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A la recerca 
del soroll que 
impedeix el 
descans nocturn
Els veïns del barri es 
queixen d’un brunzit 
d’origen industrial que 
fa mesos que dura

PÀG. 4
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L’INS Montserrat Miró celebra 
aquest curs mig segle de vida, 
durant el qual han passat per les 
seves aules més de 7.000 alumnes 
i uns 800 professors. L’institut ha 
estat testimoni de la història més 
recent del municipi. Quan es va 
inaugurar, al setembre del 1970, 
era l’únic centre públic de batxi-
llerat elemental i superior de la 
zona, acollint estudiants de tots 
els municipis del voltant. En els 
seus inicis, l’ins-
titut de Mont-
cada oferia 
la possibilitat 
d’estudiar en 
horari nocturn 
i també a dis-
tància gràcies 
a un conveni signat amb l’Ins-
tituto Nacional de Bachillera-
to a Distancia (INBAD). “Els 
primers anys van ser difícils 
pel període històric que ens 
va tocar viure, però els recor-
do com una gran experiència
al capdavant d’un equip de 
professorat molt jove i innova-
dor”, explica Gonzalo Zarago-
za, director entre els anys 1976 
i 1978.

Adaptació. Al llarg de tots 
aquests anys, el centre s’ha ha-
gut d’adaptar a les diferents 
lleis educatives aprovades des 
de la instauració de la democrà-
cia, que van comportar canvis 
importants, com la creació del 
BUP i el COU, la normalització 
lingüística del català o l’arribada 
de l’ESO. “Fins a fi nals dels 90, 
l’institut va viure un període 
de creixement d’espais i de 
consolidació de l’equip docent 

per mantenir i millorar una 
oferta educativa de qualitat”, 
comenta Josep A. Martínez, pro-
fessor de llatí que va ocupar el 
càrrec de director entre el 1988 
i el 1996. 
L’entrada en vigor de la LOGSE 
al 1990, amb la implementació 
de l’educació secundària obliga-
tòria fi ns als 16 anys, va signifi -
car novetats importants per tal 
d’atendre l’increment d’alumnat 
i la seva diversitat. Per a l’actu-

al director, José 
Diego, “el nos-
tre més gran 
valor com a 
centre ha estat 
tenir com a 
referents el co-
neixement i la 

convivència per tal de millorar 
els resultats i la cohesió social”. 
Un altre objectiu prioritari per 
al centre, que compta amb prop 
de 600 alumnes i 55 professors, 
és la construcció del nou edifi ci, 
previst als terrenys de les an-
tigues pistes d’atletisme, al Pla 
d’en Coll. El projecte s’hauria 
d’haver fet realitat el curs 2010-
11, però la manca de pressupost 
el va ajornar ‘sine die’.
D’altra banda, des del centre 
s’han impulsat diverses iniciati-
ves que s’han consolidat en dife-
rents àmbits de la vida de la ciu-
tat, com el korfbal, esport que es 
practica des de fa més de 15 anys 
a l’institut i que ha donat peu a 
la creació de dos clubs al mu-
nicipi, així com les campanyes 
d’excavacions arqueològiques al 
jaciment ibèric Les Maleses, ini-
ciades al 2001 i que en l’actualitat 
es continuen fent sota la direcció 
del Museu Municipal.

Actualitat
laveu.cat

L’Institut fa 50 anys com a referent 
de l’educació pública a secundària 
Més de 7.000 alumnes i 800 professors han passat per les aules del centre durant el mig segle que porta en funcionament
Sílvia Alquézar | Montcada Nova

INS MONTSERRAT MIRÓ
El 9 de juny del 2000 l’institut va batejar el centre 
amb el nom de la professora de llengua catalana 
que va morir sobtadament al 1998, als 51 anys

La millora de la qualitat 
de l’ensenyament i 
la construcció del nou 
edifi ci, reptes de futur

ANIVERSARI

El programa s’inicia el dia 22 amb un acte a l’Auditori
El programa commemoratiu del 
50è aniversari de l’INS Montserrat
Miró s’iniciarà el 22 de gener 
amb un acte a l’Auditori Muni-
cipal (18h) adreçat al professo-
rat actual i d’etapes anteriors. 
Hi ha prevista l’assistència de 
diversos directors del centre al 
llarg dels seus 50 anys de vida, 
així com d’una representació de 
l’Ajuntament de Montcada i dels 
Serveis Territorials d’Educació 
al Vallès Occidental. L’acte in-
clourà la projecció d’un vídeo i 
una exposició sobre la història de 
l’institut.

Altres propostes. Fins a fi nal de 
curs es duran a terme diverses 
activitats dirigides als estudiants 
actuals en el marc de les que 
l’INS Montserrat Miró celebra 

cada any com el Carnaval, 
Sant Jordi i la Diada Espor-
tiva. També hi ha previst un 
cicle de conferències de 
diferents àmbits a càrrec 
d’exalumnes. El programa 
fi nalitzarà al maig amb una 
gran trobada de germanor 
oberta a totes les persones 
que tenen o han tingut algu-
na vinculació amb l’institut. El 
programa es pot consultar al 
web del centre. Les persones 
que vulguin col·laborar amb 
l’aniversari poden contactar 
amb la comissió organitzado-
ra a través del correu electrò-
nic 50aniversari@insmm.org. 
En el marc de l’efemèride, 
l’INS va organitzar a fi nals del 
curs passat entre l’alumnat un 
concurs de cartells per escollir la 

imatge que representa la celebra-
ció. El guanyador va ser el treball 
d’Aleix Acedo, de 4t d’ESO | SA
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Aquesta imatge pertany a una festa reivindicativa organitzada al juny del 2005 per reclamar la construcció del nou INS Montserrat Miró
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RIU BESÒS
Segon mostreig de les aigües 
després de l’abocament 
de dissolvents a la llera

El malson que des de fa més de 
nou mesos pateix part del veïnat 
de la Font Pudenta –especialment 
els residents a la Muntanyeta o 
bé a pisos alts de la riera de Sant 
Cugat i el passeig de la Font Pu-
denta– aviat podria arribar a la 
seva fi . L’Ajuntament creu haver 
detectat la font d’un fort brunzit 
que se sent especialment a la nit i 
que impedeix el descans nocturn. 
El soroll podria tenir el seu origen 
en una activitat industrial ubicada 
al polígon Molí d’en Bisbe que 
s’ha compromès amb el consistori 
a adoptar les mesures necessàries 
per acabar amb el problema en el 
termini d’un mes. 
“Després de totes les inspeccions, 
reunions i visites fetes al llarg de 
mesos, hem identifi cat un focus 
de soroll que podia ser el causant 
de la molèstia; si adoptades les 
mesures compromeses el brunzit 
continua, caldrà fer medicions 
sonores complementàries”, ha 
explicat el regidor de Llicències, 
Activitats i Qualitat Ambiental, 
José Domínguez (ECP). 

Tasca complicada. Una queixa 
que, en inici, semblava poder 

tenir fàcil resolució s’ha allargat 
en el temps per les difi cultats de 
destriar l’origen de diferents sons 
en un espai que té ben a prop im-
portants connexions viàries, com 
ara la C-17 i la C-33, i les línies 
ferroviàries R4 i R3. Els habitat-
ges afectats es troben en carrers 
on incideix directament el soroll 
procedent de diversos polígons 
industrials amb força activitats 
amb un procés productiu d’eleva-
des emissions sonores.  

Les primeres queixes veïnals da-
ten del mes de març i, arran les 
mateixes, l’Ajuntament va fer 
inspeccions a empreses sospito-
ses de provocar aquest episodi 
de contaminació acústica. També 
va demanar suport tècnic a la Di-
putació, que compta amb un de-
partament especialitzat en aquest 
àmbit i que, entre novembre i 
desembre, va instal·lar quatre 
sensors acústics –dos a domicilis 

El consistori creu 
haver trobat el focus 
del soroll que causa 
les queixes veïnals
L’empresa que podria estar provocant la molèstia s’ha 
compromès a adoptar mesures en el termini d’un mes

Pilar Abián | Font Pudenta

Identifi car la font 
contaminant és difícil 
en un entorn on hi ha 
saturació sonora

FONT PUDENTA
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Xavier Campdepadrós i Mª Antonia Almodóvar –a la 
imatge superior– són dos dels veïns del passeig de la 
Font Pudenta, número 24, on la Diputació ha instal-
lat un sensor de so al terrat. En viure a les plantes més 
elevades del bloc, ambdós pateixen el soroll que tant 
molesta el barri, especialment a la nit. “És una mena 
de brunzit que se’t fi ca al cap i no marxa”, comenta 
Almodóvar, tot afegint que a l’estiu es va fer insopor-
table, en haver de dormir amb les fi nestres obertes 
a causa de la calor. Molts dels veïns s’han de posar 

taps a les oïdes per poder descansar. “Potser és el 
tipus de freqüència el que agreuja el problema”, 
diu Campdepadrós qui personalment ha recorregut 
els polígons més pròxims intentant trobar el focus del 
sonor fent gravacions que, com altres afectats, ha fet 
arribar a l’Ajuntament. A l’espera de la confi rmació 
defi nitiva, els veïns confi en que fi nalment el focus de 
soroll detectat pel consistori sigui la causa del seu 
malson i la indústria en qüestió prengui les mesures 
adients per acabar amb les molèsties | PA

‘És una mena de brunzit que se’t fi ca al cap i no marxa’

particulars un al polígon de la 
Ferreria i un altre al del Molí d’en 
Bisbe– per intentar identifi car la 
font sonora, sense haver obtingut 
fi ns ara cap resultat concluent.
“Tenim un registre en continu 
del soroll, però inclou la totalitat 
de sons de l’entorn urbà; a la nit, 
quan baixa el trànsit i el soroll 
industrial es percep més, s’han 
mesurat fi ns ara valors al vol-
tant dels 50 o 55 decibels, que 
són lleugerament elevats”, ha 
explicat Àngel Moreno, de l’Ofi -
cina Tècnica d’Avaluació i Gestió 
Ambiental de la Diputació. 

Tres indústries inspeccionades per 
l’Ajuntament van col·laborar des 
d’un inici fent medicions sono-
mètriques i, fi ns i tot, dues d’elles 
van aplicar mesures correctores 
per a la reducció de soroll mentre 
que la tercera va constatar que no 
sobrepassava el límit marcat per la 
normativa. 
El regidor de Llicències, Activitats 
i Qualitat Ambiental manté des 
de fa mesos contacte gairebé diari 
amb els veïns per fer un seguiment 
dels diferents episodis de soroll. 
“La difi cultat de localitzar-lo rau 
en què no segueix un patró fi xe, 

apareix i desapareix”, comenta 
l’edil. Malgrat que al municipi hi 
ha una desena de polígons indus-
trials, en global les activitats po-
tencialment sorolloses són escases. 
Excepte el cas de Lafarge, expe-
dientada en una ocasió, l’Ajunta-
ment rep poques denúncies contra 
indústries per contaminació acús-
tica. “Aquest és l’incident més 
complicat al qual hem hagut de 
fer front i, de moment, està ser-
vint perquè algunes empreses, 
a requeriment nostre, estiguin 
adoptant mesures correctores”, 
ha afegit Domínguez.
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Al mes de febrer està previst que 
fi nalitzi la connexió entre els car-
rers Barberà i Medinaceli, una de 
les obres més destacades del passat 
mandat, tant per la inversió econò-
mica que suposa –740.000 euros, 
sufragats per l’Ajuntament–, com 
per l’impacte que tindrà en la millo-
ra de la mobilitat a la Muntanyeta 
de la Font Pudenta. El principal 
objectiu de l’actuació urbanística 
és acabar amb els problemes deri-
vats del fet que el carrer Barberà 
no tingui sortida, impedint així 
que determinats serveis d’emer-
gència, com els bombers o els ca-
mions d’escombraries, hi puguin 
accedir.
Un cop s’obri la nova conne-
xió, el trànsit es regularà en un 
únic sentit d’entrada i sortida a 
la Muntanyeta i també es gua-
nyaran 18 noves places d’aparca-
ment. “Aquesta és una primera 
inversió per a la millora de l’es-
pai públic que ha d’anar acom-

panyada d’altres mesures, com 
ara l’adquisició de zones ver-
des que reverteixin en el barri 
i que, alhora, també evitin fu-
tures demandes d’expropiació”, 
ha explicat el president de l’Àrea 
Territorial, Jordi Sánchez (ERC). 
L’edil també ha assenyalat que un 

altre dels objectius del govern mu-
nicipal és tractar el problema d’in-
frahabitatges que hi ha al barri i 
promoure la construcció de pisos 
de protecció ofi cial.

Llarga espera. La connexió entre 
els carrers Barberà i Medina-

celi es va començar a tramitar 
al 2016, tot i que el projecte no 
es va poder iniciar fi ns al passat 
mes de maig. El procediment va 
obligar a fer un canvi de planeja-
ment, adquirir una fi nca per part 
del consistori i fer dues expro-
piacions.

Les obres per connectar Barberà 
amb Medinaceli acabaran al febrer
La intervenció costa 740.000 euros i és un dels projectes de més envergadura que ha endegat el govern

Pilar Abián | Font Pudenta

MUNTANYETA DE LA FONT PUDENTA Inauguració 
del nou edifi ci 
cultural, el dia 
25 de gener

L’Espai d’entitats Poblet construït 
al costat del pavelló en el marc de 
la primera edició dels pressupostos 
participatius s’inaugurarà el 25 de 
gener, a les 12h. L’equipament, 
amb una coberta en forma de pris-
ma, té 144 m2 repartits en una sala 
polivalent d’11 metres d’alçada en 
el seu punt màxim i un magatzem 
i estarà destinat a entitats que te-
nen la necessitat d’un espai de 
grans dimensions per assajar, com 
ara els Castellers i el Club Gim-
nàstic La Unió. Al costat de l’edi-
fi ci s’està fent una pista esportiva 
exterior. El cost total d’ambdues 
intervencions és d’aproximada-
ment 530.000 euros | PA

Aquest és el revolt en què s’uneixen els carrers Barberà i Medinaceli; per fer la connexió entre els vials ha calgut desbrossar una part de muntanya
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El nou local es troba al costat del pavelló
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Oriol Serratusell, de 34 anys, és el 
titular de tres regidories de nova 
creació, Medi Natural, Transició 
Ecològica i Policia Local i Protec-
ció Civil, a més de la de Salut Pú-
blica. Malgrat no tenir experièn-
cia política, l’edil compta amb un 
ampli coneixement del territori 
montcadenc, especialment del seu 
entorn natural, ja que fa sis anys 
que forma part de l’Associació de 
Defensa Forestal (ADF). 
És la primera vegada que hi ha 
una Regidoria de Medi Natural. 
Quins són els reptes a assolir?
El primer, potenciar i posar en va-
lor el medi natural del municipi, 
que és molt alt. Volem protegir 
el Pla de Reixac; fer una nova or-
denança municipal en matèria de 
medi ambient; tancar els accessos 
al trànsit rodat a determinats es-
pais per evitar abocaments incon-
trolats; aconseguir inversions per 
als parcs fl uvials, i solucionar el 
tema de la caça.
La caça? En quin sentit?
Hi ha molts factors a treballar amb 
la Generalitat, que és la que té les 
competències 
en aquest àm-
bit. M’agrada-
ria crear zones 
de seguretat 
allà on hi ha ve-
dats, perquè en-
tenc que la caça 
no és compatible amb activitats 
com el passeig o el pas de ciclistes. 
Veurem què es pot fer al respecte.
Quins són els avantatges i els in-
convenients de tenir tants espais 
naturals?
D’inconvenients no en veig 
cap. És un privilegi tenir 1.222 

hectàrees forestals i gairebé 500 
d’agrícoles. Òbviament això impli-
ca que hi hem de destinar recur-
sos, però no ho hem de veure en 
negatiu. 
Quina serà l’estratègia per man-
tenir i vigilar tots aquests espais 
tenint recursos limitats? 
Passa per una bona coordinació 
entre els diferents cossos que ac-
tuen al territori. Abans d’acabar el 
mandat, volem crear la unitat de 
medi ambient de la Policia Local. 
L’ADF, per la seva banda, comp-
ta amb cinc vehicles i una trente-
na de voluntaris i Protecció Civil, 
amb dos cotxes i una dotzena de 
membres. A més, a l’estiu hem de 
sumar les dotacions dels parcs de 
Collserola i Serralada de Marina 
per a la prevenció d’incendis. Al-
tres municipis tenen més hectàrees 
i menys dotacions. 
Què farà l’Ajuntament perquè 
el Pla de Reixac o la Ponderosa 
quedin al marge de l’especula-
ció urbanística?
Des de l’Ajuntament podem im-
pulsar mesures per mantenir el Pla 
de Reixac fent un canvi de plane-

jament, però no 
hem d’oblidar 
que la Gene-
ralitat l’haurà 
d’aprovar en úl-
tima instància. 
Pel que fa a la 
Ponderosa, com 

es troba a Vallbona, defensarem 
la proposta de mantenir l’horta 
existent davant del consistori de 
Barcelona.
Pel que fa a l’entorn fl uvial, aca-
bem de viure un lamentable 
incident al Besòs. Quines dades 
tenim sobre l’afectació que ha 

‘És un privilegi tenir tanta quantitat 
d’hectàrees forestals i agrícoles’
El regidor, d’ECP, és el responsable de Medi Natural, Transició Ecològica, Salut Pública, Policia Local i Protecció Civil

Pilar Abián | Redacció

ENTREVISTA A ORIOL SERRATUSELL

tingut l’incendi de la fàbrica de 
Montornès?
Al segon mostreig fet al punt de 
contaminació màxima, només 
s’han comptabilitzat set exemplars 
de llopets –una espècie de peixos– 
i d’invertebrats, gairebé res. Això 
vol dir que la situació és crítica i 
no ho dic jo, sinó els biòlegs que 
estan analitzant la llera. Malaura-
dament hem fet un retrocés de 30 
anys, no pel que fa a l’aspecte físic 
del riu, sinó a la vida aquàtica. Per 
tornar a tenir carpes de 12 i 15 
anys, haurem d’esperar més d’una 
dècada. I la llúdriga, sense peixos 
ni alimentació, dubto que segueixi 
a la conca del Besòs. 
Quan s’obrirà al públic l’accés 
al parc fl uvial amb entrada des 
de la Ribera? 
El compromís de la Diputació, 
que és l’encarregada de mantenir 
el tram, és fer-ho durant el primer 

‘El Besòs ha retrocedit 
30 anys, no pel que fa 
a l’aspecte físic, sinó 
a la vida aquàtica’

Oriol Serratusell compagina la seva tasca com a càrrec públic amb el voluntariat a l’Associació de Defensa Forestal (ADF), de la qual n’és el cap
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són els seus objectius?
Un dels principals és fer campanya 
pel cens i les adopcions d’animals 
de companyia –actualment en 
tenim una cinquantena al refugi 
que hem de mantenir– i conveniar 
amb Barcelona que la gossera que 
es farà al costat del cementiri de 
Collserola també ens doni servei. 
Parli’ns dels seus reptes com a 
responsable de la Policia Local i 
de Protecció Civil?
A la Policia Local, augmentar 
el nombre d’efectius. Tenim 42 
agents –9, de nova incorporació– i 
l’ideal seria comptar amb 48. Així 
podríem diversifi car el cos poli-
cial en diverses branques, creant 
l’ofi cina de denúncies, la unitat de 
trànsit, la de medi ambient i l’ad-
ministrativa. Pel que fa a Protecció 
Civil, ja estem treballant per tenir 
a punt tots els plans d’autoprotec-
ció en un únic document.

semestre de l’any. Nosaltres ja 
hem fet la part que ens tocava que 
era tenir un Pla d’autoprotecció 
homologat.
És partidari d’obrir les lleres a 
la població com a la veïna Santa 
Coloma?
Crec que a Montcada no ens cal, 
tenim prou espais naturals al ter-
me municipal. Sóc més partidari 
de potenciar les lleres com a cor-
redors biològics i refugi de fauna, 
amb la mínima alteració possible. 
Quines accions pensa dur a 
terme el govern en matèria de 
Transició Ecològica?
És una nova Regidoria que tot just 
comença. Pretenem que Montca-
da i Reixac sigui capdavantera en 
matèria de sobirania energètica, 
energies renovables, mobilitat sos-
tenible i en una nova cultura de 
l’aigua.
Pel que fa a Salut Pública, quins 
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Llum verda per a la 
construcció del Centre 
d’Acollida d’Animals

El Ple va aprovar per unanimi-
tat el projecte de construcció del 
Centre d’Acollida d’Animals de 
Companyia de Barcelona (CA-
ACB) que es farà a la carretera 
de Sant Cugat, en la cruïlla amb 
la carretera de l’Arrabassada, a 
l’entorn del cementiri de Collse-
rola i en terme municipal mont-
cadenc. L’equipament costarà 
15,9 milions d’euros i el sufra-
garà íntegrament el consistori 
barceloní.
La construcció del nou CAACB 
s’emmarca en l’acord signat al 
2014 entre ambdós ajuntaments 
amb la inclusió d’un seguit d’ac-
tuacions compensatòries per a 
Montcada i Reixac, la majoria 
de les quals ja s’han dut a ter-
me: l’eliminació del barraquis-
me il·legal al Turó i als torrents 
de Can Tapioles i el Cargol; la 
dignifi cació del tram del Rec 
Comtal entre Can Sant Joan i 
Vallbona, i la millora de la con-
nexió entre Can Cuiàs i Ciutat 
Meridiana mitjançant el Torrent 
del Bosc Llarg –actuació en mar-
xa, amb l’adequació d’un camí. 
Per la seva banda, l’Ajuntament 
montcadenc es comprometia a 
modifi car el planejament del sec-
tor per tal de poder ubicar l’equi-
pament. “Dins d’aquest acord 
ens queden pendents més mi-

llores de connexió al barri de 
Can Cuiàs, així com derivar 
a la nova instal·lació la gestió 
dels animals abandonats al 
nostre municipi”, va explicar 
el president de l’Àrea Territorial, 
Jordi Sánchez (ERC). En nom 
del PSC, la regidora Inés Fer-
nández va posar èmfasi en els 
benefi cis assolits en el marc del 
conveni que, va recordar, es va 
signar fa dos mandats quan els 
socialistes tenien l’Alcaldia.

Projecte. La instal·lació s’ha 
dissenyat perquè no suposi un 
impacte ambiental a l’entorn de 
Collserola. En aquest sentit, el 
projecte redactat per Barcelona 
Regional preveu un edifi ci prin-
cipal amb dues plantes semiso-
terrades i coberta vegetal que no 
superaran la carretera en alçada i 
estaran adaptades al pendent to-
pogràfi c. L’espai per als animals 
es distribuirà pel solar en forma 
de terrasses. L’accés públic serà 
per la carretera del cementiri, a 
prop de la zona de l’oratori, on 
arriba el transport públic.
El CAACB es dedica a acollir 
animals de companyia abando-
nats mentre no són adoptats. Les 
actuals instal·lacions –creades 
al 1972– a la carretera de l’Ar-
rabassada, es troben totalment 
obsoletes.

Pilar Abián | Redacció

L’equipament es farà al costat del cementiri de Collserola

Els pressupostos municipals i les 
ordenances fi scals del 2020 van 
ser defi nitivament aprovats a l’úl-
tim Ple del 2019, el passat 19 de 
desembre, amb l’únic vot en con-
tra del PSC. L’altre grup en l’opo-
sició, Cs, va modifi car el seu posi-
cionament inicial i va donar llum 
verda a la proposta presentada 
pel govern d’ECP i ERC. El pri-
mer pressupost del nou mandat, 
que puja a 40,5 milions d’euros, 
s’emmarca en el Pla Econòmic i 
Financer (PEF) recomanat per la 
Diputació per tal que la corpora-
ció compleixi amb la Llei d’estabi-
litat pressupostària.

Vot de l’oposició. Cs no va argu-
mentar el motiu del canvi de vot 
respecte el Ple extraordinari d’oc-
tubre, en què els comptes es van 
aprovar inicialment només amb el 
suport dels grups en el govern, que 
sumen majoria. Respecte les orde-
nances, malgrat estar en contra de 
la pujada de l’IBI, el grup taronja 
considera que les al·legacions in-
troduïdes són positives i per això 
va votar a favor de les mateixes. 
El PSC, per la seva banda, sí que 
va reiterar el seu posicionament 
en contra, referint-se als motius ja 
exposats en el seu dia que passen 
per qüestionar la pujada de l’IBI; 
la delegació de la recaptació dels 
impostos municipals en la Dipu-
tació; la previsió de contractació 

de càrrecs de confi ança i l’import 
de les inversions previstes, entre 
d’altres. El portaveu del grup so-
cilalista, Andreu Iruela, també es 
va referir a un informe negatiu fet 
per l’interventor de l’Ajuntament. 
En referència al comentari, l’alcal-
dessa, Laura Campos (ECP), va 
explicar que l’única puntualitza-
ció de l’interventor als comptes 
ha estat dir que no havia pogut 
fi scalitzar el capítol de personal 
prèviament sinó a posteriori, 
sense que això tingués cap mena 
d’afectació sobre l’import destinat 
a Recursos Humans.

Arguments de l’executiu. El pre-
sident de l’Àrea Econòmica, Ge-
rard Garrido (ERC), va recordar 
que el pressupost es caracteritza 
per la contenció de la despesa i 
l’adopció de mesures destinades 
a augmentar els ingressos, atès 
que l’enguany pujarà la quota 
d’amortització del deute pel pa-
gament d’expropiacions forçoses 
de zones verdes i es preveu una 
reducció d’ingressos en la partida 
de plusvàlues. L’edil també va 
expressar a l’oposició la voluntat 
de comptar amb ella a l’hora de 

L’executiu d’ECP i ERC inicia l’exercici econòmic del 2020 amb nous comptes i amb l’objectiu de sanejar les arques municipals
Pilar Abián | Redacció

PLE DE DESEMBRE

Després d’un any amb els pressupostos prorrogats, el nou govern ha fet valer la seva majoria per aprovar els del 2020, que també han tingut el suport de Cs

En el torn de precs i preguntes dels grups munici-
pals, el PSC va plantejar al Ple la necessitat de fer un 
pla d’actuació per controlar i substituir les plaques de 
fi brociment que existeixen a les teulades del gimnàs 
de les escoles Mitja Costa i Font Freda, construïdes a 
la dècada dels anys 70. “Per què encara no s’ha fet 
res quan aquest material és cancerígen i només es 
conserva en bon estat uns 20 anys?”, va preguntar 
el portaveu socialista, Bartolo Egea. En absència de 
la regidora d’Educació, Jessica Segovia, va respondre 
l’alcaldessa, Laura Campos (ECP), qui va avançar 
que l’Ajuntament ja s’ha reunit amb les direccions 
i les Ampa per abordar el problema i demanar a la 
Generalitat, que té les competències en aquesta ma-
tèria, que retiri el material. “El Departament d’Edu-
cació fa temps que té un pla de retirada del fi bro-
ciment, però no l’ha pogut desplegar perquè té els 
pressupostos prorrogats”, va explicar Campos, tot 
afegint que tècnics municipals han fet una inspecció 
visual als dos centres per veure l’estat de les plaques 
d’uralita, que s’haurien de treure urgentment en el 
cas que estiguessin trencades.
D’altra banda, el grup socialista també va preguntar 
al regidor d’Esports, Salva Serratosa (ERC), quan 

s’inaugurarà el nou edifi ci polivalent construït al 
costat del pavelló Miquel Poblet i quin usos tindrà. 
L’edil va avançar que el nou equipament l’utilitza-
ran inicialment els Castellers de Montcada i el Club 
Gimnàstic La Unió i que s’estrenarà a mitjan de ge-
ner –posteriorment, la data fi xada ha estat el 25 de 
gener, a les 12h.

Equipaments esportius. El regidor de Cs Juan Rome-
ro va tornar a plantejar al Ple la necessitat de pren-
dre mesures urgents per solucionar la manca d’aigua 
calenta als equipaments esportius arran d’una nova 
avaria a l’estadi de La Ferreria. “Proposem que es faci 
una revisió de les instal·lacions, amb la supervisió 
del regidor, i una actuació que posi fi  de manera 
defi nitiva al problema”, va dir Romero. En resposta a 
la petició del partit taronja, Serratosa va comentar que 
l’equip de govern durà a terme un pla de substitució 
de tots els aparells. “L’anirem implementant progres-
sivament, prioritzant les més urgents”, va dir l’edil. 
En aquest sentit també es va manifestar l’alcaldessa, 
qui va explicar que l’Ajuntament amb els pressupos-
tos del 2020 ja aprovats podrà fer front a noves inver-
sions que ajudin a pal·liar aquests problemes | SA

PRECS I PREGUNTES

El PSC, preocupat per la presència de fi brociment a escoles 
i Cs, per les mancances en algunes instal·lacions esportives 

El pressupost, aprovat defi nitivament 
també amb el suport de Ciutadans

redactar i preparar el pressupost i 
les ordenances del 2021.

Crítica política. La secció local 
del PP va lamentar, a través d’un 
comunicat, l’aprovació defi niti-
va dels comptes entenent que la 
pujada de l’IBI representa “una 
estocada econòmica” per als 
contribuents i demanant al go-
vern que confi rmi o desmenteixi 
la possible contractació de perso-
nal de confi ança. Els populars, 
que en aquest mandat no tenen 
cap representant al Ple municipal, 
també van criticar en el seu escrit 
el suport de Cs a l’aprovació defi -
nitiva dels pressupostos.

El pressupost, de 40,5 
milions, posa el focus 
en contenir la despesa i 
augmentar els ingressos 
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Nou mostreig per avaluar 
la qualitat de les aigües

Els dies 9 i 10 de gener es va dur 
a terme la segona campanya de 
mostreig del Besòs per avaluar 
i analitzar el grau d’impacte i 
de recuperació de l’ecosistema 
fl uvial, les aigües subterrànies 
i les aigües costaneres de tot el 
tram afectat per l’incendi que es 
va produir ara fa un mes a una 
empresa de Montornès i que va 
provocar l’abocament de dissol-
vents a la llera. 
L’actuació s’inclou en el Pla de 
xoc elaborat per l’Agència Cata-
lana de l’Aigua (ACA) i preveu 
la presa de mostres a diferents 
punts del riu, des de la sortida 
de l’estació depuradora de Mon-

tornès, fi ns a la desembocadura 
del Besòs. A més de l’evolució 
de la qualitat de l’aigua, aquestes 
campanyes analitzen altres parà-
metres per conèixer quina és la 
situació global de l’ecosistema i 
la biodiversitat.

Lleugera millora. Segons ha asse-
nyalat el Consorci Besòs Torde-
ra, a manca de les anàlisis defi -
nitives de les mostres agafades 
durant la primera campanya, 
realitzada els dies 17 i 18 de de-
sembre, els primers resultats in-
diquen una lleugera millora de la 
qualitat de l’aigua en comparar-la 
amb les mostres agafades durant 
les 48 primeres hores després de 

Pilar Abián | Redacció

El Consorci Besòs Torderà veu signes de recuperació

l’incident. La presència de com-
postos dissolvents volàtils el dia 
de l’incendi era 100 vegades su-
perior als límits regulats, mentre 
una setmana després de l’episo-
di els compostos es va reduir de 
manera signifi cativa, quedant 
entre 5 i 10 vegades per sota dels 

Un mes després de l’incendi d’una fàbrica de Montornès que va abocar dissolvents al riu, s’ha fet un segon mostreig de les aigües i a l’abril, el tercer

PROPERA INVERSIÓ

L’AMB ampliarà la depuradora local
L’ampliació de la depuradora metropolitana d’aigües residuals de Mont-
cada i Reixac per millorar la qualitat de l’aigua abocada al riu Besòs és 
una de les prioritats incloses al Pla quinquennal de Reposicions i Millo-
res i Noves Inversions de l’AMB per al període de 2020-2024. Aquesta 
actuació pretén reduir la quantitat de nitrogen i fòsfor de l’aigua tractada 
a l’estació. El Pla concebut per l’AMB articula totes les intervencions de 
millora que es duran a terme en els propers cinc anys a les instal·lacions 
metropolitanes del cicle de l’aigua –set macrodepuradores i diferents 
col·lectors– que garanteixen una correcta gestió de les aigües residuals 
i donen servei a una població propera als sis milions d’habitants. La 
inversió global serà de 186 milions d’euros fi ns al 2024 | PA

CONTAMINACIÓ DEL BESÒS
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llindars regulats. Durant les di-
ferents tasques d’inspecció i visi-
tes a la zona, els tècnics també 
han confi rmat la presència d’al-
guns exemplars de peixos vius a 
diferents punts propers a la zona 
afectada, tot i que no han trobat 
gairebé cap invertebrat.

Seguiment. A mitjans de febrer 
se celebrarà una nova trobada 
de totes les administracions im-
plicades en la recuperació del 

riu, durant la qual es podran 
analitzar ja els resultats defi ni-
tius de totes les mostres preses 
fi ns al moment, fet que perme-
trà avaluar la situació real del 
Besòs, veure com evoluciona la 
seva recuperació i concretar les 
actuacions adients. 
Per al mes d’abril està prevista 
una tercera campanya de mos-
treig, que servirà per valorar la 
situació real quatre mesos des-
prés de l’incendi.

Montcada 
Camina

2020
Cicle de sortides 
per descobrir indrets
de Montcada i Reixac 
i els seus voltants
CADA PRIMER DIUMENGE  
DE MES, UNA PROPOSTA

2 de febrer
SANT PERE DE REIXAC

Sortida: 9 h, al Pavelló 
Miquel Poblet.
Inscripció: Regidoria 
d’Esports.

MÉS INFORMACIÓ: 
Regidoria d’Esports

(c. Tarragona, 32)
935 650 999

ime@montcada.org
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...També és notícia.....................................................
TRIBUTS

La Diputació comença a gestionar el cobrament 
de la majoria dels impostos municipals
Els impostos que cobrarà la Diputació són el de Béns Immobles (IBI); el d’Activitats Eco-
nòmiques (IAE); les plusvàlues, i la taxa de residus. L’Ajuntament continuarà gestionant 
l’Impost sobre construccions, instal·lacions i obres, els guals, els mercats ambulants i el 
de cementiri, així com la resta de taxes i preus públics. L’Ofi cina de Recaptació –imatge 
de la dreta– està situada al carrer de les Aigües, 3 (telèfon, 934 729 171). Mitjançant 
el portal weborgt.cat, l’organisme ofereix diferents serveis als contribuents: avisos dels 
terminis de pagaments, descàrrega de rebuts i pagament –fi ns a un màxim de 6.000 
euros– presentació d’escrits o fer simulacions de plusvàlues i liquidacions. 
El calendari de les taxes que gestiona la Diputació comença amb l’IBI, del 4 de maig al 
8 de juliol –el pagament fraccionat serà el 4 de maig, l’1 de juliol, l’1 de setembre i l’1 
de desembre, mentre el pagament domiciliat únic (només IBI Rústic) serà l’1 de juliol. 
L’IAE i la taxa de residus tenen el mateix calendari, el període voluntari anirà del 18 de 
setembre al 18 de novembre i el domiciliat únic, el 2 de novembre. L’Impost sobre ve-
hicles anirà del 2 de març al 4 de maig i el pagament únic domiciliat serà el 4 de maig. 
Quant a les taxes que gestiona l’Ajuntament, la de mercats anirà del 20 de gener al 20 

Representants dels set municipis del Vallès Occidental per on passa l’R4 
de Rodalies i que compten amb estacions –Terrassa, Sabadell, Cerdanyo-
la, Montcada i Reixac, Barberà, Vacarisses i Viladecavalls– han proposat 
a la Generalitat que perllongui la línia R4 fi ns a l’aeroport en comptes de 
fer arribar els Ferrocarrils Catalans. En una carta adreçada al conseller de 
Territori, Damià Calvet, els edils –reunits el passat 10 de gener, a la imatge 
superior– reclamen que l’actuació que es faci compti amb el consens, la 
informació i la consulta al territori afectat. El Consell Comarcal considera 
que la seva proposta, a més de benefi ciar el milió d’habitants que viu al Va-
llès Occidental, oferiria altres avantatges per al conjunt de la ciutadania de la 
regió metropolitana ja que permetria un enllaç amb més freqüències al Prat; 
connectaria amb la resta de línies de Rodalies i de serveis ferroviaris i no 
ocuparia nous solcs. En opinió del Consell, l’opció de la Generalitat d’intro-
duir una nova llançadora congestionaria més la xarxa actual i podria suposar 
la supressió d’altres serveis. El president de l’ens comarcal, Ignasi Giménez, 
demanarà a Calvet que assisteixi a una propera sessió del Consell d’Alcaldi-
es i ha anunciat que es presentaran al·legacions al Pla Especial de Mobilitat 
dels Vallesos (PEMV). “No estem d’acord amb qüestions que afecten la 
mobilitat, com la connexió amb l’aeroport, la Zona de Baixes Emissions o 
el canvi de tarifes del transport públic”, ha afi rmat Giménez | PA

MOBILITAT METROPOLITANA
El Consell Comarcal proposa per escrit a la 
Generalitat perllongar l’R4 fi ns a l’aeroport

Transports Metropolitans de Bar-
celona (TMB) ha posat vigilants 
privats en la línia 155, que cobreix 
la ruta per diferents barris del mu-
nicipi, per evitar agressions als 
conductors, una mesura reclama-
da pels treballadors després de di-
versos incidents. Segons TMB, la 
majoria d’agressions són verbals, 
tot i que també se n’han produït 
algunes de físiques i llançament 
de pedres contra els vehicles. 
Fonts dels sindicats asseguren 
que bona part del problema es 
genera perquè el temps d’espera 
dels passatgers és elevat i, quan 
pugen, ho paguen amb el con-
ductor. El frau en aquesta línia 
també és alt, tot i que s’ha reduït 
des que hi ha vigilància | SA

TMB incorpora un 
servei de vigilància 
a l’autobús 155
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MOVIMENT ECOLOGISTA
La Plataforma Antiincineració fa campanya per 
reclamar l’aprovació de la Llei Residu Zero
La Plataforma Antiincineració de 
Montcada i Reixac, inclosa a la Pla-
taforma Ciutadana Residu Zero, és 
una de les entitats que impulsa la 
campanya per exigir a la Genera-
litat una moratòria a la incineració 
de residus, la no obertura de nous 
abocadors i l’aturada dels projectes 
de construcció d’incineradores de 
deixalles industrials a l’antiga tèr-
mica de Cercs, a la comarca del Bergadà, i al municipi lleidatà de 
Juneda, a Les Garrigues. La recollida de signatures a favor d’una Llei 
Residu Zero es pot fer a través de Change.org. Els promotors de la ini-
ciativa demanen a les administracions que dediquin més inversions a 
la reutilització i el reciclatge. En aquesta línia, proposen canviar el mo-
del de producció, consum i gestió dels residus; obligar els productors 
a fer-se càrrec dels costos reals dels productes que posen al mercat 
quan es converteixen en deixalles; eliminar la incineració com a siste-
ma de tractament de residus, i reduir dràsticament l’abocament, entre 
d’altres mesures | PA

de març (pagament domiciliat únic, el 2 de març); la taxa de guals s’haurà de pagar del 
2 de març al 4 de maig (pagament únic domiciliat, el 2 d’abril), i la taxa del cementiri, 
del 23 d’abril al 25 de juny (pagament únic domiciliat, el 2 de juny) | LG
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PÀG. 12

8 DE MARÇ
L’Ajuntament ha fet públiques les bases dels 
concursos de microrelats i de cartells amb motiu 
del Dia Internacional de les Dones Treballadores

La Biblioteca Can Sant Joan acull 
fi ns al dia 31, l’exposició ‘Entre 
nosaltres’, produïda per l’enti-
tat PDS, que pretén refl exionar
sobre el consum d’alcohol i d’al-
tres drogues entre la població 
adulta. Mitjançant diversos pla-
fons, la mostra explica com les 
famílies activen molts mecanis-
mes de prevenció de consums 
envers el jovent, però en canvi, 
es relaxen quan es tracta de gent 
adulta. La Biblioteca Elisenda 
exposarà aquesta mateixa mos-
tra del 2 al 15 de març.

Objectius. Els programes de pre-
venció de drogodependències 
adreçats a la població adulta són 
minoritaris, tot i que està exposa-
da a situacions de vulnerabilitat 
davant les drogues de la mateixa 
manera que el jovent, ja sigui per 
esdeveniments estressants –atur, 
separació, mort d’algun ésser 
estimat, malaltia– o bé, perquè 
la percepció de risc que té en al-
gunes conductes és baixa. L’ex-
posició refl exiona també sobre 
l’excés de confi ança o l’autome-
dicació i inclou informació per 
ajudar a valorar el propi con-
sum, en relació amb l’abús i les 
dependències, i recursos on es 
pot anar si es pensa que es po-
dria tenir un problema amb l’al-
cohol o una altra droga. Aquesta 
acció s’inclou al Pla Local de Pre-
venció de Drogues i Pantalles de 
Montcada i Reixac.

Una mostra a 
les biblioteques 
tracta el consum 
de drogues en la 
població adulta
Sílvia Alquézar | Redacció

Pilar Abián/ Sílvia Alquézar | Redacció
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EDUCACIÓ

L’actuació, amb un pressupost de 2’3 milions, preveu la construcció d’un nou edifi ci i la millora d’espais actuals

La Generalitat adjudica les obres 
d’ampliació de l’INS La Ferreria

El Departament d’Educació de 
la Generalitat ha adjudicat les 
obres d’ampliació i remodelació 
de l’INS La Ferreria a l’empresa 
Constraula Enginyeria i Obres 
per un import de 2,3 milions 
d’euros i un termini d’execució 
de 14 mesos. El projecte preveu 
la construcció d’un nou edifi ci de 
planta baixa al solar que limita 
amb els carrers Progrés i Quími-
ca –actualment destinat a pati– 
que tindrà 115 m2 de superfície 
i inclourà aules tècniques, tallers i 
un ampli porxo. L’estètica exterior 
serà d’acabats industrials amb pre-
domini de materials com el metall, 
el formigó i el vidre. 
L’actuació també inclou la remo-
delació d’alguns espais de l’actual 
edifi ci que data del 1996 i consta 
de 6.000 m2 construïts, distribuïts 
en tres plantes. La reforma impli-
carà canvis d’ubicació de labora-
toris i tallers per a l’adequació de 
quatre noves aules. 

Dues fases. Les obres del nou 
edifi ci, en fer-se a l’exterior, co-
mençaran a mitjans de febrer, 
mentre que la remodelació dels 

espais actuals no tindrà lloc fi ns 
al juny, una vegada fi nalitzat el 
curs escolar. 
La intervenció prevista a l’INS 
La Ferreria respon a la demanda 
feta per l’Ajuntament i el Consell 
Escolar Municipal a Educació 
per tal que aquest institut esde-
vingui un centre de referència a 
la comarca en cicles formatius. 
La petició es va fer arribar al 
Parlament després que al 2018 
la Generalitat decidís traslladar a 
Terrassa el cicle de documentació 
sanitària que s’ofertava a l’insti-
tut local. 
“Celebrem l’arribada d’aques-
ta bona notícia i esperem que 
tinguem l’opció de participar 
en la decisió sobre quins nous 
cicles ofertar al municipi un 

cop les obres estiguin eslles-
tides”, ha manifestat la regido-
ra d’Educació, Jessica Segovia 
(ECP). 
En aquest sentit també s’ha mani-
festat la directora, Maite Forn, qui 
celebra que l’actuació permetrà 
reestructurar l’espai del centre. 
“D’una banda, podrem ubicar 
en zones diferents l’alumnat de 
cicles i els de l’ESO i Batxille-
rat, i d’altra, podrem recupe-
rar espais hipotecats per donar 
resposta a l’increment d’alum-
nes de la secundària obligatò-
ria”. La planta baixa de l’edifi ci 
actual es destinarà exclusivament 
als mòduls de la Formació Pro-
fessional, mentre que la segona 
i tercera planta acollirà l’alumnat 
d’ESO i Batxillerat. “El nostre 

objectiu és incrementar l’oferta 
de cicles al centre, sense perdre 
cap dels estudis que tenim en 
l’actualitat”, ha dit la directora.
L’INS La Ferreria compta amb 
més d’un miler d’alumnes i ofe-
reix l’ESO i Batxillerat. Pel que 
fa a cicles, oferta el de Cures 
Auxiliar d’Infermeria, Pròtesis 
dentals i Higiene bucodental, Sis-
temes Microinformàtics, Xarxes 
d’Administració de sistemes en 
xarxa, Aplicacions web, Desen-
volupament d’aplicacions multi-
plataforma i Serveis a la Comu-
nitat per formar en l’atenció a 
persones en situació de depen-
dència. El centre també realitza 
Programes de Qualifi cació Pro-
fessional Inicial i ofereix el curs 
preparatiu d’accés a cicles.

L’Institut de La Ferreria, que data del 1996, és l’únic centre del municipi que ofereix cicles formatius, tant de grau mig com de superior

Les obres del nou 
mòdul s’iniciaran al 
febrer, mentre que la 
remodelació serà al juny
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CAN SANT JOAN
Nova iniciativa a l’Institut Escola El Viver per enfortir 
les relacions familiars i les habilitats parentals 
L’Ajuntament, l’Institut Escola El Viver i l’Equip d’Assessorament i Ori-
entació Psicopedagògica (EAP) de Montcada i Reixac organitzen el 
projecte ‘Famílies a Escola’, un programa per desenvolupar les habili-
tats parentals per a les famílies amb infants de primer i segon curs. La 
iniciativa començarà el 22 de gener i tindrà lloc durant un total de 9 
sessions, a El Viver, de 9.30 a 11.30h. Aquest espai de trobada familiar 
pretén esdevenir una eina que ajudi a manegar situacions quotidianes 
amb els fi lls i fi lles i potenciar aquells aspectes que ajuden a crear 
dinàmiques i relacions familiars positives. L’objectiu de les sessions 
és formar un grup participatiu per compartir experiències i treballar 
eines de criança i de creixement personal. L’acció s’inclou al Pla Local 
d’Inclusió Social (PLIS) de Montcada i Reixac | SA

La Regidoria d’Educació, amb 
el suport de la xarxa d’Escoles 
Bressol Municipals (EBM), posa 
en marxa aquest mes de gener la 
programació d’activitats per a fa-
mílies amb nadons de 0 a 3 anys. 
En total, s’oferten cinc tallers: 
Juguem junts; Espai nadó; Espai 
de joc; Els cinc sentits, i Massat-
ges i contes. Totes les activitats 
són gratuïtes, a excepció de la 
primera, i requereixen inscripció 
prèvia.

Programació. El taller de psico-
motricitat Juguem junts –per a 
famílies amb fi lls i fi lles de 18 
a 36 mesos– té com a objectiu 
potenciar la relació entre proge-
nitors i infants, així com la seva 
imaginació i autonomia. Les 10 

sessions programades costen 20 
euros mensuals i es faran cada 
dilluns, del 20 de gener al 30 de 
març, de 17 a 18.30h, a l’EBM 
Mitja Costa, a Terra Nostra. Les 
inscripcions es poden fer a través 
del telèfon 935 754 273.
L’Espai Nadó, destinat a com-
partit emocions i experiències 
dels primers mesos de vida dels 
nadons –de 0 a 1 any– en un 
ambient acollidor i professional 
alhora, es farà a l’EBM Can Ca-
samada, al centre de Montcada, 
cada dijous, del 23 de gener al 18 
de juny, de 15.30 a 17h. Cal ins-
criure’s a través del telèfon 935 
752 851.
També des del 0, però ampliant 
fi ns als 36 mesos, hi ha dues 
propostes més. D’una banda, el 
taller 5 sentits, un tastet d’acti-

vitats relacionades amb la salut, 
l’alimentació, les cançons i els 
contes. Es farà els dimecres, de 
febrer a juny, de 15.30 a 16.30h 
–inscripcions al telèfon 935 726 
474 o al correu electrònic educa-
cio@montcada.org. El taller mas-
satges i contes es durà a terme 
a l’EBM Can Sant Joan –telèfon 
935 646 055–, els dimarts i els di-
jous des del 21 de gener al 18 de 
juny, de 16.15 a 17h.
Finalment, l’Espai de joc s’adre-
ça a famílies amb infants de 12 a 
36 mesos. L’activitat es realitzarà 
a la Casa de la Vila els dimecres 
–si hi ha demanda, també diven-
dres–, del 20 de gener al 19 de 
juny, de 15.30 a 17h. La inscrip-
ció s’ha de fer a través del telèfon 
935 758 093, de l’EBM Camí del 
Bosc, a Can Cuiàs.

BRESSOL

La majoria d’activitats comencen aquest mes i s’allargaran fi ns a fi nal del curs

Educació oferta cinc tallers per a 
famílies amb infants de 0 a 36 mesos

Les propostes tenen per objectiu potenciar la relació entre progenitors i infants, així com la seva imaginació i autonomia personal

Pilar Abián | Redacció
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La Regidoria d’Educació organitza una càpsula formativa de monitor 
i dinamitzador esportiu en el marc del programa Diltet de transició 
escola-treball. El taller s’adreça a joves menors de 25 anys i tindrà lloc 
del 24 de febrer al 3 d’abril, de dilluns a divendres, de 9 del matí a la 
una de la tarda. El curs és gratuït i l’imparteix el Centre de Formació 
CET 10. Les persones interessades es poden inscriure a través del 
correu educacio@montcada.org | LR

FORMACIÓ
Càpsula formativa de monitor i dinamitzador 
esportiu en el marc del programa Diltet
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L’Espai Jove Can Tauler oferta 
diferents activitats per al primer 
trimestre de l’any. Algunes do-
nen continuïtat a les ja iniciades 
a l’octubre, com ara el taller de 
boxa per a noies. Davant la gran 
acceptació que està tenint, ja que 
compta amb una vintena d’ins-
crites i llista d’espera, l’activitat 
es fa a partir d’aquest gener al 
gimnàs del col·legi La Salle, cada 
dimecres, de 17.30 a 19h. L’assis-
tència és gratuïta, tot i que les 
participants han de duu el mate-
rial –guants i corda per saltar. 
Una altra de les propostes, en 

aquest cas novedosa, és el taller 
de cuina ràpida saludable que 
s’oferirà cada divendres, de 18 a 
19.30h, a Can Tauler. Els usuaris
de l’espai també poden impli-
car-se en el manteniment de 
l’hort urbà que hi ha al Casal en 
les sessions que es faran tots els 
dilluns de febrer.
A l’àmbit formatiu, Can Tau-
ler oferta un curs per a joves en 
l’àmbit de la salut –el 13, 14 i 15 
de març– sobre qüestions com 
l’assetjament escolar, que es farà 
entre la Regidoria i l’Associació 
SEER, i un altre en l’àmbit de la 
diversitat. L’objectiu és formar 

joves perquè després puguin fer 
accions que repercuteixin en els 
seus centres d’estudi o bé en la 
pròpia ciutat. 

Festa de presentació. Uns 300 jo-
ves van participar el 20 de desem-
bre a la festa organitzada per pre-
sentar el Pla Local de Joventut a 
La Unió de Mas Rampinyo, que 
va incloure concerts a càrrec dels 
grups Slow Gravity, Lil Russia, 
Las Ninyas del Corro i Keteka-
lles. El Pla incorpora una diag-
nosi i un seguit de propostes d’ac-
ció entre els anys 2019 i el 2022, 
elaborades mitjançant tècniques 

d’investigació quantitatives i 
qualitatives, per tal de comptar 
amb el màxim rigor en la defi ni-
ció de la situació de la joventut 
a Montcada i Reixac. D’aquest 
procés destaca la constitució d’un 
grup motor, format per persones 
provinents del teixit associatiu i 
de la societat civil amb una forta 

vinculació al col·lectiu juvenil. 
Els objectius generals del Pla Lo-
cal de Joventut són incidir sobre 
les variables que condicionen
la capacitat d’emancipació del 
col·lectiu, a més de dotar el mu-
nicipi d’una xarxa d’oci inclusiu i 
promoure la participació juvenil, 
entre d’altres.

Pilar Abián | Redacció

Boxa per a noies i cuina saludable, 
propostes per a joves aquest trimestre
L’Espai Jove també oferta sessions de formació als àmbits de la diversitat i la salut

Uns 300 joves van assistir a la festa de presentació del Pla Local de Joventut, el 20 de desembre

CAN TAULER

A l’acte de cloenda i de lliurament dels diplomes, fet el passat mes de 
desembre, l’alumnat va aprofi tar per cuinar plats típics dels seus pa-
ïsos d’origen. La formació s’ha ofert al Centre Cívic La Ribera. ‘Lletres 
per a tothom’ és un projecte que pretén promoure el coneixement de 
la llengua catalana entre persones adultes d’origen estranger i esdeve-
nir així un pas previ per accedir als cursos inicials del Consorci per la 
Normalització Lingüística. És una iniciativa impulsada per la Secretaria 
d’Igualtat, Migracions i Ciutadania de la Generalitat, l’Obra Social “la 
Caixa” i la Federació d’Associacions Culturals i Educatives de Persones 
Adultes. A la foto, l’alumnat amb el diploma del curs | LR

NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA
Una vintena de persones participa a les dues 
edicions del programa ‘Lletres per a tothom’
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Per quart any consecutiu l’Assem-
blea de Creu Roja de Montcada, 
Cerdanyola i Ripollet posa en mar-
xa el programa Gira dones, que té 
com a objectiu millorar l’ocupabi-
litat de persones en risc d’exclusió 
social. La iniciativa compta amb el 
fi nançament de la Fundació Coca-
Cola i de Creu Roja i ofereix itine-
raris personalitzats que van des de 
la millora de les habilitats transver-
sals a la formació específi ca en àm-
bits com el comerç o l’hostaleria.
El projecte s’adreça a dones majors 
de 45 anys amb baixa o nul·la qua-
lifi cació professional, que portin 
molt temps fora del mercat la-
boral, que tinguin càrregues fa-
miliars o que es trobin desmotiva-
des per la manca d’oportunitats en 
el seu entorn. D’altra banda, Creu 
Roja fa una crida per a persones 
interessades a fer de voluntàries en 
projectes d’ocupació, que poden 
contactar a través del telèfon 936 
916 161.

Projecte engrescador. La montca-
denca Tina Rodríguez va partici-
par a l’última edició del programa 
Gira dones i, gràcies a l’experièn-
cia, ha millorat el seu perfi l compe-
tencial i reorientat la seva carrera, 
alhora que ha descobert el volun-
tariat.
Com va conèixer el projecte?
A l’Ajuntament de Montcada em 

van aconsellar que anés al Servei 
d’Ocupació per tenir més possibi-
litats de trobar feina i allà em vam 
parlar del programa. 
Quina era la seva situació en 
aquell moment?
Portava anys sense treballar. Tenia 
un negoci que vaig haver de tancar 
per culpa de la crisi i després vaig 
dedicar-me a cuidar els fi lls. Un 
cop es van fer grans, jo necessitava 
altres motivacions i sentir-me útil.
Estava desmotivada?
Més aviat, avorrida. Jo sempre he 
treballat, però no veia la manera 
de tornar a enganxar-me al món 
laboral. A la Creu Roja em vaig 
tornar a sentir activa. 
Què ha estat el més positiu de 
l’experiència?

Que et fa sortir de casa i aprendre 
moltes coses que potser pensaves 
que sabies però no saps. Buscar fei-
na no és només entregar el currícu-
lum, ara tot ha canviat molt i ne-
cessites que algú et guiï una mica.
Quina formació ha rebut?
Jo m’he apuntat a tots els cursos. 
Alguns són més generals, per 
exemple, com preparar-se una en-
trevista i, d’altres, més específi cs. 
El que més m’ha agradat ha estat 
el de monitora de lleure i espero 
que, un cop acabada la memòria, 
pugui trobar feina en aquest sec-
tor. D’altra banda, a la Creu Roja 
he descobert el voluntariat i he 
fet reforç escolar a infants que ho 
necessiten i no tenen recursos per 
pagar-ho.

OCUPABILITAT

El projecte s’adreça a dones majors de 45 anys que porten temps fora del mercat laboral

‘Gira dones’, un programa motivador 
per a aturades de llarga durada

Tina Rodríguez, participant a l’última edició del programa, valora molt bé la iniciativa

Pilar Abián/ Meritxell Cazorla | Montcada

L’Ajuntament ha fet públiques les 
bases dels dos concursos –el de car-
tells i de microrelats– que convoca 
amb motiu del Dia Internacional 
de les Dones Treballadores. Pel 
que fa al certamen literari, hi poden 
participar les persones majors de 
16 anys. La temàtica de les obres 
ha d’anar al voltant de la reivindi-
cació de les dones per aconseguir 
una igualtat efectiva. L’objectiu és 
fer arribar al jovent del municipi 
l’empoderament de les dones al 
llarg de la història en forma d’es-
crits curts. Els treballs hauran de 
ser inèdits, originals i escrits en 
català o castellà i es podran pre-
sentar fi ns al 24 de febrer al correu 
electrònic ofi cinadona@montcada.org. 
Hi haurà tres premis de 200 euros 
cadascun. El lliurament dels guar-
dons tindrà lloc en el marc del pro-
grama de Sant Jordi, per tal de fer 
visible el feminisme a la literatura. 

Concurs de cartells. Hi poden parti-
cipar totes les persones residents a 
Catalunya, sense límit d’edat, pre-

sentant un únic cartell, que podrà 
ser elaborat de forma individual o 
col·lectiva. Les obres, inèdites i ori-
ginals, no poden haver estat premi-
ades ni publicades anteriorment. El 
format ha de ser DIN A3 vertical i 
la tècnica és lliure. La temàtica ha 
de girar al voltant de la igualtat de 
gènere, així com les lluites socials i 
laborals de les dones en plural.
Els cartells es poden presentar 
fi ns al 12 de febrer a l’Espai Kur-
saal, el Centre Cívic Can Cuiàs, 
la Casa de la Vila i el Centre Cí-
vic La Ribera. S’atorgarà un pre-
mi a la millor imatge, dotat amb 
450 euros. També es podran 
concedir quatre accèssits, de 300 
euros cadascun. Els cartells pre-
sentats s’exposaran públicament 
del 5 de març al 9 d’abril a l’Es-
pai Kursaal. L’obra guanyadora 
serà la imatge representativa dels 
actes organitzats amb motiu del 8 
de març, mentre que els accèssits 
podran ser utilitzats com a imat-
ges de campanyes de sensibilitza-
ció impulsades per l’Ajuntament 
respecte els drets de les dones. 

Sílvia Alquézar | Redacció

Els treballs han de tractar de la lluita per la igualtat de les dones

Convocats els concursos 
de cartells i microrelats

8 DE MARÇ

M
CC

Montcada Centre Comerç 
(MCC) ha fet un balanç positiu 
del primer concurs d’aparadors 
de Nadal que l’entitat ha convocat 
entre els establiments associats,
dotat amb un premi de 100 euros 
per a cada categoria. Els guar-
donats han estat escollits per la 
clientela mitjançant un procés de 
votació, que va fi nalitzar el 27 de 
desembre. La botiga AmbHac ha 
guanyat el premi de l’aparador 
que més ha agradat; Tot & Més, 
el guardó al més elaborat; Reyes 
de Palacio, el més original, i la 
farmàcia Relat, considerat com el 
més sostenible.
D’altra banda, l’MCC va sorte-
jar el 9 de gener tres cistelles de 
Nadal, valorades en 700 euros 

cadascuna. Els afortunats, entre 
6.000 butlletes participants, van 
ser Jéssica Martínez, Xavier Pa-
redes i Mari Carmen Salas. En-

guany, els establiments que han 
repartit la sort són Casa Cuervo, 
la clínica Reixac Dental i l’estanc 
Can Pila.

Sílvia Alquézar | Redacció

Balanç positiu de la campanya de 
Nadal per promoure el comerç local
L’entitat ha organitzat el primer concurs d’aparadors entre les botigues associades

La propietària d’AmbHac, Helena Abril –a la dreta– amb la presidenta de l’MCC, Míriam Asbert

MONTCADA CENTRE COMERÇ

CONCURS DE 
FOTOGRAFIA
DEL PARC DE LA 
SERRALADA DE MARINA

7è

Si t’agrada la fotografia i la natura, 
aquest és el teu concurs! 

El termini de recepció de fotografies 
finalitza el 24 de maig de 2020 a les 23.55 h.

Podeu consultar les bases a:  
http://biblioteques.montcada.cat 

Més informació a:
Biblioteca Elisenda 
de Montcada
C. Tarragona, 32
Tel. 934 925 959
b.montcada.em@diba.cat
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La UB MiR recull prop de 700 joguines 
noves per a infants malalts de càncer
El club de bàsquet, amb el su-
port de la secció local de l’Asso-
ciació Espanyola Contra el Càn-
cer i l’FB Montcada, ha recollit 
prop de 700 joguines noves en 
el marc de la campanya ‘Fes-li 
una cistella al càncer regalant 
una joguina’. Els donatius es lliu-
raran a la Fundació de l’Hospital 

Sant Joan de Déu per a infants 
malalts de càncer. La UB MiR 
va recollir regals durant el partit 
amistós que van disputar el sè-
nior A contra el Badia el 28 de 
desembre. Per la seva banda, 
l’escola de futbol també va re-
captar joguines durant els seus 
tornejos de Nadal | SA
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L’Ajuntament de Montcada i Rei-
xac ha començat el procés per 
dissenyar una estratègia muni-
cipal pel dret a l’alimentació. La 
primera de les sessions que cul-
minaran amb l’elaboració d’un 
nou model va tenir lloc durant 
el passat mes de desembre, amb 
personal de Serveis Socials i enti-
tats, amb l’objectiu de posar so-
bre la taula el mapa de recursos 
actuals i les principals necessi-
tats en aquest àmbit. “El nostre 
objectiu és canviar el sistema 
municipal per garantir l’ali-
mentació, deixar de banda el 
model més assistencialista per 
un altre que fomenti l’autono-
mia, l’empoderament i la pre-
sa de decisions”, ha explicat la 
presidenta de l’Àrea Social, Mar 
Sempere (ECP). Les properes 
reunions per treballar l’estratègia 
seran amb personal de més àrees 
municipals.

Objectius. El model pel qual 
aposta el consistori consisteix a 
substituir gradualment el lliura-
ment d’aliments en espècie per 
mesures que permetin la parti-
cipació plena com a persones 
consumidores, en un sistema 
alimentari normalitzat, amb fór-
mules com les targetes moneder 
o similars, “que han demostrat 
la seva utilitat per evitar estig-
matitzacions”, ha indicat la regi-

dora. Aquesta revisió del model 
d’alimentació també ve motivada 
per les dades obtingudes de l’Ob-
servatori d’Inclusió i el Pla Local 
d’Inclusió Social de Montcada i 
Reixac, que “ens han portat a 
replantejar-nos aquet model 
i introduir canvis en l’atorga-
ment d’ajuts que també aplica-
rem a d’altres àmbits”, ha dit 
Sempere.
L’Ajuntament destina al voltant 
de 280.000 euros l’any a alimen-
tació. D’una banda, 20.520 euros 
es dediquen al Banc d’Aliments, 
gestionat per Càritas, el qual ar-
riba a unes 350 famílies –1.200 
persones, aproximadament. Al-
tres 13.000 euros van als kits 
d’urgència, gestionats per Creu 

Roja, amb els quals s’atenen unes 
165 famílies. El menjador social 
de l’Alzina, de titularitat munici-
pal, té un cost anual de més de 
45.000 euros, subministraments 
a banda. El servei compta amb 
60 places i, a més d’un àpat diari 
al migdia, de dilluns a dissabte, 
s’ofereix als usuaris menjar per-
què se l’emportin, dutxa i buga-
deria. 
Pel que fa a prestacions econòmi-
ques per a la compra d’aliments, 
50.000 euros es destinen a ajuts; 
60.000 euros, a beques menja-
dor; 25.000 euros, a targetes de 
prepagament per comprar a su-
permercats i altres 15.000 euros, 
al projecte Cistell solidari, gestio-
nat per Aldees Infantils.

SERVEIS SOCIALS

L’objectiu és fomentar l’autonomia i l’empoderament de les persones usuàries

L’Ajuntament impulsa un nou model 
de distribució dels ajuts d’alimentació

L’Ajuntament destina prop de 280.000 euros a l’any en alimentació per a persones vulnerables

Sílvia Alquézar | Redacció

Primera trobada 
de la Xarxa 
Antirumors
La Xarxa Antirumors, la plata-
forma ciutadana impulsada per 
l’Ajuntament, posarà en marxa 
aquest mes de gener dues noves 
iniciatives per promoure la convi-
vència i per combatre els estereo-
tips i els rumors entorn la diversitat 
cultural. La Xarmir farà una cam-
panya de sensibilització sobre el ra-
cisme quotidià i una altra sobre els 
antirumors a les escoles per fer una 
tria del centre lliure de prejudicis. 
La primera reunió d’aquest any 
tindrà lloc el 21 de gener, a l’Espai 
Kursaal (18.30h). La Xarmir treba-
lla per una Montcada més iguali-
tària i compromesa amb els drets 
humans, i la igualtat d’oportunitats 
de la ciutadania, independentment 
del seu origen. Les persones inte-
ressades poden contactar amb l’en-
titat a través del correu electrònic 
montcadaantirumors@gmail.com | SA 
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La propera edició de 
‘La Veu’, el 31 de gener
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>Editorial
Felicitats, Institut!
L’INS Montserrat Miró inicia 
aquest mes de gener la celebra-
ció del seu 50è aniversari. Per 
les seves aules, han passat més 
de 7.000 alumnes i 800 pro-
fessors. El centre ha estat tes-
timoni de la història més recent 
del municipi, sent un referent 
en l’educació pública a secun-
dària. Al llarg del mig segle de 
vida, l’institut s’ha adaptat a 
les diferents lleis d’educació i 
les novetats que han comportat 
com la pèrdua d’espais comuns 
–gimnàs, aula magna– per aco-
llir l’increment d’alumnat fruit 
de l’ampliació de la secundà-
ria obligatòria fi ns als 16 anys. 
Malgrat els canvis i les retalla-
des dels últims anys, l’INS M. 
Miró sempre ha lluitat per oferir 
una educació de qualitat, inten-
tant compaginar la millora dels 
resultats i la cohesió social. El 
centre afronta el futur amb di-
versos reptes sobre la taula com 
la construcció del nou centre –
reivindicat des de fa més de 15 
anys per la comunitat educati-
va– i la renovació de les meto-
dologies de l’ensenyament per 
adaptar-se a la societat del segle 
XXI. Per molts anys!

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

Festa Major, no de barri
El patrimoni paisatgístic, el dels edifi cis, 
monuments, indrets peculiars, el cultu-
ral, l’esportiu, el de les festes i tradicions 
formen part del dia a dia de un poble 
o ciutat que vol ser fi del amb la seva 
història i el seu legat. Per aquest motiu, 
un no entén com és que en l’edició del 
calendari del 2020, editat per l’ Ajunta-
ment de Montcada i Reixac, dedicat en 
aquesta ocasió al patrimoni del munici-
pi, en la informació de les festes no hi 
ha cap referència a que a Mas Rampin-
yo celebrem la Festa Major, amb més 
de 125 anys d’història que forma part 
del nostre patrimoni festiu i popular, de 
la que hi ha, fi ns i tot, referències als 
refranys populars.
No és de rebut que s’anomeni com a 
festes del barri, considero que el res-
ponsable de l’edició dels textos hauria 
de posar fi l a l’agulla i corregir aquest 
fet en el proper calendari. Jo parlo 
per la de Mas Rampinyo, però crec 
que, en altres casos, també s’han 

oblidat que no són festes del barri, 
sinó la Festa Major.
En la diversitat i en la pluralitat se 
suma i no es resta. La diversitat ens 

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

El pasado mes de julio envié una 
foto de queja por el humo contami-
nante del vehículo municipal en-
cargado de la limpieza en mi bar-
rio, la Ribera. Desde entonces no 
lo había vuelto a ver. Sin embargo, 
el pasado 11 de enero, sobre las 
10.45h, volví a encontrarme con 
el mismo episodio, esta vez junto 
a la rotonda de la plaza Espanya, 
en Mas Rampinyo. En la imagen 
no se aprecia realmente la canti-
dad de humo porque el vehículo 
se paró justo en aquel momento. 
Vuelvo a insistir sobre la cuestión. 
¿Cómo puede ser posible que se 
permita esta contaminación? 

Antonio Cabañero La Ribera

fa un poble patrimonialment més fort 
i enriquidor.

Fidel Casajuana
Mas Rampinyo

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

Opinió
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Diumenge 19 de gener  
a les 18 h, al Teatre Municipal

EL MISTERIÓS CAS 
DE HOUDINI I L’HABITACIÓ 
TANCADA
Cia. Nacho Diago

Preu: 12 euros; anticipada 10 euros

Diumenge 26 de gener  
a les 19 h, al Teatre Municipal

LA DONA DEL 600
Bitò Produccions

Preu: 25 euros; anticipada 20 euros

Diumenge 2 febrer  
a les 18 h, al Teatre Municipal

PUNTO DE ROCÍO
Daniel Anglès

Amb versions del temes més 
emblemàtics de l’artista Rocío Jurado

Preu: 12 euros; anticipada 10 euros

Més informació i venda d’entrades: www.mirteatres.cat

Sortim!

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

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

laveu.cat/agenda

17 l divendres
Hora del Conte. ‘La carpa del conte’, 
amb la companyia Patawa. Hora: 18h. 
Lloc: Biblioteca Elisenda.

Inauguració. Exposició ‘Els boscos’, de 
Pilar Masip. Hora: 19.30h. Lloc: Auditori 
Municipal. 

19 l diumenge
Teatre familiar. ‘El misteriós cas de Hou-
dini i l’habitació tancada’. Hora: 18h. 
Lloc: Teatre Municipal (veure pàgina 17).

20 l dilluns
Infantil. ‘Canta’m un conte’. Hora: 17h. 
Lloc: Biblioteca Elisenda.

22 l dimecres
Efemèride. Primer acte del 50è ani-

versari de l’INS Montserrat Miró. Hora: 

18h. Lloc: Auditori Municipal (veure 

pàgina 3).

23 l dijous
Inauguració. Exposició ‘Pintura fl uïda’, 

d’Enrique Deallí. Hora: 19.30h. Lloc: 

Sala Sebastià Heredia del Kursaal.

25 l dissabte
Visita. ‘Barcelona mentidera’. Hora: 

11h. Lloc: Passeig de Gràcia, 1. Orga-

nitza: Fundació Cultural Montcada.

Hora del conte. ‘Contes blaus del fons 
del mar’, a càrrec de Sara Genovart. 
Hora: 12h. Lloc: Biblioteca de Can Sant 
Joan.

26 l diumenge
Teatre. ‘La dona del 600’, de Bitó Pro-
duccions i Minoria Absoluta. Hora: 19h. 
Lloc: Teatre Municipal. Preu: 20 euros 
anticipada i 25 a taquilla (veure pàgina 
17).

29 l dimecres
Xerrada. Sobre Elisenda de Montcada, 
a càrrec de l’historiador Josep M. Vi-
larrúbia. Hora: 19.30h. Lloc: Fundació 
Cultural Montcada (Major, 47).

EXPOSICIÓ
SILUETAS
Txema Lacunza

Fins al 2 de febrer

Ajuntament 935 726 474

Atenció ciutadana 112

Sanitat Respon 061

Mossos 935 614 200

Policia Local 935 752 177

Policia Nacional 935 642 450

Taxis 936 917 600

Telèfons d’interès

17 18 19

24 25 2621 22 2320
Duran J.Vila J.VilaDuran J.Relat RivasRecasens

M.Guix

Quirós El Punt RecasensM.Guix

29 3130

Quirós Quirós

1 2

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

27 28
Rambla J.Relat J.Relat

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

29 DE GENER, 19.30H
FUNDACIÓ CULTURAL MONTCADA

XERRADA SOBRE LA REINA
ELISENDA DE MONTCADA
A càrrec de Josep Maria Vilarrúbia

EXPOSICIÓ
ELS BOSCOS

Agenda

gener/febrer

fa
rm

à
c

ie
s EXPOSICIÓ

PINTURA FLUÏDA
Enrique Deallí

Inauguració: 

23 de gener, 19.30h

Pilar Masip 

Fins al 16 de febrer
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NOU ARXIU HISTÒRIC DIGITAL
La Fundació Cultural posa a l’abast del públic 
el seu fons de documents i fotografi es

El mag valencià Nacho Diago 
representarà al Teatre Municipal 
el 19 de gener l’espectacle ‘El 
misteriós cas de Houdini i l’ha-
bitació tancada’ (18h), inspirada 
en la bio grafi a del legendari mag 
nordamericà d’origen i en un fet 
que va marcar la seva vida i que 
va deixar escrit en un diari que 
va aparèixer amagat en una de 
les caixes de màgia que usava en 
els seus espectacles, després de 
ser adquirida en una subhasta, 
segons explica el creador de l’es-
pectacle. L’obra s’adreça al pú-
blic familiar a partir dels 6 anys 
i combina màgia, teatre, titelles i 
videomapping. Actor, mag i cre-
atiu multidisciplinar, Diago va 
guanyar el Primer Premi de mà-
gia de l’Estat Espanyol, el 2005. 

Harry Houdini (1874-1926) és 
considerat un dels grans mites de 
la història de la màgia. Va saltar 
a la fama pel seu domini de la tèc-
nica de l’escapisme, aconseguint 
alliberar-se de camises de força, 
baguls tancats amb candau i al-
tres artilugis.

Houdini va consagrar l’última 
part de la seva vida a desem-
mascarar els mèdiums que van 
proliferar després de la primera 
guerra mundial, reproduint i 
denunciant els seus trucs i publi-

cant articles en revistes sobre la 
psicologia de l’engany. L’artista 
va resoldre amb explicacions 
lògiques tots els casos suposa-
dament paranormals que li van 
ser exposats, excepte un, sobre 
el qual gira l’espectacle de Diago. 

Investigació. L’artista explora la 
relació entre teatre i màgia i fa el 
salt del petit format al mitjà-gran 
format, amb una escenografi a 
funcional i un doble propòsit: fer 
passar una bona estona al públic 
i encomanar-li el plaer d’investi-
gar un misteri, fent servir la cu-
riositat com a motor per avançar 
fi ns a la seva resolució. Les en-
trades anticipades, al preu de 10 
euros, es poden adquirir al web 
mirteatres.cat, o bé, a l’Auditori 
Municipal presencialment.

Nacho Diago ret homenatge al 
mític mag nordamericà Houdini
L’espectacle, que combina teatre, titelles i màgia, es podrà veure el 19 de gener

TEATRE MUNICIPAL

Nacho Diago, en una escena de l’espectacle ‘El misteriós cas de Houdini i l’habitació tancada’

Laura Grau | Redacció

L’obra anima el públic 
a investigar un misteri, 
fent servir la curiositat 
com a motor

Arriba la comèdia ‘La dona del 600’
Els Amics dels Clàssics exposaran cotxes antics d’aquest model a l’Àgora de l’Aqua

Pep Planes i Rosa Vila, en una escena de ‘La dona del 600’, que arriba al Teatre el 26 de gener

Un home vidu de 70 anys es de-
dica a reproduir al menjador de 
casa seva el Seat 600 que conduïa 
la seva dona, morta fa tres anys. 
Té dues fi lles, molt diferents en-
tre si, i un net. La dèria d’aquesta 
reconstrucció desencadenarà un 
confl icte familiar, rere el qual hi 
sura en tot moment la pèrdua de 
la mare. Aquest és l’argument de 
l’espectacle ‘La dona del 600’, que 

arribarà al Teatre Municipal el 26 
de gener (19h), després de fer una 
temporada exitosa al Tea tre Goya 
de Barcelona. 
Escrita i dirigida per Pere Riera, 
l’obra interpela les generacions 
que van tenir un 600, el primer 
vehicle que va estar a l’abast de la 
classe treballadora i que va canviar
la seva forma de viatjar. Mercè 
Sampietro encarna la fi gura de la 

mare absent; Àngels Gonyalons i 
Rosa Vila fan de les seves fi lles; 
Pep Planes, de gendre, i Jordi Ba-
nacolocha, de pare bonhomiós i 
una mica aclaparat per la perso-
nalitat de les tres dones de la seva 
vida. Amb motiu de l’obra, Els 
Amics dels Clàssics exposaran a 
l’Àgora del Montcada Aqua di-
ferents Seat 600 perquè el públic 
pugui fer-s’hi fotografi es.
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CAVALCADA 2020

Milers de persones 
segueixen la visita 
dels Reis d’Orient
Ses Majestats sembren els carrers de màgia i il·lusió

La plaça de l’Església va acollir l’acte de benvinguda dels Reis per part de les autoritats municipals que li van lliurar les claus de la ciutat

El patge de Montcada Nova, atenent un dels nens que li va lliurar la carta

Milers de persones van sortir al 
carrer el 5 de gener per gaudir de 
la Cavalcada dels Reis d’Orient, 
coordinada per la Regidoria de 
Cultura i Patrimoni, en un dels 
esdeveniments més multitudina-
ris de l’any al municipi. Abans de 
començar el seu recorregut, Ses 
Majestats Melcior, Gaspar i Bal-
tasar van fer la tradicional atu-
rada al Casino de Terra Nostra, 
convidats per l’AV del barri, on 
van recollir les cartes dels infants 
que els esperaven. 
L’itinerari va començar a Can 
Sant Joan. La comitiva estava for-
mada per les tres carrosses dels 
Reis Mags, un grup de batucada, 
dos camions  plens de regals, la 
Carrossa Estrella Fugaç i l’Olla 
de les Carboneres. A la plaça de 
l’Església, Ses Majestats van re-
bre les claus de la ciutat de mans 
de les autoritats municipals. L’al-
caldessa, Laura Campos (ECP), 

va demanar un 2020 ple d’alegria 
i felicitat al costat de les persones 
estimades. Durant el recorregut, 
que va fi nalitzar davant de La 
Unió de Mas Rampinyo, es van 
repartir al voltant de 2.000 quilos 
de caramels sense gluten i amb 
colorants naturals. La Unió va 
organitzar el dia 4 la tradicional 
Fira Reis, amb jocs, tallers i una 
xocolatada, i va convidar un pat-
ge reial, que va arribar amb tren 
a l’estació del barri i es va des-
plaçar amb moto fi ns a la seu de 
l’entitat.

Altres actes. Els Reis Mags també 
van visitar Can Cuiàs, on van 
arribar convidats per l’AV del 
barri. Els dies previs, els infants 
van poder lliurar les seves cartes 
als patges de Montcada centre 
–convidat per l’Ajuntament a la 
plaça de l’Església– i de les AV 
de La Ribera, Montcada Nova-
Pla d’en Coll i Can Sant Joan. 

Laura Grau | Redacció

Can Cuiàs també va rebre la visita dels Reis d’Orient, gràcies a l’esforç de l’AV

El patge de Mas Rampinyo va arribar amb tren i es va desplaçar amb moto fi ns a La Unió

Un dels patges reials va recollir cartes al Kursaal, convidat per l’AV de Can Sant Joan

La Ribera va convidar un patge reial al local de l’AV Les Carboneres i les seves piles de carbó no van faltar a la Cavalcalda dels Reis Els Reis van fer una parada al Casino de Terra Nostra abans d’iniciar el recorregut pels carrers

Un pare i la seva fi lla agafen caramels dels ajudants dels Reis durant la Cavalcada 2020

La plaça de l’Església va acollir un dels emissaris reials
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El patge Xumet ja és tot un clàssic 
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MONTCADA A ESCENA 2019

La tretzena mostra teatral atrau 
al voltant de 2.600 espectadors
L’obra de l’Aula de Teatre ‘La venganza de Don Mendo’ va cloure la programació 

Una de les escenes fi nals de ‘La venganza de Don Mendo’, representada per l’Aula de Teatre els dies 21 i 22 de desembre al Teatre Municipal

La 13a mostra Montcada a Es-
cena va atraure prop de 2.600 
persones, segons la Regidoria de 
Cultura i Patrimoni. Dels 8 mun-
tatges programats, 6 van ser estre-
nes. La Jove Finestra Estràbica va 
representar una obra agosarada 
sobre el trastorn mental, titulada 
‘BR 1%’. També destaca l’aposta 
de Teatroia’t per ‘La casa de Ber-

narda Alba’, que ha suposat un 
salt qualitatiu per a la companyia. 
La comèdia ‘Pel davant i pel dar-
rera’, de Tea345, amb un escenari 
giratori, també representa un pas 
endavant. Dèria va convertir la 
lectura dramatitzada de ‘Cartes 
d’amor’ en un espectacle atractiu. 
Teatrada Musical va estrenar una 
comèdia per a públic familiar ins-
pirada en la llegenda d’El Zorro. 

El muntatge conjunt ‘La vengan-
za de Don Mendo’, que va cloure 
la mostra, va posar en evidència 
la bona sintonia entre els grups lo-
cals. “Any rere any podem com-
provar l’evolució positiva dels 
diferents grups de la mostra i 
la bona acceptació que té entre 
el públic”, ha destacat la regidora 
de Cultura i Patrimoni, M. Rosa 
Borràs (ERC).

Laura Grau | Redacció

El nou Arxiu Històric Digital 
de la Fundació Cultural conté 
més de 8.000 documents i 4.000 
fotografi es, la majoria donades 
per socis de l’entitat i veïns del 
municipi. El portal fundaciocul-
turalmontcada.org/arxiu és d’accés 
gratuït i es va presentar el 19 de 
desembre a la seu de l’entitat, 
que culmina així una ingent 
tasca per traslladar al format di-
gital els milers de documents i 
imatges que ha acumulat durant 
més de trenta anys d’existència. 
L’acte també va servir per pre-
sentar el número 39 de la revis-
ta de divulgació històrica ‘Qua-
derns’, que, en aquesta edició, 
dedica la portada i el gruix del 
contingut a una de les fundado-
res de l’entitat i Filla Predilecta 
del municipi, Núria Cervera –
qui va morir el passat 31 d’agost. 
La publicació també repassa la 
història del Travimo, explica 
l’origen de la Font del Ferro i fa 
un recorregut pels aplecs sar-
danistes locals. L’entitat obre la 
programació del 2020 amb una 
xerrada sobre la reina Elisen-
da, el 29 de gener al seu local 
(19.30h) | LG
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Mor Esteban 
Fernández als 
93 anys d’edat

Els Castellers de Montcada i 
Reixac estan de dol per la mort 
del seu president d’honor Este-
ban Fernández el 15 de gener, a 
l’edat de 93 anys. Va ser un dels 
impulsors de la recuperació de la 
colla el 2014 –que s’havia dissolt 
el 1998. Persona inquieta i impli-
cada en el món associatiu local, 
va arribar a Montcada i Reixac 
als anys setanta provinent de 
Tarifa (Cadis), lloc on va néixer. 
Vidu i amb quatre fi lls, era un 
apassionat de les tradicions  ca-
talanes –també va promoure les 
sardanes– i afi cionat a l’escriptu-
ra. Una altra de les seves afi ci-
ons era fi lmar els esdeveniments 
de la vida cultural | LG

Esteban Fernández, en una imatge del 2015
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La Fundació 
Cultural estrena 
l’Arxiu Històric 
Digital

Aquesta no és la primera vegada 
que Pilar Masip (Barcelona, 1951) 
exposa a l’Auditori Municipal. 
Ho va fer al 2012 i al 2019 com a 
membre del grup ‘Empremtes de 
dones’ en sengles exposicions col-
lectives. Amb el títol ‘Els boscos’, 
torna a Montcada en solitari amb 
una sèrie de pintures, gravats i 
escultures, on retrata la dramà-
tica bellesa dels boscos cremats 
i la natura en general. L’autora 
de Vallromanes també presenta 
diferents peces d’art trobat, com 
un tronc rescatat del mar, que es-
devenen objectes artístics sota la 
seva mirada.
Formada a l’escola Massana, mos-
tra el seu domini de les diferents 
tècniques i materials en un intent 
d’entendre la natura i el paisatge. 
“Crear és com cuinar: has de 
combinar diferents ingredients  
per arribar a un resultat”, expli-
ca Masip, que no dubta en utilit-
zar des de pintura de paret fi ns a 
ciment, per aconseguir nous efec-
tes en les seves obres.

Laura Grau | Montcada

AUDITORI MUNICIPAL

Pilar Masip explora noves formes 
d’entendre la natura i el paisatge
‘Els boscos’ està formada per una sèrie de pintures, gravats, escultures i art trobat
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Pilar Masip, davant d’una de les obres que exposa a l’Auditori Municipal fi ns al 16 de febrer

FOTOGRAFIA

Txema Lacunza, veí de Sabadell, 
exposa a la Casa de la Vila ‘Silue-
tas’, una mostra formada per una 
trentena de fotografi es, la majo-
ria en blanc i negre, que tenen 
en comú la presència de la fi gura 
humana retallada sobre un fons 
urbà o natural. L’artista reconeix 
que les imatges de la mostra es-
tan infl ue n  cia des pels seus conei-
xements sobre pintura i disseny 
gràfi c, que es tradueixen en un 

delicat treball de la llum, la trama 
i la perspectiva. Algunes fotogra-
fi es són resultat de la combinació 
de diferents motius mitjançant 
l’ús de programes de tractament 
d’imatge. Empleat de banca pre-
jubilat, Lacunza va iniciar-se en 
la fotografi a al 2007 i forma part 
de l’Afotmir des de fa 8 anys, on 
també imparteix cursos. La seva 
trajectòria ve avalada per nom-
brosos premis nacionals i inter-
nacionals. 

Laura Grau | Montcada

Txema Lacunza exposa 
‘Siluetas’ a la Casa Vila
La pintura i el disseny gràfi c marquen l’estil de l’artista

Txema Lacunza estrena la mostra ‘Siluetas’ a la Casa de la Vila, on romandrà fi ns al 2 de febrer
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EXCURSIONISME
El Cim i el CEAV, amb la col·laboració de 
l’Ajuntament, impulsen la quarta edició del 
cicle de sortides ‘Montcada Camina’

El sènior A masculí de la UB MiR 
continua amb pas ferm el seu camí 
cap a l’ascens a Segona Catalana, 
premi que rebran els dos primers 
classifi cats del grup 7è de Tercera. 
De moment, l’equip de Miguel 
Ángel Ganella ja ha aconseguit el 
títol honorífi c de campió d’hivern 
després de protagonitzar una pri-
mera volta gairebé perfecta amb 
una única derrota en 13 partits. El 
conjunt blau és líder, amb dues vic-
tòries de marge respecte al segon, 
la UE Montgat B, i la seva única 
ensopegada es va produir el 24 de 
novembre, a la pista del desè clas-
sifi cat, el BC Canovelles, en partit 
corresponent a la 9a jornada. 

El campió d’hivern, que té el segon 
millor atac del grup amb una mit-
jana de 76,07 punts per partit i la 
tercera millor defensa amb 61,34 
punts en contra, va tancar la pri-
mera volta el 12 de gener amb 
una treballada victòria contra el 
penúltim, el Bàsquet Alella (74-59), 
al pavelló Miquel Poblet. “No ha 
estat el nostre millor partit de la 
temporada, però el més impor-

tant és que hem tornat a gua-
nyar després de l’aturada per 
les vacances de Nadal i que arri-
bem a la meitat de la competició 
amb dues victòries de coixí amb 
el segon”, ha explicat Ganella, qui 
considera que l’equip haurà de 
demostrar maduresa per superar 
la lesió d’homes importants com 
Pepe Sánchez, Xavi Bachot i Marc 
Jané, que estaran fora de l’equip 
durant aproximadament un mes. 
“Si volem demostrar que ens 
mereixem estar a dalt, hem de 
saber fer front a totes les adver-
sitats i tenim la sort de disposar 
d’alguns jugadors del sènior
B que ens ajudaran”, ha comen-
tat el tècnic, qui es fi xa l’objectiu de 
guanyar els quatre propers partits 
abans de una nova aturada de la 
competició que es produirà a mit-
jans de febrer: “Si aconseguim 
aquestes quatre victòries, ja tin-
drem un 80% del nostre primer 
objectiu, l’ascens, aconseguit; el 
següent serà el de ser campions”.

Altres sèniors. El segon equip mas-
culí ha tancat la primera volta al 
grup 1r del Campionat Territorial 
Sènior A al desè lloc, amb 17 punts 
(4 victòries i 9 derrotes). D’altra 
banda, el sènior C, que juga al 
grup 3r del Campionat Territorial 
Sènior A, ja ha disputat dos partits 
de la segona volta i és sisè, amb 16 
punts (4-8).

L’equip de Miguel Ángel Ganella és líder destacat amb una única derrota en 13 jornades, al grup 7è de Tercera Catalana

Rafa Jiménez | Pla d’en Coll

Els integrants del primer equip de la UB MiR van agrair el suport de l’afi ció després de la victòria contra l’Alella que va tancar la primera volta
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L’equip que entrena Israel 
Gómez ha acabat amb bones 
sensacions la primera volta 
al grup 5è del Campionat Te-
rritorial, aconseguint, per se-
gona vegada, dues victòries 
seguides contra el CB Ramon 
Llull (41-59) i el B. Lima Horta 
C (59-44). El femení és vuitè, 
amb 16 punts (4-8) | RJ

El femení suma dos 
triomfs seguits

BÀSQUET

La UB MiR tanca una gran primera volta 
i guanya el campionat honorífi c d’hivern

El sènior A blau té un 
avantatge de quatre 
punts amb el segon 
i de sis amb el tercer
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Tres jugadores del CH La Salle, 
Maria Rosado, Mireia Heredia 
i Ainhoa Riera, s’han procla-
mat campiones de la Copa d’Es-
panya amb la selecció catalana 
juvenil femenina durant la com-
petició que es va disputar entre 
el 2 i el 7 de gener a diverses ciu-
tats de Cantàbria. L’equip cata-
là, que va guanyar la fi nal con-
tra Castella i Lleó per 36 a 29, 
va passar a jugar directament 
la semifi nal d’aquest campio-
nat després de caure eliminat 
a la fase prèvia del Campionat 
d’Espanya de seleccions auto-
nòmiques amb un balanç d’una 
victòria –contra la Comunitat 
Valenciana (29-26)– i dues der-
rotes –contra Andalusia (31-24) 
i Madrid (39-29) | RJ

Tres jugadores 
del CH La Salle 
guanyen la 
Copa d’Espanya 

EXCURSIONISME

Montcada Camina proposa noves 
sortides per a la seva quarta edició 
El cicle que impulsen El Cim i el CEAV començarà el 2 de febrer i premiarà els participants més fi dels

Álvaro Carreño | Redacció

HANDBOL

CALENDARI

MONTCADA CAMINA 2020

2 de febrer 
Sant Pere de Reixac
Km: 12
Desnivell/alçada: 238/230
1 de març 
GR-2 Camí del Mar
Km: 16
Desnivell/alçada: 48/0
5 d’abril
Serra de Collserola
Km: 16
Desnivell/alçada: 187/150

3 de maig 
Parc Llacuna-Mas Rampinyo
Km: 10
Desnivell/alçada: 40/72
7 de juny
Mirador de l’Estrella-Can Cuiàs
Km: 15
Desnivell/alçada: 110/120
5 de juliol 
Vallbona-Font Moguera
Km: 12
Desnivell/alçada: 110/156
2 d’agost
Serralada de Marina
Km: 16
Desnivell/alçada: 260/230

6 de setembre
Turó de Montcada
Km: 10
Desnivell/alçada: 216/211
4 d’octubre
Poblat Ibèric Puig Castellar
Km: 13
Desnivell/alçada: 255/303
1 de novembre
Castell de Torre del Baró
Km: 18
Desnivell/alçada: 225/197
6 de desembre
Sant Fost-Ermita Sant Cebrià 
Km: 16
Desnivell/alçada: 180/204

Torna Montcada Camina, l’opor-
tunitat perfecta per als amants de 
l’excursionisme de gaudir d’aquest 
esport i de l’entorn natural del mu-
nicipi el primer diumenge de cada 
mes. La quarta edició d’aquest 
cicle, que impulsen El Cim i el 
CEAV en col·laboració amb la 
regidoria d’Esports, començarà el 
2 de febrer amb una excursió de 
12 km a Sant Pere de Reixac. Les 
11 sortides programades seran les 
mateixes que a l’anterior edició, 
però amb diferent ordre, per tal 
d’adaptar-se millor a les condicions
climàtiques i a algunes festes ma-
jors dels diferents barris. Les ex-
cursions són aptes per a tots els 
públics i tindran recorreguts de 14 
km de mitjana. La més curta, de 
10, es farà el 3 de maig al Parc de 
la Llacuna i la més extensa, de 18, 
serà l’1 de novembre al Castell de 
Torre Baró. 

Novetats. En aquesta edició, l’orga-
nització lliurarà un obsequi com-
memoratiu a aquelles persones 
que hagin participat en un mínim 
de vuit sortides: “D’aquesta ma-

nera, volem premiar la constàn-
cia i la fi delitat”, ha comentat el 
Regidor d’Esports, Salva Serratosa 
(ERC).
D’altra banda, el president del 
CEAV, Miguel Ángel Lopez, ha 
destacat la col·laboració entre les 
dues entitats i l’Ajuntament per 
consolidar un cicle que té com ob-
jectiu “animar la gent, no només 
a caminar, sinó també a conèi-
xer els entorns naturals que te-
nim a tocar de Montcada i que 
molts veïns desconeixen”, ha dit.

Gaietà Serrà, president d’El Cim, 
ha destacat les innovacions que 
es faran en alguns recorreguts per 
evitar caure en la monotònia: “Les 
excursions seran les mateixes, 
però canviant alguns camins 
o corriols, dintre de les possi-
bilitats que hi ha sortint des de 
Montcada”. 
Els organitzadors també han valo-
rat molt positivament l’augment en 
la participació a la darrera edició. 
Durant el 2019, hi van prendre 
part 484 persones, gairebé un cen-

tenar més que l’any anterior. Del 
total, d’entre 8 i 78 anys d’edat, 
232 van ser homes i 252, dones.

Inscripcions. Els organitzadors re-
comanen que es facin prèviament 
a la seu de la Regidoria d’Esports 
(Tarragona, 32), per telèfon (935 
650 999) o al correu esports@mont-
cada.org, tot i que també hi ha op-
ció de fer-ho mitja hora abans de 
la sortida, que sempre es farà des 
del camí de la Font Freda, davant 
del pavelló Miquel Poblet, a les 9h. 
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D’esquerra a dreta, Rosado, Heredia i Riera

El sènior B del CFS Montcada i 
l’FB Montcada van acomiadar
l’any 2019 amb la disputa al 
pavelló Miquel Poblet d’un 
emocionant derbi local que va 
fi nalitzar amb un empat a 3. 
El partit, corresponent a la 10a 
jornada del grup 2n de Segona 
Catalana, va començar amb do-
mini de l’equip que entrena Ro-
berto Gómez, que es va avançar 
amb gols d’Àlex Dulcet i Bryan 
Gómez, als minuts 11 i 12. 
El conjunt vermell, dirigit per 
José Luis Carrasco, li va donar 
la volta al marcador amb tres 
gols de Christian Sotoca, que va 
retallar distàncies ràpidament, 
Juan Antonio López i Eduardo 
Solà, ambdós a la segona part. 
Quan semblava que el partit fi -
nalitzaria amb victòria de l’FB 
Montcada, Javier Martínez va 
aconseguir el gol de l’empat a 
pocs segons del fi nal.

Després del resultat del der-
bi, l’FB Montcada va perdre 
en la primera jornada de l’any 
contra el CN Sabadell B (4-5) 
i ocupa la 10a posició, amb 12 
punts, després d’encadenar sis 
jornades sense guanyar. Per la 
seva banda, el CFS Montcada 
és dotzè, amb sis punts, després 
d’enllaçar un altre empat a la 
pista de l’FS Sant Cugat B (5-5). 

AE Can Cuiàs. L’equip ha sumat 
tres derrotes seguides al grup 1r, 
les dues últimes contra el CFS Vi-
lamajor (2-4) i la Unió FS Mollet 
(7-5). El conjunt de Toni Moreno, 
que és dotzè amb 13 punts, s’ha 
reforçat amb Sergio Bagüeste, 
que ha tornat al club després de 
passar pel FS Premià, de Tercera 
Nacional. Bagüeste va debutar en 
l’últim partit, marcant dos gols.

El partit entre el CFS Montcada B i l’FB Montcada va fi nalitzar amb un empat a 3

Repartiment de punts en un intens 
i emocionant derbi local de Segona

FUTBOL SALA

El derbi entre els dos equips locals de Segona Catalana es va decidir als últims segons 
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Rafa Jiménez | Pla d’en Coll

Va guanyar el seu primer partit a casa de l’FS Castellar

Juanjo Montero debuta 
amb el CFS Montcada A

L’intercanvi de les banquetes en-
tre el sènior A i el juvenil A del 
CFS Montcada es va fer efectiu 
durant la primera jornada de 
l’any amb el debut amb triomf 
de Juanjo Montero, extècnic del 
juvenil A, a la pista de l’FS Cas-
tellar (4-8). El primer equip, que 
s’ha reforçat amb la incoporació 
de David Guerrero, és quart 
al grup 1r de Divisió d’Honor, 
amb 20 punts, després d’encade-
nar cinc jornades sumant. A la 
Copa Catalunya, el conjunt de 
Montero va superar la segona 
ronda en guanyar el 15 de gener 
a casa del CFS Cerdanyola 2016 
a la tanda de penals.
D’altra banda, Jaime Martínez 
va assumir la direcció del juve-
nil A el 15 de desembre amb un 
empat contra L’Hospitalet (3-3).
L’equip, però, segueix sent pe-
núltim al grup 3r de Divisió 
d’Honor Nacional després de 
perdre els dos darrers partits. 

Sènior femení. L’equip va quedar 
eliminat de la segona ronda de la 
Copa Catalunya en caure el 13 
de gener al pavelló Miquel Poblet 
contra l’FS Sabadell (2-4). El con-
junt que entrena de Xavi Romeo, 
que a principis de desembre va 
superar una primera eliminatòria 
guanyant a la pista de l’Escola Pia 
Sabadell (2-4), ocupa la sisena po-
sició al grup 1r de Primera Catala-
na, amb 17 punts | RJ 

Montero, a l’esquerra, al costat de Martínez
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....també és notícia...................................
El CCTA 
tanca la 
temporada 
indoor amb 
uns grans 
resultats

TIR AMB ARC El Club Català de Tir amb Arc va obtenir cinc medalles al 53è Cam-
pionat de Catalunya de Tir en Sala que es va disputar el 21 i 22 de 
desembre a Constantí (Tarragona). En Arc Longbow, els sèniors Montse 
Aguirre i David González i el veterà Josep Sànchez es van proclamar 
subcampions de Catalunya mentre que Félix Pérez, també veterà, va 
obtenir la medalla de bronze. En Arc Nu, els sèniors Yolanda Aransay i 
Tolo Jiménez van aconseguir la medalla de bronze. Aquest campionat 
va tancar la temporada de tir en sala, atorgant les posicions fi nals a la 
Lliga Catalana, formada per quatre proves. En aquesta competició, els 
sèniors Montse Aguirre i David González, ambdós en Arc Longbow, i el 
benjamí Àlex González, en Arc Nu, s’han proclamat campions. També 
en Arc Nu, els sèniors Tolo Jiménez i Yolanda Aransay han obtingut la 
segona i tercera posició, respectivament. D’altra banda, en Arc Long-
bow, Josep Sànchez ha estat subcampió de la categoria veterana | RJ
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La segona volta al 
grup 2n de Sego-
na començarà el 
26 de gener amb 
la reedició del der-
bi local entre la UE 
Sant Joan-Atlètic 
i el CD Montcada 
que es disputarà a 
l’estadi de Can Sant 
Joan (12h). L’equip 
d’Iban Tey ocupa la 
quarta posició, amb 
30 punts, després 
d’encadenar quatre 
jornades sumant. Per la seva part, els verds, dirigits per Claudio Festa, són 
cuers, amb 8 punts, i no guanyen un partit des de fa 12 jornades. El derbi 
de la primera jornada de lliga, disputat el 8 de setembre, va fi nalitzar amb 
victòria de la UE Sant Joan-Atlètic per 0 a 1 | RJ

Després d’haver guanyat a les deu 
últimes jornades, el CTT La Unió va 
tornar a perdre el 9 de gener con-
tra el CTT Sentmenat, precisament 
l’únic rival que l’havia pogut supe-
rar aquesta temporada. L’equip que 
entrena Francisco Javier Aguado, 
que es mantenia invicte des de la 
primera jornada de lliga, ocupa la ter-
cera posició al grup 1r de Segona A 
Provincial amb 22 punts, a dos del 
líder, el CTT Sentmenat, i empatat 
amb el Lluïsos de Gràcia, que serà 
el seu proper rival. “Els jugadors es-
tan demostrant un gran compromís 
i estan il·lusionats amb un possible 
ascens, tot i el fet que aquesta tem-
porada hem hagut de renunciar a 
dos equips per la manca d’espai per 
entrenar i jugar”, ha dit Aguado | RJ

La UE Sant Joan-Atlètic i el CD Montcada arriben 
a un nou derbi amb una situació ben diferent
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Amb un balanç de dues victòries en 
tres jornades, el primer equip del CH 
La Salle ha pujat fi ns a la 9a posició 
del grup D de Primera Estatal. Des-
prés d’acabar el 2019 amb una der-
rota a la pista del CH Sant Esteve Ses-
rovires (32-26), l’equip de Pau Lleixà 
va iniciar el nou any de forma positiva 
amb un triomf al pavelló Miquel Po-
blet contra un rival directe com és l’H. 
Sant Joan Despí (31-24) –a la foto, 
Josep Quirós, en una acció d’atac. Els 
lassal·lians han fi nalitzat la primera 
volta amb un total de 13 punts i un 
balanç de 6 victòries, 1 empat i 8 der-
rotes. D’altra banda, els altres dos equips sèniors del club, que el dia 18 farà 
la presentació de tota la seva estructura esportiva al pavelló Miquel Poblet 
(18.30h), també han iniciat amb bon peu el 2020. Després d’encaixar sis 
derrotes seguides, l’equip femení es va retrobar l’11 de gener amb la victòria 
a la pista del Tàrrega (16-18) i ocupa la vuitena posició al grup B de Segona 
Catalana, amb 10 punts. Per la seva part, el sènior B masculí ha guanyat els 
seus dos últims partits contra l’H. Sant Joan Despí B (33-31) i l’Esportiu Cas-
telldefels (18-19) i és tercer al grup B de Segona Catalana, amb 15 punts | RJ

HANDBOL

El sènior A del CH La Salle tanca la primera 
volta amb un triomf contra el Sant Joan Despí

L’AEEK Monsterrat Miró –a la foto, amb integrants dels seus dos equips– tindrà 
una doble representació a les semifi nals de la Copa Catalana que es disputaran 
l’1 i el 2 de febrer. El primer equip, que és quart a la lliga del Top B, buscarà 
un lloc a la fi nal de la Copa B contra el Platja d’Aro KC B després de guanyar el 
21 de desembre, a Castellbisbal, la seva eliminatòria de quarts de fi nal contra 
el KC Sant Llorenç B (14-21). D’altra banda, el conjunt júnior del Miró, que és 
segon al seu campionat, va superar els quarts de fi nal de la Copa júnior contra 
el KC Barcelona (18-14) i jugarà la seva semifi nal contra el CK Castellbisbal. 
El CK Montcada, en canvi, va quedar eliminat als quarts de fi nal de la Copa A 
contra el CK Badalona (21-17). A la lliga del Top A, l’equip local va aconseguir 
el 12 de gener el seu primer triomf de la temporada contra el CK Sant Llorenç 
(24-18), després d’haver perdut els seus primers cinc partits –l’últim, que s’ha-
via de jugar el 14 de desembre a la pista del Platja d’Aro, per incompareixença 
a causa de la manca de jugadors disponibles | RJ

KORFBAL

Els dos equips de l’AEEK Montserrat Miró 
jugaran les semifi nals de la Copa Catalana

Quim Trias, capità de la UD Santa 
María, va rebre el 21 de desembre 
un homenatge per haver arribat a la 
xifra de 100 gols com a jugador ama-
teur del club –a la foto, amb el seu 
president, Rafa Repiso. La celebra-
ció es va fer abans del partit contra 
el CF Vilanova del Vallès, que es va 
suspendre al minut 62 amb empat 
sense gols, i que s’havia de repren-
de el dia 16, al tancament d’aquesta 
edició. Després d’empatar el seu úl-
tim partit contra el Lliçà de Munt (0-0), el conjunt de Robert Villa és quart 
al grup 9è de Tercera Catalana, amb 34 punts | RJ

La UD Santa María homenatja el seu capità, Quim 
Trias, per haver arribat als 100 gols amb el club 

TENNIS DE TAULA
El CTT La Unió torna 
a perdre després 
d’encadenar deu 
victòries seguides
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Escaquistes locals van guanyar al-
guns dels tornejos de Nadal de parti-
des ràpides que es van celebrar arreu 
de Catalunya aprofi tant el període de 
festes. El mestre català Jesús Carras-
co es va endur el de Sant Joan Despí, 
després de tenir un millor desempat 
amb altres dos jugadors. Al torneig 
d’Esparraguera, Joaquín Martín es 
va fer amb el primer lloc en sumar 
8 punts de 9 possibles mentre que 
Carrasco va quedar tercer –a la foto, 
Martín i Carrasco, d’esquerra a dreta. 
A nivell escolar, la benjamina Miriam 
Martín va quedar molt ben classifi ca-
da al torneig de Nadal de Mollet, fent 
3 punts de 5 possibles | PA

ESCACS
Bon paper de jugadors 
del CE MiR durant 
diversos tornejos 
disputats al Nadal

FUTBOL

El femení de l’FB Montcada puja posicions 
després de guanyar un partit clau contra el Vilassar
L’equip que entrena An-
tonio Moya ha guanyat 
dos partits a les últimes 
tres jornades que l’han 
permès agafar aire a la 
classifi cació i escalar 
fi ns a l’onzena posició 
al grup 2n de Prime-
ra Divisió. Després de 
perdre a l’estadi de Can 
Sant Joan contra l’EF 
Mataró (2-4), l’equip 
va començar l’any amb 
una important victòria 
contra la UE Vilassar de Mar (5-2), que va visitar Montcada empatat a punts 
amb les locals. A la foto, la capitana, Pilar Pérez, li dedica un dels gols a Mar 
Fargas, companya de vestidor que ha perdut a la seva mare recentment | RJ
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.....Viu l’Esport................

HANDBOL
Dos equips del planter del CH La Salle participen 
en dos tornejos de l’OAR Gràcia i el FC Barcelona
L’equip pre-benjamí 
va participar el 21 
de desembre al Tor-
neig de Nadal que 
va organitzar l’OAR 
Gràcia a Sabadell. Un 
dia després, l’aleví A 
–a la foto– va jugar 
el torneig que el FC 
Barcelona va fer a la 
Ciutat Esportiva Joan 
Gamper | RJ PE

R
E 

D
E 

LA
M

O

R
AF

A 
JI

M
ÉN

EZ

L’Institut Municipal d’Esports 
i Lleure, fundat al 2002, va or-
ganitzar el 21 de desembre la 
seva última activitat com or-
ganisme autònom abans de la 
seva extinció per tornar a ser 
la Regidoria d’Esports, emmar-
cada dins de l’Ajuntament. El 
pavelló Miquel Poblet va acollir 
una mostra d’esports individuals 
i col·lectius que formen part del 
ventall d’activitats extraescolars 
que ofereixen alguns dels centres 
educatius del municipi. 
Durant la jornada es van poder 
veure exhibicions de futbol sala, 
multiesport, psicomotrocitat, ka-
rate, judo, gimnàstica rítmica, 

balls moderns, zumba i comer-
cial dance per part d’infants de 
les escoles Font Freda, FEDAC, 
El Turó, Reixac i Elvira Cuyàs. 
En el seus 18 anys de funcio-

nament, l’IME ha organitzat, 
segons les seves dades, unes 
900 activitats, de forma úni-
ca o col·laborant amb entitats, 
mobilitzant 27.000 esportistes.

JORNADA ESCOLAR

L’IME s’acomiada amb una mostra 
d’esports individuals i col·lectius 
Durant els 18 anys en funcionament, ha organitzat o col·laborat amb unes 900 activitats

Rafa Jiménez | Pla d’en Coll

La grada principal del pavelló Miquel Poblet es va omplir per gaudir de les diferents exhibicions

PATINATGE SOBRE GEL
Mireia Téllez participa en dues noves concentracions 
internacionals amb la Federació Espanyola

Mireia Téllez, del Club Barcelona Short Track, va ser convocada per ter-
cera vegada per la Federació Espanyola d’Esports de Gel per competir a 
la 38a edició del Internacional Meeting Finstral Trophy que es va disputar 
entre el 6 i el 12 de gener a Collalbo (Itàlia). Prèviament, la patinadora 
montcadenca també va entrar en una trobada internacional que es va ce-
lebrar entre el 14 al 23 de desembre a la ciutat polonesa de Zakopane | RJ 
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L’FB Montcada 
acomiada l’any 
amb tornejos i 
un campus
L’FB Montcada va organitzar 
el 28 de desembre el II Torneig 
Ciutat de Montcada que es va 
disputar a l’estadi de la Fer-
reria per a jugadors alevins. 
El mateix dia i en el mateix 
tram horari, però a l’estadi de 
Can Sant Joan, es va celebrar 
el II Torneig Memorial Euse-
bi de Miguel amb futbolistes 
benjamins. En total, van par-
ticipar 14 clubs convidats.

Campus. Un total de 21 ju-
gadors de l’entitat vermella van 
participar a la segona edició de 
les jornades de tecnifi cació que 
es van fer a l’estadi de la Fer-
reria, sota la direcció de Dani 
Busquets, entre el 23 de desem-
bre i el 3 de gener | RJ 

Va aconseguir la tercera posició a la categoria sots-18

ATLETISME

Joan de la Torre puja al 
podi del Cros d’Elgoibar

Amb un temps de 18 minuts i 29 
segons, Joan de la Torre, atleta 
de la Joventut Atlètica Montca-
da, va aconseguir la tercera posi-
ció a la categoria sots-18 de la 77a 
edició del Cros Juan Muguerza 
que es va disputar el 12 de gener 
a Elgoibar (País Basc). El club 
local també va estar representat 
pels atletes veterans Juan Raya i 
Juan Luis Ramón, que van dis-
putar la categoria absoluta | RJ De la Torre, amb el seu tècnic, ‘Frasqui’ El torneig aleví es va jugar a la Ferreria

L’aleví de l’AE Can Cuiàs se situa a la part mitja 
de la classifi cació del grup 2n de Tercera Divisió
El conjunt que en-
trenen Roger Vi-
llena i Víctor Díaz, 
jugadors del sènior 
i del juvenil de l’AE 
Can Cuiàs, respec-
tivament, s’ha situat 
al vuitè lloc d’una 
lliga formada per 13 
equips. L’aleví suma 
13 punts –4 victò-
ries, 1 empat i 5 
derrotes– i va acon-
seguir el seu últim triomf el 21 de desembre contra el CE Escola Pia 
Sabadell C (5-0) –a la foto | RJ 
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FUTBOL SALA
L’infantil del CFS Montcada suma tres victòries 
seguides i puja al cinquè lloc de Segona Divisió
L’equip de Toni López 
ha aconseguit a les 
últimes vuit jornades 
sis victòries, les tres 
últimes de manera 
seguida contra l’FC 
Cerdanyola del Vallès 
(0-5), el CN Sabadell 
B (1-0) i l’FS Sant Cu-
gat (1-3). Amb aquest 
balanç de bons re-
sultats, i a manca de 
dues jornades per acabar la primera volta, l’infantil –a la foto, en un partit 
de la 4a jornada contra l’FS Montsant (4-1)– només acumula tres derrotes 
i s’ha situat a la cinquena posició, amb 22 punts | RJ 
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BÀSQUET
El Premini B de la UB MiR celebra el seu títol de 
campió de lliga al nivell B amb un ple de vuit victòries
L’equip que entrena 
Oriol Jiménez va cele-
brar el títol de campió 
de la primera fase del 
grup 8è amb el triomf 
que va obtenir el 21 
de desembre contra 
l’Escola Pia Granollers 
(56-42). El conjunt 
blau, que va guanyar 
els vuit partits dispu-
tats, inicia el 18 de gener la segona fase al grup 2n del nivell B2 | RJ 

Va estar a la banqueta contra l’Orihuela i el Reial Saragossa

FUTBOL

Arnau Riera, convocat amb 
el Nàstic de Tarragona

Arnau Riera, de 22 anys, va for-
mar part de l’expedició del Club 
Gimnàstic que va jugar el 5 de 
gener a Orihuela, en partit cor-
responent a la 19a jornada del 
grup III de Segona Divisió B. 
L’exporter de l’EF Montcada, 
que no va arribar a debutar, està 
sent titular al CF Pobla de Mafu-
met, club vinculat al Nàstic que 
juga al grup 5è de Tercera. Rie-
ra també va estar a la banqueta 
durant el partit de la Copa del 

Rei que es va jugar l’11 de gener 
contra el Reial Saragossa | RJ
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Antonio José García
Dedicació. La vida d’Antonio José García, més conegut com ‘Fili’, està lligada a la història de 
l’INS Montserrat Miró, que enguany celebra el seu 50è aniversari. A la dècada dels 70 va ser 
alumne del centre educatiu i va viure les revoltes d’estudiants en contra del règim franquista. 
Als 24 anys, després d’acabar la carrera de matemàtiques, hi va tornar per complir el seu somni 
vocacional: ser professor d’aquesta assignatura a l’institut de Montcada i Reixac, una etapa que 
clourà quan es jubili el pròxim mes d’octubre després de gairebé quatre dècades dedicat en cos i 
ànima a intentar transmetre a l’alumnat la seva passió pels números. Al llarg de la seva trajectòria 
professional sempre s’ha mantingut fi del a la seva fi losofi a vital: tenir esperit crític per qüestionar-ho 
tot, raonar i ser rigorós.

‘Intento divulgar la utilitat i la 
bellesa de les matemàtiques’

Forma part de la comissió per cele-
brar aquest curs el mig segle de vida 
de l’INS Montserrat Miró. Quins ob-
jectius s’han marcat? 
Volem que sigui la celebració de totes 
les persones que tenen o han tingut 
alguna vinculació amb el centre. Du-
rant 50 anys, hi han passat més de 
7.000 alumnes i 800 professors.
Vostè n’és un d’ells, però amb la par-
ticularitat que ha estat alumne i, des 
de fa 34 anys, en dona classes de 
matemàtiques. Quins records té de 
la seva època d’estudiant? 
Venien alumnes de tots els municipis 
del voltant perquè era l’únic centre 
de la zona. Jo anava en l’horari diürn, 
però la gent de nocturn, que era molt 
més gran i estava molt fi cada en po-
lítica, va organitzar moltes protestes 
contra Franco. També vam fer mo-
bilitzacions perquè l’alumnat i les fa-
mílies tinguessin representativitat als 

òrgans de decisió de l’institut. Ah! I 
de la meva època d’estudiant tinc un 
record molt especial; a l’institut vaig 
conèixer la meva dona, l’Àngela, que 
és mestra a l’Elvira Cuyàs. 
La seva vocació era donar classes a 
l’institut de Montcada? 
Sí. Quan jo tenia 15 anys, el professo-
rat va fer una vaga de moltes setma-
nes. Llavors, els estudiants més grans 
vam decidir donar classes –en el meu 
cas de matemàtiques, és clar– als 
més petits. L’experiència em va agra-
dar molt. En principi, jo volia ser en-
ginyer. De fet, vaig fer el primer any de 
Telecomunicacions, però vaig canviar 
de carrera perquè ja m’apassionaven 
les ‘mates’ i volia ser professor 
d’aquesta assignatura. Possiblement, 
vaig deixar un gran futur econòmic 
per dedicar-me a l’ensenyament (riu). 
Què intenta transmetre als seus 
alumnes sobre les matemàtiques?

La seva utilitat pràctica i la importàn-
cia del treball constant i rigorós, però 
també és fonamental gaudir i veure la 
bellesa de les matemàtiques. 

Què en pensa de les noves metodo-
logies d’ensenyament per projectes?
Cal pensar en una educació més ade-
quada a la societat actual. El treball 
per projectes és necessari, però ha 
de ser una part de la jornada lectiva, 
no tota. És bàsic adquirir els coneixe-
ments, però també és important sa-
ber adaptar-se a les circumstàncies, 
treballar en equip, fer-se preguntes, 

resoldre situacions... El problema de 
l’educació és que, en general, no 
s’està fent un ensenyament adient 
per a alumnes del segle XXI. 
Vostè ha viscut les diferents refor-
mes educatives. Hem anat a pitjor? 
A la meva època, molts infants i joves 
quedaven exclosos del sistema edu-
catiu molt aviat. Però posteriorment, 
amb l’arribada de l’ESO, es va deci-
dir oferir una educació general per a 
tothom. Per tant, no es pot compa-
rar la situació actual amb l’antiga. El 
canvi va ser una decisió difícil i ne-
cessària, tot i que el més complicat 
en l’actualitat és fer compatible dins 
de l’aula ambdues realitats –la dels 
alumnes que volen estudiar i la dels 
que no ho tenen tan clar– perquè 
tothom pugui millorar. Ara tenim mol-
ta més diversitat d’alumnes a classe.
El Miró necessita un nou edifi ci, no? 
Sí. Llàstima que la crisi va paralitzar 

el projecte. Per atendre la demanda 
d’alumnat que volia estudiar al cen-
tre hem anat perdent aules com la 
d’idiomes, la de música, l’aula magna 
o el gimnàs, espais que són neces-
saris per donar l’educació de qualitat 
que es mereix el jovent de Montcada.
Malgrat la falta d’espai, el Montse-
rrat Miró ha estat un referent de 
l’educació al municipi. 
Durant molts anys va ser l’únic institut. 
Ni bo ni dolent, l’únic. El més impor-
tant d’un centre és el seu alumnat. Jo 
pateixo molt amb els estudiants que 
podrien donar més de sí mateixos i 
no ho fan pels motius que siguin. Els 
professors ens deixem el cos i l’ànima 
però, passats els anys, obtenim la 
recompensa. És una gran satisfacció 
quan algun exalumne, especialment 
si ha tingut alguna difi cultat a l’institut, 
et para pel carrer i t’agraeix tot el que 
hem fet per ell.

‘El problema de 
l’educació és que 
no s’està fent un 
ensenyament adequat 
a l’alumnat del s. XXI’

professor de matemàtiques

A títol personal
SÍLVIA ALQUÉZAR
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