrer Reixagó, l’església 
de Reixac i l’estació de la línia de 
França, entre d’altres. Acostumat 
a participar en concursos de pin-
tura ràpida, Méndez va pintar les 
obres de la mostra en el temps 

rècord d’un mes i mig, després 
de fer vàries visites al municipi, 
retratant amb càmara fotogràfi ca 
alguns indrets i fent esbossos in 
situ. La inauguració es va fer el 
12 de desembre amb la presència 
de la regidora de Cultura i Patri-
moni, M. Rosa Borràs (ERC), qui 
va elogiar l’obra de l’artista i el 
seu interès per captar racons de 
Montcada, fàcilment reconeixi-
bles. Méndez va estudiar pintura 
a Madrid i Sant Cugat i ha treballat 
com a professor d’aquesta matè-
ria a l’Ateneu de Cerdanyola, mu-
nicipi on resideix | LG

Prop d’un centenar de veïns –dels quals més d’una trentena eren nens 
i nenes–, vinculats a la parròquia de Terra Nostra, van participar a la 
tercera edició del Pessebre Vivent, que es va representar el passat 14 
de desembre a l’exterior de l’església del barri. Els espectadors van 
poder gaudir de la teatralització de diferents escenes del Naixement, 
des de l’Enunciació fi ns a l’arribada dels Reis Mags, explicada amb 
cançons, poemes, diàlegs i la veu de set narradors. Com a novetat, 
enguany es va estrenar una escena còmica amb l’aparició de dimonis, 
que no s’havia representat fi ns ara. Com en les dues anteriors edici-
ons, també van ser presents parades de diferents ofi cis artesans. Una 
de les organitzadores, Eulàlia Bofi ll, ha destacat la presència de veïns 
de Cerdanyola, Ripollet i d’altres barris de Montcada | LG
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TERRA NOSTRA
La tercera edició del 
Pessebre Vivent de 
Terra Nostra, fet el 14 
de desembre, atrau 
força visitants a 
l’exterior de l’església 

Tres alumnes de l’escola 
Eva Nieto actuaran al 
musical ‘Billy Elliot’
Marina Miró i Emma Macià, de 
12 anys, i Alba Márquez, de 10, 
alumnes de l’escola de dansa Eva 
Nieto, han estat seleccionades 
entre centenars de candidates 
per formar part del cos de ball 
de l’espectacle ‘Billy Elliot’ quan 
arribi a Barcelona –encara no hi 
ha data confi rmada. Les tres ne-
nes van haver de preparar-se una 
petita coreografi a, un text i una 
cançó per presentar-se al càsting 
que es va fer el 16 de novembre a 
la prestigiosa escola d’arts escè-
niques Coco Comín de Barcelo-
na, que s’ocupa de formar l’elenc 
d’actors i actrius que protagonit-
zaran el musical. “Els requisits 
per optar a formar part del cos 
de ball infantil de l’espectacle 
era tenir entre 9 i 13 anys d’edat 
i una constitució menuda”, ha 
explicat la directora de l’escola 
local, Eva Nieto, contenta que ha-
gin resultat escollides tres de les 
sis alumnes que es van presentar. 
A partir d’ara, la Marina, l’Emma i 

l’Alba hauran d’acudir els caps de 
setmana a l’escola barcelonina –
quatre hores i mitja cada dia– per 
aprendre les coreografi es  de ba-
llet clàssic i claquè que interpre-
taran al musical. Tot i el sacrifi ci 
que això suposa, les tres estan 
molt il·lusionades de formar part 
d’aquest exitós musical, que ja 
porta tres temporades a Madrid 
i que, properament, arribarà a 
Barcelona. “Les nenes estan en-

tusiasmades i creiem que pot 
ser una gran experiència per a 
elles”, ha dit Marga Castillo, mare 
de la Marina. Les ballarines, dues 
de l’escola La Salle i una de l’es-
cola Fedac, hauran de compagi-
nar els estudis amb la formació a 
l’escola Coco Comín. Quan s’es-
treni el musical i, seguint el con-
veni vigent, no podran fer dues 
funcions el mateix dia ni tampoc 
actuar dos dies seguits | LG
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Laia Porta Quintet actuarà al Cafè Colon el dia 25
L’Abi organitza un concert de jazz el dia de Nadal al Cafè Colon (22h). 
Enguany ha convidat el grup Laia Porta Quintet, que interpretarà les 
obres més emblemàtiques de la gran diva del jazz, Billie Holiday, així 
com les dels compositors que van tenir algun lligam amb ella. La can-
tant i ballarina barcelonina estarà acompanyada de Dan Posen, a la 
trompeta; Alberto Moreno, al piano; Álex Flórez, al contrabaix, i Enri-
que Heredia, a la bateria. Les entrades, al preu de 8 euros, es poden 
adquirir prèviament al Cafè Colon i a la perruqueria Mestres del carrer 
Major. Aquest és el plat fort de la programació de l’Abi per a aquestes 
festes, en què també destaquen els quintos de Nadal, previstos els 
dies 26 i 28 de desembre i el 4 de gener (18h)| LG

.....també és notícia..................................

Griselda Astudillo actua 
al musical ‘El patito feo’
L’actriu i ballarina Griselda Astudi-
llo, directora de l’escola Grisdan-
ce, és una de les protagonistes 
del musical ‘El patito feo’, que la 
companyia T-Gràcia representarà 
al Teatre Aquitània de Barcelona 
fi ns al 29 de desembre. El muntat-
ge, dirigit per Albert Gràcia i David 
Ávila, és una adaptació del clàssic 
del Germans Grimm adreçat a in-
fants a partir de 2 anys, amb can-
çons en directe i divertits gags, on 
també hi ha espai per a la refl exió 
sobre  l’assejament escolar | LG
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Alumnes del curs de pintura que l’artista Eva Sereno imparteix al Casal de 
Gent Gran Casa de la Mina protagonitzen una mostra col·lectiva al Kursaal 
de Can Sant Joan que es podrà visitar fi ns al 17 de gener. La mostra està 
formada per una vintena d’olis, la majoria paisatges, però també natures 
mortes i retrats. La inauguració, feta l’11 de desembre, va comptar amb la 
presència de l’alcaldessa Laura Campos (ECP), que va felicitar els alumnes 
pels seus progressos | LG
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Exposició col·lectiva de gent gran al Kursaal

Manu Méndez pinta racons de Montcada a ‘08110’

Jocs en català, al Trimer 
i a Joguines Bon Preu
Les dues botigues del carrer 
Major s’han adherit a la campa-
nya ‘I tu, jugues en català?’, que 
promou el Consorci per a la Nor-
malització Lingüística. D’aquesta 
manera, Montcada i Reixac se 
situa al mapa dels més de 400 
establiments de tot Catalunya on 
és possible trobar oferta de jocs 
en català. D’altra banda, l’empre-
sa montcadenca GdM Games ja 
ha incorporat 6 jocs en català al 
catàleg, com és el cas dels de la 
Sèrie Q | LG

L’almanac que edita el consistori ja és al carrer i es pot aconseguir a l’Ajun-
tament, la Casa de la Vila, el Kursaal i l’Auditori Municipal, fi ns esgotar les 
3.500 unitats que s’han editat. El calendari, presentat el 18 de desembre, 
a l’Auditori Municipal, posa en valor el Catàleg del Patrimoni, coincidint 
amb l’aprovació del document aquest 2019. Els 12 mesos de l’any i la por-
tada els il·lustren fotografi es d’edifi cis i elements del patrimoni natural, des 
dels més coneguts com la Casa de les Aigües i l’església de Reixac, fi ns 
a d’altres menys populars, com Can Valentí i la Masia de Can Sants. Les 
imatges són obra de membres de l’Agrupació Fotogràfi ca de Montcada i 
Reixac (Afotmir), que ha creat una comissió específi ca per retratar els 112 
elements inclosos al Catàleg | LG
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Ja és al carrer el calendari municipal del 2020
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L’1 de setembre de 1979, un grup 
d’afi cionats a l’atletisme al municipi 
van impulsar la creació de la Joven-
tut Atlètica Montcada (JAM). El 
seu primer president va ser Diego
Martín, qui va estar acompanyat 
per una junta directiva que com-
pletaven Manuel Moreno, Juan 
Antonio Domínguez, Dionisio 
Quílez, Anastasio Hileno i Francis-
co Gómez. Des de la seva afi liació 
a la Federació Catalana d’Atle-
tisme, la JAM, que des de fa uns 
anys també forma part de la Fede-
ració d’Entitats Excursionistes de 
Muntanya, sempre ha treballat pel 
foment, el desenvolupament i la 
pràctica de l’atletisme a Montcada, 
tot i que també va comptar, durant 
quatre anys (1981-1985), amb una 
secció de voleibol. 

Els primers entrenaments es feien
en uns terrenys situats, encara sen-
se urbanitzar, a l’actual polígon de 
la Ferreria, espai en el que, des de 
l’any 2010, la JAM disposa d’una 
pista després d’haver passat pels 
col·legis Mitja Costa i Font Freda 
i la zona d’atletisme, al costat del 

pavelló Miquel Poblet. “M’apas-
siona l’atletisme i, per a mi, ha 
estat com un fi losofi a de vida. 
Mai m’he desvinculat del club i 
ara, que ja estic jubilat, em veig 
amb forces de continuar entre-
nant durant molt de temps”, diu 
Francisco Gómez, l’únic que s’ha 
mantigut al club durant aquestes 
quatre dècades, primer com atleta 
i, actualment, i als seus 65 anys, 
com a tècnic. ‘Frasqui’ ha entrenat 
a alguns dels atletes més destacats 
que han passat pel club com José 
Luis Comino, Juan Abián, Carlos 
Cera i Aitor Martín, que, en dife-
rents èpoques, van brillar als cam-
pionats d’Espanya i de Catalunya. 

Present i futur. Actualment, la JAM 
treballa amb uns 140 atletes, de 
diferents edats i repartits entre les 
seccions d’atletisme –96–, triatló 
(TriJAM) –8– i muntanya (Ultra-
Jam) –36. Ilde Teruel, qui va ser 
president entre 2009 i 2019, és el 
director esportiu i compta amb un 
cos tècnic que completen Francisco 
Gómez, Aitor Martín i Laura Gil. 
Jordi López, que al mes de juliol va 
agafar el relleu de Teruel, encapça-
la una junta directiva que vol con-
solidar la feina que s’ha fet al club 
als últims anys i que s’encarrega 
de fer una coordinació global amb 
diferents objectius a llarg termini. 
Per una banda, fer créixer la quan-
titat de dones per millorar l’equitat 

més enllà de les categories més 
baixes d’edat i potenciar la franja 
d’atletes d’entre 18 i 30 anys. A 
més, vol incrementar la tasca social
per donar a conèixer l’atletisme 
entre famílies desfavorides i gene-
rar una consciència del club. “Ens 
agradaria, que el soci de la JAM 
ho fos durant tota la seva vida, 
encara que hagi passat la seva 
etapa competitiva o de manteni-
ment”, ha dit López. A nivell social,
la JAM és molt activa, organitzant 
la Milla Urbana i la cursa de mun-
tanya Montescatano. A més, col-
labora amb la cursa solidària Pink 
Run Mir de ‘Sin teta hay paraíso’.

Foto de família dels atletes participants a la matinal social que es va fer el 7 de desembre a las pista de la Ferreria i que va obrir el actes de celebració

EFEMÈRIDE

El club, fundat al setembre de 1979, organitzarà diferents activitats durant la temporada per commemorar el seu aniversari

La JAM celebra quatre dècades com 
a referent de l’atletisme al municipi
Rafa Jiménez | Redacció
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L’entitat que presideix 
Jordi López treballa amb 
uns 140 atletes repartits 
en tres seccions

Activitats durant tota la temporada
El progama de celebració del 
40è aniversari va arrencar amb 
la jornada que el club va orga-
nitzar el 7 de desembre amb 
una matinal social intergene-
racional a la pista de la Ferre-
ria. Una cinquantena d’atletes, 
triatletes i corredors de mun-
tanya del club van participar en 
proves combinades per equips 
a les modalitats de relleus, ve-
locitat, llançament de pes i cur-
ses de mig fons. 
El dia 13, també es va fer un so-
par de celebració al restaurant 
Elisenda de Montcada en què 

van participar membres actuals 
i d’altres històrics del club. A 
més, Francisco Gómez va re-
bre el distintiu de soci d’honor 
vitalici. 
La JAM encarregarà una roba 
d’entrenament que commemori 
l’aniversari i també està treba-
llant per organitzar una exposi-
ció fotogràfi ca que repassi els 
40 anys de l’atletisme al muni-
cipi que s’inauguraria entre la 
celebració de la Montescatano, 
prevista per al 26 d’abril, i la Mi-
lla Urbana de Festa Major, el 31 
de maig | RJ

PÀG. 21

FUTBOL
Marc Parra rep un reconeixement pels 
seus èxits com a entrenador de l’aleví 
femení de l’RCD Espanyol  
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El CFS Montcada va organitzar el 
30 de novembre, al pavelló Miquel 
Poblet, la presentació de tots els 
conjunts, des de la categoria de de-
butant fi ns a la sènior, que ha creat 
per aquesta temporada. En total, el 
club compta amb 15 equips: tres 
sèniors (dos masculins i un feme-
ní), dos juvenils, dos cadets, un 
infantil, un aleví, dos benjamins, 
un minibenjamí, dos prebenjamins 
i l’escoleta. L’acte de presentació, 
que va permetre conèixer els ju-
gadors dels diferents equips ja que 
van ser anomenats un per un en 
el moment de sortir a la pista, va 
comptar amb les exhibicions de 
diversos grups de ball de l’escola 
Cirqs Dance Studio. 

A més, es van sortejar alguns re-
gals entre el públic que va omplir 
la grada principal del pavelló Mi-
quel Poblet i es van presentar als 
principals patrocinadors del club: 
Amac Automotive, Instal·lacions 
Anjor, Activa Carretero i Club 
Teamsports. 
Pedro Litrán, president del club, 
va destacar la bona presència de 
públic que es va reunir a la pre-
sentació i que va animar amb in-
tensitat al sènior A masculí que, 
prèviament, va aconseguir una 

important victòria contra el Lloret. 
“La gent ha vist com juga el nos-
tre primer equip. La presència 
del públic ens ha donat un plus 
per poder guanyar el partit i els 
animen a venir més sovint a ani-
mar els jugadors per assolir l’ob-
jectiu del retorn a Tercera”, va 
dir Litrán, qui també va destacar la 
consolidació de l’equip femení i el 
volum de conjunts del planter, “tot 
i que –segons va comentar– sem-
pre volem una miqueta més”. 
Per la seva part, Jaime Martínez, 
director esportiu del club, reconeix 
que els grans objectius a nivell glo-
bal del club són l’ascens del primer 
equip a Tercera i que el juvenil, 
que ara mateix és penúltim, pugui 
mantenir-se a Divisió d’Honor 
Nacional. Respecte el treball amb 
el planter, Martínez destaca que 
la direcció tècnica, que completa 
el coordinador del planter, Xavi 
Romeo, està treballant per canviar 
la dinàmica de les últimes tempo-
rades i “implementar un sistema 
de joc únic per a tots els equips”.

Canvis a la banqueta. Per intentar 
reconduir la dinàmica irregular del 
sènior A masculí i del juvenil A, el 
club ha decidit fer canvis a les dues 
banquetes. Jaime Martínez torna 
a ser el responsable del juvenil A 
mentre que Juanjo Montero es fa 
càrrec del primer equip. Per diver-
sos motius, aquestes modifi cacions 
no es faran efectives fi ns al mes de 
gener i Martínez va dirigir els dos 
conjunts a l’última jornada i també 
ho farà a la darrera de l’any. 

El club local ha format per a aquesta temporada un total de 15 equips des de la categoria de debutants fi ns a la sènior
Rafa Jiménez | Pla d’en Coll

Els jugadors de les diferents categories d’edat del CFS Montcada van omplir la pista del pavelló Miquel Poblet durant la presentació dels equips

FO
TO

S:
 R

AF
A 

JI
M

ÉN
EZ

El primer equip de l’FS Montca-
da ha encadenat dues victòries 
consecutives al grup 1r de la Di-
visió d’Honor Catalana. Després 
del seu triomf contra el Lloret 
–a la foto– per 5 a 2, l’equip de 
Jaime Martínez va superar l’FS 
Manlleu (2-4). Amb aquest ba-
lanç de resultats, el conjunt lo-
cal s’ha situat a la quarta posició 
del grup 1r amb un total de 16 
punts, a sis de l’ascens | SA

El primer equip és 
quart amb 16 punts 

La UE Sant Joan-Atlètic man-
té la línia positiva de resultats 
que l’han portat fi ns a la tercera 
posició del grup 2n de Segona 
Catalana, amb un total de 26 
punts. El conjunt d’Iban Bey ha 
sumat dues noves victòries con-
tra la UD At. Gramanet (2-0) i 
al camp de la UE Molletense 
(1-2). A les últimes setmanes, 
l’equip s’ha reforçat amb el fi t-
xatge d’Héctor Jiménez mentre 
que Francisco Baena ha deixat 
el club per motius laborals.

CD Montcada. L’equip verd con-
tinua immers en una ratxa nega-
tiva de resultats. A les darreres 
jornades, el conjunt que entrena 
Claudio Festa ha encaixat dues 
noves derrotes contra la Unifi ca-
ción Llefi à (1-0) i el CE Europa 
B (3-4), que l’han fet baixar fi ns 
a la penúltima posició de la clas-
sifi cació, amb 8 punts. El CD 
Montcada només ha sumat dos 
empats als seus últims 10 partits  
i no guanya des del passat 29 de 
setembre | RJ

FUTBOL

El CD Montcada encaixa dues noves derrotes i baixa fi ns a la penúltima posició

La UE Sant Joan-Atlètic se situa al 
tercer lloc després de dues victòries L’equip d’Antonio Moya, que havia encaixat dues derrotes seguides 

contra la UE Cabanes (5-0) i el CE Seagull BDN (1-4), es va retrobar 
amb la victòria el 14 de desembre al camp de la Unifi cació Santa 
Perpètua (1-3), en partit corresponent a la 12a jornada del grup 2n 
de Primera Divisió. Amb aquest balanç de resultats, les jugadores 
locals són onzenes amb 14 punts i s’apropen al setè lloc que ocupa 
l’EF Mataró, que serà el seu últim rival de l’any | SA 

FUTBOL
El femení de l’FB Montcada es retroba amb el triomf 
després de guanyar la UCF Santa Perpètua a domicili
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David Pérez, en un acció contra el Premià

Després d’encandenar dues victòries consecutives contra l’Atlètic Va-
llès C (3-1) i la UE Montmeló (0-2), el conjunt que entrena Robert 
Villa suma 33 punts i s’ha situat a la segona posició, amb un desavan-
tatge de quatre punts amb el líder, l’EF Barberà-Andalucía. D’altra 
banda, el segon equip del club de Terra Nostra acumula 16 punts i es 
troba al desè lloc del grup 12è de Quarta Catalana després d’empatar 
contra la UE Sabadellenca B (3-3) i derrotar l’EF Ripollet (2-1) | SA

El primer equip de la UD Santa María puja fi ns a 
la segona posició del grup 9è de Tercera Catalana

FUTBOL SALA

L’ascens del sènior A i la permanència 
del juvenil, objectius del CFS Montcada 

El club compta, per 
segona temporada 
seguida, amb un equip 
sènior femení  
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El Shi-Kan exerceix 
d’amfi trió del 
Campionat de Catalunya 
i obté un total de set 
medalles 

SÍ
LV

IA
 A

LQ
U

ÉZ
AR

KARATE

El pavelló Miquel Poblet va acollir el 14 de desembre, en horari de 
matí i tarda, el Campionat de Catalunya de karate de les modalitats 
de kata i kumite (combat), organitzat per la Federació Catalana i el 
Club Shi Khan Montcada amb la participació d’uns 900 esportistes 
de diferents clubs, des de la categoria benjamina fi ns a la sènior. A 
nivell esportiu, el club local va obtenir un total d’11 medalles (2 ors, 
1 plata i 7 bronzes), totes en kumite. Pol Cano i Oriol Orellana es 
van proclamar campions de Catalunya a les categories juvenil +55 
kg i cadet -60 kg, respectivament. Martina Márquez va guanyar la 
medalla de plata en infantil femení -40 kg i es van endur el bronze 
Marwa Khella (Open Femení), els juvenils Unai Lorenzana (-55 kg), 
Iker Torrecillas (-45 kg), Adrián García (+ 55 kg) i Sara Infantes (-40 
kg), així com el cadet Joel Alcalá (+60 kg) i l’infantil Yoseba Sánchez 
(+43 kg) | RJ

Després de caure a la pista de l’OAR Gràcia (34-27), l’equip que entrena Pau 
Lleixà ha sumat dues victòries consecutives contra el Joventut Handbol Mataró 
(35-28) i el CH Palautordera (27-38) que l’han situat a la novena posició del 
grup D de Primer Estatal, amb 11 punts. Per la seva part, el sènior femení es 
vuitè al grup B de Segona Catalana després d’encaixar cinc derrotes seguides, 
les dues últimes contra l’H. Riudellots (23-19) i l’Esportiu Castelldefels (22-27). 
El sènior B masculí, que juga a Segona Catalana, suma 11 punts i es sisè al 
grup B després de caure a la pista del Sant Martí Adrianenc C (30-22) | AC

El sènior A del CH La Salle aconsegueix dues 
victòries consecutives a la Primera Estatal

El partit es jugarà el 22 de desem-
bre al pavelló Miquel Poblet, a les 
14.15h, i correspon a la desena jor-
nada de lliga del grup 2n de Sego-
na Catalana. L’FS Montcada B, que 
és penúltim amb 4 punts, arriba en 
un bon moment després d’aconse-
guir la primera victòria de la tempo-
rada contra l’FS Castellar (8-9). Per 
la seva banda, l’FB Montcada, que 
és nove amb 11 punts, ha encaixat 
dues derrotes seguides contra l’In-
ter Sentmenat (7-1) i el Castellnou 
Egara Futsal (1-10) | AC

FUTBOL SALA
L’FS Montcada B i l’FB 
Montcada disputen el  
derbi local a Segona

L’exporter montcadenc, que ha ju-
gat a diferents equips de la Lliga 
ASOBAL, ha estat l’entrenador de 
porteres de la selecció espanyola fe-
menina absoluta, que ha guanyat la 
medalla de plata el Mundial de Japó 
després de perdre la fi nal contra 
Holanda (29-30). Álamo –a la foto– 
compagina la seva feina al conjunt 
estatal i al BM Granollers amb la de 
tècnic de l’equip Totora Gosei Blue 
Falcon Handball, de la primera divi-
sió japonesa | AC

HANDBOL

Vicente Álamo es proclama subcampió del món 
al Japó amb la selecció espanyola femenina

Un total de 30 persones van participar l’1 de desembre a l’última proposta de 
l’any del cicle Montcada Camina, que impulsa El Cim amb la col·laboració de 
l’IME i que va consistir en una excursió, de 10 quilòmetres, que es va fer al 
parc de la Llacuna. Montcada Camina tornarà a l’any 2020 i la primera excur-
sió, tot i que encara no s’ha fet públic el calendari, es farà al mes de febrer | AC

EXCURSIONISME

Montcada Camina tanca el cicle amb una sortida 
al parc de la Llacuna i tornarà al febrer de 2020
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El Capità-Port Ginesta s’ha recupe-
rat bé de la primera derrota de la 
temporada que va encaixar el 24 
de novembre i manté la primera 
posició al grup 7è després d’enca-
denar dues victòries més contra el 
segon i el tercer classifi cat, la UE 
Montgat B (78-69) i el CB Cabrils 
(59-76), respectivament. A manca 
de dues jornades per acabar la pri-
mera volta, l’equip de Miguel Ángel 
Ganella torna a tenir un marge de 
dos triomfs respecte al segon.
D’altra banda, el canal Esport 3 de 
Televisió de Catalunya va emetre 
el 19 de desembre, en el marc del 
programa ‘Bàsquet Català’, un re-
portatge sobre la UB MiR, fent-se 
ressó de la campanya ‘Fes-li una 
cistella al càncer’ i del seu acord 
amb l’AECC. El reportatge també 
es pot veure a través de les pàgi-
nes web de la Federació Catalana 
i de TV3 | AC

BÀSQUET
El primer equip de la UB 
MiR consolida el seu 
lideratge a Tercera

PATINATGE DE VELOCITAT

El Roller Can Cuiàs obté la segona posició 
a la cinquena edició de la Lliga Catalana
La competició va fi nalitzar l’1 de desembre al patinòdrom de Lliçà d’Amunt, 
on es va celebrar la tercera i última prova puntuable. A la classifi cació fi nal 
de totes les categories, el Nàstic va ser el primer amb un total de 15 meda-
lles –8 d’or, 5 de plata i 2 de bronze– i 4.918 punts, seguit pel Roller Can 
Cuyàs, amb 12 –2 d’or, 7 de plata i 3 de bronze– i 3.726 punts, i el Delta 
Prat, amb 10 –4 d’or, 2 de plata i 4 de bronze– i 3.700 punts | DP

BALL ESPORTIU

El Club Endansa triomfa a l’Open d’Espanya 
amb la participació d’una trentena de ballarins
A la competició, que es va disputar entre el 6 i el 8 de desembre, a Guadalajara 
el club local va obtenir grans resultats. La parella formada per Eva Nieto i Carles 
Cirera va aconseguir la primera posició a la World Dance Sport Federation en 
la categoria sènior 2 de balls llatins; Aleix Cirera i Aina Otamendi van quedar 
segons a nacional júnior 1 C; Rubén López i Carla Alcántara van ser semifi na-
listes a la Youth Latin nacional i també a la internacional, a més de segons a 
la nacional júnior C; Marc Bisbal i Laura Rojo, segons a la categoria adult 2 de 
latin nacional, i Rafa i Marina Rodríguez, primers a la nacional sènior 3 A. A 
la Copa Promocions,Yaiza Curto i Alberto Castro van quedar primers en la ca-
tegoria d’adults llatins, aconseguint l’ascens a la categoria B; Mario Lirio i Noa 
Ribes, primers en ball standard, amb ascens a la categoria B, i Arnau Recio i 
Nastya Vdovina, primers en llatins, aconseguint l’ascens a la categoria B | LG

ESCACS

El CE MiR es presenta en societat i utilitzarà la 
mateixa sala que la desapareguda UE Montcada
La nova entitat es va presentar el 30 
de novembre amb una festa al pavelló 
Miquel Poblet, equipament on disposa 
d’una sala –la mateixa on entrenava 
l’antiga UE Montcada, de la qual pro-
venen la majoria dels fundadors. Fran-
cisco Moreno presideix la nova entitat, 
Jordi Tarzán n’és el secretari i Alejandro 
Tarzán, el tresorer. “Partim de zero, però tenim moltes ganes de treballar 
perquè l’afi ció als escacs continuï viva a Montcada”, ha dit Tarzán, qui anima 
nens, joves i grans a formar part del club, que aspira a competir en tornejos i 
campionats a partir de l’any vinent. “També apostem per la formació, sobretot 
dels més petits,”, ha afegit el secretari. Es faran quatre entrenaments a la set-
mana i es cobrarà una quota anual de 60 euros. Els interessats poden enviar 
un correu a l’adreça clubescacsmontcada@gmail.com | LG
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Després de nou jornades dispu-
tades, l’equip de Toni Moreno 
s’ha situat a la vuitena posició del 
grup 1r de Primera Divisió Catala-
na. L’AE Can Cuiàs va retrobar-se 
amb la victòria contra el CFS Pre-
mià de Dalt (1-0), però va perdre 
el seu darrer partit  a la pista del 
Badalona Futsal Iris (6-3) | DP

L’AE Can Cuiàs puja 
a la vuitena posició 
a Primera Catalana
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.....Viu l’Esport................

L’Ajuntament va retre homenat-
ge el 17 de desembre a Marc Par-
ra, entrenador de l’aleví femení 
de l’RCD Espanyol que va guan-
yar, al mes d’octubre, la fi nal 
nacional de la Danone Nations 
Cup, sent la primera vegada que 
un equip femení de la lliga espan-
yola aconsegueix aquest torneig, 
considerat el més important 
per a jugadors de 10 a 12 anys. 
L’acte va tenir lloc a la Casa de 
la Vila amb la presència de l’al-
caldessa, Laura Campos (ECP); 
el regidor d’Esports, Salva Ser-
ratosa (ERC); el president de la 
Penya Blanquiblava, Francisco 
Martínez, i l’adjunt de coordi-
nació del futbol femení de l’RCD 
Espanyol, Rubén Rodríguez.
En el torn de parlaments, Cam-
pos va lloar la trajectòria del tècnic 
montcadenc qui, amb només 24 
anys, ha obtingut un dels trofeus 

més prestigiosos del món en futbol 
fomatiu. “El que has aconseguit 
no està a l’abast de tothom; has 
portat el nom de Montcada molt 
lluny”, va dir l’edil, qui va aprofi -
tar el reconeixement per posar en 
valor el futbol femení.
Parra, qui va ser jugador i entrena-
dor de l’FB Montcada, va tancar 
les intervencions agraint a l’Ajunta-

ment el reconeixement i recordant 
totes les persones i entitats que han 
estat al seu costat al llarg de la seva 
trajectòria esportiva. “Estic molt 
agraït amb tothom, però vol-
dria fer una menció especial a 
l’Espanyol per haver-me donat 
l’oportunitat de poder créixer 
com a persona i com a tècnic”, 
va comentar l’homenatjat. 

FUTBOL

Marc Parra rep el reconeixement de 
l’Ajuntament pels seus èxits esportius
El tècnic de l’aleví femení de l’RCD Espanyol ha guanyat la Danone Nations Cup 

Sílvia Alquézar | Redacció

El tècnic i els assistens a l’homenatge es van fer una foto de família a les escales de la Casa de la Vila

PI
LA

R
 A

BI
ÁN

Del 20 de desembre al 5 de gener
ACTIVITATS DE NADAL 2019-2020

Del 20 de desembre 
al 6 de gener
EXPOSICIÓ DE PESSEBRES

Lloc: Església de Santa Engràcia
Horari de visita: dies laborables 
de 18 a 20 h; diumenges i festius, 
d’11 a 13 h i de 18 a 20 h. 
Organitza: Agrupació de Pessebristes 
de Montcada i Reixac

Divendres 20 
de desembre
ACTUACIÓ DEL GRUP 
DE PLAYBACK DEL CASAL CÍVIC 
DE MONTCADA I REIXAC

Lloc: Casal Cívic de Montcada i Reixac
Hora: 16 h
Cívic de Montcada i Reixac

VISITA DEL PARE NOËL 

Inflables a la Rambla dels Països 
Catalans.
Lloc: carrer Major i rambla dels Països 
Catalans
Hora: de 17 a 20 h (inflables, de 17 
a 19 h)
Organitza: Montcada Centre Comerç

NADALES PEL CARRER

Lloc de sortida: seu de l’Associació 
Musical Giravolt
Hora: 17 h
Organitza: Associació Musical Giravolt

CAGATIÓ

Lloc: Centre Cívic Can Cuiàs
Hora: 18 h
Organitza: AV Can Cuiàs

21 i 22 de desembre
TEATRE: LA VENGANZA 
DE DON MENDO

A càrrec de l’Aula de Teatre de 
Montcada i Reixac.
Lloc: Teatre Municipal
Hora: 21 h (dissabte) i 18 h (diumenge)
Preu: 7 euros
Organitza: Ajuntament de Montcada 
i Reixac

Dissabte 21 
de desembre
CONCERT DE NADAL

Lloc: Església de Santa Engràcia
Hora: 20.15 h
Organitza: Coral Mare de Déu del Turó

Diumenge 22 
de desembre
PUJADA DEL PESSEBRE AL 
POBLET IBÈRIC LES MALESES

Lloc de sortida: Col·legi La Salle
Hora: 9 h
Organitza: El Cim

MATINAL INFANTIL

‘Això no és màgia, o potser sí’, amb 
Struc. I després, cagatió
Lloc: La Unió de Mas Rampinyo
Hora: 12 h
Organitza: La Unió de Mas Rampinyo

CONCERT DE NADAL

Lloc: Kursaal
Hora: 12 h
Organitza: Associació Musical Giravolt

PARE NOËL

Lloc: seu de l’AV Font Pudenta-
Muntanyeta
Hora: 12 h
Organitza: AV Font Pudenta-
Muntanyeta

QUINTO DE NADAL

Lloc: Abi
Hora: 18 h
Organitza: Penya Blaugrana

Dilluns 23 
de desembre
CARTA AL PARE NOËL

Lloc: Casino Terra Nostra
Hora: 18 h
Organitzen: Ajuntament de Montcada 
i Reixac i AV Terra Nostra

Dimecres 25 
de desembre
CONCERT DE NADAL

‘Billie Holliday Tribute’, amb Laia Portet 
Quintet.
Lloc: Abi
Hora: 22 h
Venda d’entrades anticipada
Organitza: Abi

Dijous 26 de desembre
QUINTO DE NADAL

Lloc: Abi
Hora: 18 h
Organitza: Agrupament Escolta El Turó

Dissabte 28 
de desembre
TORNEIG DE FUTBOL SOLIDARI

Recollida de joguines per a la 
campanya ‘Fes-li una cistella al 
càncer’.
Lloc: estadi de La Ferreria i camp de 
Can Sant Joan
Hora: de 10 a 18 h
Organitza: Futbol Base Montcada
Col·labora: AECC i UB MiR

SPIDER-SHOW EL MUSICAL

Lloc: La Unió de Mas Rampinyo
Hora: 17.30 h
Preu: 8 euros (socis), 10 euros (no 
socis). Menors de 3 anys, gratuït
Organitza: La Unió de Mas Rampinyo

PARTIT DE BÀSQUET SOLIDARI 
ENTRE LA UB MIR I LA UE BADIA

Acció en el marc de la campanya 
‘Fes-li una cistella al càncer’. Es 
podran fer donacions de joguines i hi 
haurà un concurs de triples i sortejos 
de regals, a la mitja part. Visita del Rei 
Baltasar perquè els infants li lliurin la 
seva carta.
Lloc: Pavelló Miquel Poblet
Hora: 18 h
Organitzen: UB MiR i AECC

QUINTO DE NADAL

Lloc: Abi
Hora: 18 h
Organitza: Colla de Drac i Diables de 
Can Sant Joan

Diumenge 29 
de desembre
CONCERT: VALSOS 
I DANSES 2019

A càrrec de l’Orquestra Simfònica 
Sant Cugat.
Lloc: Teatre Municipal
Hora: 19 h
Preu: 18 euros; anticipada, 15 euros
Organitza: Ajuntament de Montcada 
i Reixac

Divendres 3 de gener
PATGE REIAL I XOCOLATADA

Lloc: davant del Pavelló Miquel Poblet
Hora: 18 h
Organitza: AV Montcada Nova-Pla 
d’en Coll

Dissabte 4 de gener
PATGE REIAL

Lloc: plaça de l’Església
Hora: 16 h
Organitza: Ajuntament de Montcada 
i Reixac

FIRA REIS

Tallers, inflables, jocs i rebuda del 
Patge Reial a l’estació de Montcada-
Ripollet (cap a les 19.30 h). De tornada 
a La Unió, els infants li podran lliurar 
les seves cartes per als Reis d’Orient.
Lloc: La Unió de Mas Rampinyo
Hora: 16 h
Organitza: La Unió de Mas Rampinyo

CARTER REIAL

Lloc: Kursaal
Hora: 18 h
Organitza: AV Can Sant Joan

QUINTO DE NADAL

Lloc: Abi
Hora: 18 h
Organitzen: Abi i Cafè Colon

PATGE REIAL

Lloc: seu AV la Ribera
Hora: 18.30 h
Organitza: AV la Ribera

Diumenge 5 de gener
CAVALCADA DE REIS

A les 17 h
Visita dels Reis d’Orient al Casino 
de Terra Nostra
A les 18 h
Recorregut: C. Bifurcació, C. Bateria,  
C. Masia, Av. Unitat, C. Pasqual, 
C. Elionor i C. Major
A les 19.40 h
Plaça de l’Església: els Reis hi faran 
el seu parlament. Rambla dels Països 
Catalans, plaça Espanya, C. Santa Fe, 
C. Baix de Sant Pere, C. Àngel Guimerà 
i Avinguda Catalunya.
Final del recorregut: La Unió de Mas 
Rampinyo
Organitza: Ajuntament de Montcada 
i Reixac

CAVALCADA DE REIS 
A CAN CUIÀS

Pels carrers del barri
Hora: 18.30 h
Organitza: AV Can Cuiàs

Tot i que encara queda una jor-
nada per disputar, el premini B 
de la UB MiR s’ha proclamat 
campió de la primera fase del 
grup 8è del nivell C amb un ple 
de set victòries en set partits. 
L’equip que entrena Oriol Jimé-
nez va sentenciar la lliga el 14 
de desembre amb la victòria 
que va aconseguir a la pista del 
CB La Garriga 1 (34-39) | AC 

BÀSQUET
El premini B de la UB MiR es proclama campió de la 
fase prèvia amb un ple de victòries en set jornades

El jugador del juvenil A del CFS Montcada, que és veí de Palau, ha 
entrat a la convocatòria fi nal de la selecció catalana sots-19 que dis-
putarà entre el 15 i el 19 de gener la fase prèvia dels Campionats 
d’Espanya de Seleccions Autonòmiques que se celebrarà a Castella-
La Manxa | RJ 

FUTBOL SALA
Oriol Gómez entra a la llista de Catalunya sots-19 que 
disputarà la fase prèvia del campionat d’Espanya
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La pista coberta de la Zona Es-
portiva Centre va acollir el 30 de 
novembre la tercera jornada del 
1r Trofeu Kids que organitza la 
Federació Catalana de Korfbal. 
Hi van participar dos equips ale-
vins –a la foto, l’N– i un cadet de 
l’AEEK Montserrat Miró | RJ 

KORFBAL
Participació de tres equips de l’AEEK Montserrat Miró 
a la jornada del Trofeu Kids disputada a Montcada
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Josep Bacardit
Curiós de mena. A Josep Bacardit (Sant Joan de Vilatorrada, 1949) sempre li ha interessat la 
història, però sobretot aquella que no surt als llibres de text, sinó la protagonitzada per gent anòni-
ma. L’afi ció per les cròniques locals, que va començar a desenvolupar al 2009, l’ha dut a escriure 
juntament amb Ricard Ramos tres llibres –‘La mare de Déu del ciment’ (2010), ‘Alcaldes, batlles 
i afers d’un poble’ (2012) i ‘940 dies. La Guerra Civil a Montcada’ (2014)– així com desenes d’ar-
ticles a la revista ‘Quaderns’, de la Fundació Cultural. Des de fa cinc anys, Bacardit comparteix la 
seva passió per la memòria històrica amb els més de 6.200 seguidors del grup de Facebook ‘Tu no 
eres de Montcada si...’, on publica a diari imatges antigues cedides per veïns del municipi. Unes 
fotografi es que ens permeten recordar i reviure petits bocins del passat, descobrir fets o tradicions 
ja perdudes i, en ocasions, homenatjar aquells que ja no hi són.   

‘Les fotos et fan recordar 
i tornar a viure el passat’

Quan va entrar a formar part del 
grup de Facebook ‘Tu no eres de 
Montcada si...’?
Des del seu inici, crec que va ser 
al 2014. Un conegut em va convi-
dar a afegir-m’hi. La idea inicial era 
fer frases amb el lema ‘Tu no ets 
de Montcada si no has fet tal cosa’, 
amb l’objectiu de compartir vivèn-
cies comunes. 
Però ben aviat vostè li va donar un 
valor afegit amb la publicació de 
fotos històriques. Recorda quina va 
ser la primera?
Una de la font de la Mitja Costa; 
se’m va ocórrer fer una pregunta 
per captar l’atenció sobre la imatge 
i la gent va començar a interactuar. 
D’aleshores ençà, n’he publicat unes 
4.000, a raó d’una o dues diàries.
Deu n’hi do! Quantes en té de fons? 
Aproximadament 12.000 que he 

anat rebent de diferents donacions. 
Les més importants, les de l’arxiu Mat-
llo i les del fotògraf Santi Romero. Però 
també en rebo moltes de particulars. 
Per cert, aprofi to per agrair a tots ple-
gats la seva deferència. 
I com li arriben?
De diferents maneres, vas fent camí a 
mesura que comences. Ara tinc una 
vintena d’àlbums personals amb el 
permís de publicació.
I cada foto té una història al darrera. 
També li expliquen?
Sí, em donen una mínima informació 
per contextualitzar la imatge i propi-
ciar la pregunta que l’acompanya.
Creu que precisament la divulgació 
d’imatges antigues és un dels èxits 
d’aquest grup de Facebook?
Segurament. Cada imatge que pu-
blico arriba a una mitjana de 1.000  
persones i motiva desenes de co-

mentaris. Quan vam començar 
el grup érem una cinquantena 
de persones i ara en som més de 
6.200! Un altre factor que ajuda a la 
supervivència del grup és que està 
prohibit el debat polític i les queixes 
generalitzades. La seva vocació és 
fer poble, connectar amb la gent de 
tots els barris i, sobretot, recordar 
el passat.

Aquesta recuperació de la memòria 
històrica és el que més el satisfà?
Per descomptat. He aconseguit trobar 
autèntiques joies fotogràfi ques. Les 

més antigues que he publicat són de 
la masia de can Pla, a Reixac. La fo-
tografi a et fa recordar i això és tornar 
a viure. Al mateix temps, intento lligar 
la imatge amb un fet rellevant i això 
em permet compartir apunts històrics 
i obrir nous camins d’investigació.  
Aquesta afi ció per la història local 
és recent?
Des de ben petit he tingut un esperit 
curiós, però fi ns a la jubilació no m’hi 
he dedicat de debò. Ricard Ramos 
va ser qui em va animar a fer recerca 
i a entrar a la Fundació Cultural. Al 
2009 vaig fer la primera col·laboració 
a la revista ‘Quaderns’ amb l’article 
‘La febre d’or a Montcada’ sobre les 
prospeccions mineres que es van 
començar a realitzar l’últim quart del 
segle XIX al municipi. 
I d’aleshores ençà no ha parat de fer 
articles i també ha escrit tres llibres. 

Té algun projecte en ment?
M’agradaria fer-ne un sobre l’empresa 
Aismalibar. Montcada no seria la ma-
teixa sense aquesta empresa ja desa-
pareguda. Moltes persones i parelles 
van fer el seu projecte de vida al vol-
tant de la fàbrica.
I a més de fotos, també publica obi-
tuaris o felicitacions. 
Això va venir de rebot. Un membre del 
grup em va demanar si podia donar 
compte de la mort d’un familiar i, a 
partir d’aquí, han vingut d’altres peti-
cions. En el 99% dels casos m’ho de-
mana la pròpia família i parlo amb ella 
perquè m’expliqui quatre dades sobre 
la persona.
Què ha de fer qui estigui interessat 
a cedir-li material?
Poden contactar amb mi personal-
ment via Facebook o a través de la 
Fundació Cultural, al carrer Major, 47.

‘El grup ‘Tu no eres 
de Montcada si...’ ha 
aconseguit connectar 
gent de tots els barris’

cronista local

A títol personal
PILAR ABIÁN
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