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El TSJC dona la raó a l’AV de Can 
Sant Joan i a l’Ajuntament i anul·la 
l’Autorització Ambiental concedida 
per la Generalitat a LafargeHolcim
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AULA MIR
D’EXTENSIÓ UNIVERSITÀRIA 

EL BESÒS: 
el nostre tresor mediambiental

Conferències i taula rodona amb la participació 
de Juli Mauri, biòleg i cap de sostenibilitat i fauna 
local del Zoo de Barcelona, Xavier Larruy, biòleg 
especialitzat en el camp de l’ornitologia, i Manel 
Gómez, del col·lectiu “Som Rius”.

SORTIDA DE  DESCOBERTA DEL BESÒS 

29 de febrer, a les 10 h
Punt de trobada: Casa de la Vila

11 DE FEBRER DE 2020, A LES 18 h
AUDITORI MUNICIPAL (Plaça de l’Església, 12)

ASSOCIACIÓ AULA D’EXTENSIÓ UNIVERSITÀRIA
DE MONTCADA I REIXAC PER A PERSONES ADULTES

Organitza: Col·labora:

8 h
, 12)

Exposició de dibuixos sobre les espècies que es poden 
observar en els espais naturals de Montcada i Reixac.
CALENDARI:

Més 
informació:

A C T I V I TAT S  P E R  A C O S TA R - N O S  A L  R I U
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L’AV Can Sant Joan i l’Ajunta-
ment de Montcada i Reixac han 
guanyat una important batalla en 
la lluita judicial que mantenen 
contra la cimentera LafargeHol-
cim. En resposta als contenciosos 
presentats per l’entitat veïnal i el 
consistori l’any 2016, el Tribunal 
Superior de Justícia de Catalu-
nya (TSJC) ha declarat nul·les 
tant l’Autorització Ambiental In-
tegrada (AAI), com la llicència 
d’activitats atorgades per la Ge-
neralitat a l’empresa. 
Tancar la cimentera és ara l’ob-
jectiu fi xat, tal com van posar de 
manifest tant el president de l’AV, 
José Luis Conejero, com l’alcal-
dessa, Laura Campos (ECP), en 
el decurs de la roda de premsa 
convocada el 24 de gener al Col-
legi de Periodistes de Catalunya,
que també va comptar amb la 
participació de l’advocat de l’en-
titat veïnal, Albert Calduch, i del 
president de l’Àrea Territorial, 
Jordi Sánchez (ERC).

Valoracions. “Creiem que en 
ple segle XXI no té sentit que 
hi hagi una activitat com la 
cimentera a 120 metres d’un 
nucli urbà; hem de començar 
a plantejar-nos els diferents es-
cenaris cara al seu tancament 
defi nitiu”, va dir Campos, tot 
recordant que fa més de deu 
anys que es va començar a parlar 
d’aquesta possibilitat. 
Va ser justament al 2008, arran 
que LafargeHolcim va ser auto-
ritzada per la Generalitat a poder 
utilitzar biomassa com a combus-
tible, substituint el coc de petroli 
per llots de depuradora, restes 
d’esporga, marro de cafè i farines 
càrniques. “En aquell moment 
li vam dir al director que no 
volíem que la fàbrica incinerés 
residus perquè això augmenta-

ria la contaminació, però ens 
va respondre que igualment ho 
farien, així que no ens va que-
dar cap més opció que lluitar 
pel seu tancament”, va explicar 
Conejero.

Contingut de la sentència. L’ad-
vocat de l’AV va subratllar els 
motius en què es fonamenta la 
resolució del TSJC. En primer 
lloc, l’AAI es va concedir al 2015 
en base a una declaració d’im-
pacte ambiental dictada al 2008 
“totalment obsoleta i que no 
s’adapta a una normativa am-
biental cada cop més exigent”, 
va dir Calduch. D’altra banda, 
no es poden legalitzar les modi-
fi cacions d’una autorització anul-
lada, de manera que els canvis 
posteriors al 2008 –fets al 2015 
i al 2017– també queden sense 
efecte. Finalment, la Generalitat 
no va tenir en compte un infor-
me negatiu de l’Ajuntament so-
bre el soroll que genera Lafarge.
Un altre aspecte que va desta-
car el lletrat és que la sentència 
critica obertament la manera 
de procedir del Departament 
de Territori i Sostenibilitat: “El 
TSJC està dient que la Genera-
litat va concedir una nova AAI 
sense complir amb la llei; la si-
tuació és tan greu que per això 
l’autorització ha estat conside-
rada nul·la”. L’advocat acusa 

directament el cap del Servei de 
Prevenció i Avaluació Ambiental 
d’Activitats, per a qui va dema-
nar el cessament, entenent que 
va ser la persona responsable  
que al novembre i al desembre 
del 2015 s’aprovessin dues auto-
ritzacions nul·les de ple dret.
Calduch també va lamentar 
que el TSJC no hagi donat res-
posta a totes les preguntes que 
l’entitat plantejava en la seva 
demanda, referides a qüestions 
mediambien tals, des del conven-
ciment que la cimentera és un 
greu focus de contaminació.

Futur immediat. Atès que la 
sentència encara no és ferma i 
l’empresa pot presentar recurs 
de cassació davant del Tribunal 
Suprem (TS), l’Ajuntament i l’en-
titat no exigiran el seu compli-
ment immediat per una qüestió 
de prudència judicial. En cas que 
fi nalment el recurs arribi al TS, 
com la tramitació seria llarga, 
l’alcaldessa obre la porta a estu-
diar la petició que la sentència 
s’executi de forma cautelar “per 
responsabilitat amb el moment 

Actualitat
laveu.cat

El TSJC anul·la l’Autorització Ambiental 
donada per la Generalitat a Lafarge
L’AV Can Sant Joan i l’Ajuntament guanyen els contenciosos administratius presentats al 2016 contra la cimentera local
Pilar Abián | Barcelona

JORNADA INTERNACIONAL
El president de l’AV Can Sant Joan i un altre 
membre de la Plataforma participen a la trobada 
contra la incineració que es fa a El Salvador

L’AV i l’Ajuntament 
plantegen obertament 
el tancament de la 
planta, ubicada al Turó

TRIBUNALS

L’empresa sosté que tot plegat respon 
a un error en la tramitació de l’AAI
LafargeHolcim ha fet un comuni-
cat de premsa en què fa constar 
que l’anul·lació de l’AAI respon 
a un “error de forma en el pro-
cés administratiu”, que atribueix 
a la Generalitat i li demana que 
corregeixi les defi ciències, alhora 
que manifesta que durà a terme 
totes les actuacions que siguin 
necessàries per defensar els seus 
interessos. També afegeix que 
les resolucions judicials citades 
“no qüestionen de cap manera 
l’adequat comportament am-
biental de la fàbrica” i assegura 

que l’AAI reuneix totes les garan-
ties ambientals exigides per les 
més noves directives europees, 
que contenen exigents estàn-
dards de compliment. 
“El Departament de Territori i 
Sostenibilitat ha verifi cat recent-
ment que les operacions de la 
planta de Montcada s’adeqüen 
a les Millors Tècniques Dispo-
nibles (MTDs), la qual cosa ga-
ranteix un alt nivell general de 
protecció del medi ambient en 
el seu conjunt”, assenyala Lafar-
geHolcim en el seu escrit | PA

PI
LA

R
 A

BI
ÁN

L’AV de Can Sant Joan va organitzar una roda de premsa al Col·legi de Periodistes de Catalunya, a la qual va convidar l’alcaldessa i el president de l’Àrea Territorial de l’Ajuntament

actual d’emergència climàtica 
que estem vivint i també per la 
salut de les persones, no només 
de Montcada sinó de tota l’Àrea 
Metropolitana”, va dir Campos. 
L’edil va fer servir aquest argu-
ment per reclamar a l’AMB el seu 
suport, afegint que de res servei-
xen les polítiques mediambientals 
per reduir les emissions que estan 
fent ajuntaments com el de Barce-
lona o l’esforç que es demana a la 
ciutadania, si les administracions 
no actuen contra les empreses po-
tencialment més contaminants.
El president de l’Àrea Territorial 
de l’Ajuntament, per la seva ban-
da, va afegir que el lloc que ocupa 
la cimentera té un gran potencial 
de futur com a espai de centralitat 

metropolitana. “Està molt ben 
comunicat a nivell de transport 
públic i l’hem de posar en valor, 
no volem que estigui ocupat per 
una planta que, a més, incine-
ra”, va dir l’edil. Sánchez també 
va assenyalar que en breu s’apro-
varà el Pla especial de protecció 
del medi natural i del paisatge de 
Collserola i això signifi carà que 
no es podran renovar les llicències 
per fer extraccions al Turó.

Jornades. En el moment de tancar 
aquesta edició, dos representants 
de la Plataforma Antiincineració 
es desplaçaven a El Salvador per 
assistir a la IV Trobada Interna-
cional contra la incineració i la 
crema de residus a cimenteres.

LafargeHolcim encara 
té la possibilitat de 
presentar un recurs 
de cassació al Suprem
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“Apretarem totes les adminis-
tracions, tant l’Ajuntament 
com la Generalitat, perquè 
no executin una sentència que 
posa en perill els llocs de feina 
de tots els treballadors vincu-
lats a la fàbrica”, ha manifestat 
a La Veu la presidenta del comitè 
d’empresa de LafargeHolcim a 
Montcada, Conchi Jiménez, qui 
va assistir a la roda de premsa 
convocada per l’AV Can Sant 
Joan, juntament amb altres com-
panys. La representant de la 
plantilla, a l’igual que la direcció 
de la cimentera, entén que l’anul-
lació de l’autorització ambiental i 
la llicència d’activitats a Lafarge-
Holcim respon a una “errada en 
la tramitació” que atribueix al 
Departament de Territori i Soste-
nibilitat. “Respectem –ha dit– la 
Plataforma Antiincineració i 
els veïns i que hi hagi gent con-
trària a què la fàbrica continuï 
però el Comitè d’empresa lide-

rarà la defensa absoluta dels 
llocs de feina fi ns que es resol-
gui el problema”. 
Jiménez ha afegit que entén que 
les indústries han de complir amb 
totes les normatives mediambien-
tals i assegura que la cimentera ho 
fa i que la Generalitat monitoritza 
les seves emissions en continu. 
També ha desmentit algunes de 
les dades facilitades per l’advocat 
de l’AV i el president de l’entitat 
sobre emissions contaminants de 
la planta i li ha recordat a l’Ajun-
tament que el TSJC ha setenciat 
en contra seva anul·lant el mapa 
acústic de la localitat per no haver 
estat a exposició pública.

Resposta de l’AV i l’alcaldessa. El 
president de l’AV Can Sant Joan, 
José Luis Conejero, va deixar clar 
durant la roda de premsa que la 
prioritat de l’entitat és la salut dels 
veïns. “A mi no m’agrada –va 
dir– que acomiadin els treballa-
dors però la salut està per sobre 

de tot; tractarem que, quan es 
faci el tancament, es perjudiqui 
el mínim la plantilla”.
L’alcaldessa, Laura Campos (ECP), 
també va manifestar que el respec-
te cap als treballadors no ha de ser 

incompatible amb la lluita per la sal-
vaguarda de la salut i del medi am-
bient. “No hem enganyat ningú, 
fa anys que diem que cal estudiar 
el futur de LafargeHolcim a curt, 
mig i llarg termini”, va recordar.

Els treballadors de la cimentera, 
disposats a anar a la mobilització
El comitè d’empresa entén que la resolució del TSJC posa en perill els llocs de feina de la plantilla

Pilar Abián | Barcelona

LAFARGEHOLCIM El Grup de Medi 
Ambient insta 
l’Ajuntament a 
tancar la planta
El Grup de Medi Ambient-Ecolo-
gistes en Acció insta l’Ajuntament 
a tancar LafargeHolcim per conta-
minació acústica després de fer-se 
pública la sentència del Tribunal 
Superior de Justícia de Catalunya 
que anul·la l’Autorització Ambien-
tal de la planta i, de retruc, la lli-
cència d’activitats. El col·lectiu eco-
logista considera que el consistori 
ha d’actuar en defensa de la ciuta-
dania i per la situació d’emergència 
climàtica i li recorda que, en tenir 
les competències sobre els límits de 
soroll, ha d’aprofi tar l’ocasió per 
tancar la cimentera.
“Després de 103 anys de perju-
dici en la salut de la població 
per greu contaminació, l’Ajun-
tament té la responsabilitat de 
no permetre-ho més i, per tant, 
ha d’utilitzar totes les seves com-
petències per tancar la planta 
de LafargeHolcim”, assenyala el 
Grup de Medi Ambient-Ecologis-
tes en Acció en un comunicat en 
què exigeix al consistori que posi 
noves sancions per infracció greu 
contra la cimentera i que apliqui el 
màxim que permet la llei, proce-
dint a cessar l’activitat | PA

Conchi Jiménez, al centre, va assistir a la roda de premsa amb altres companys de la cimentera
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La Junta de Govern Local d’aquest Ajuntament, en sessió del dia 30 de 
desembre de 2019, ha acordat iniciar l’expedient d’expropiació forçosa 
de la finca situada al carrer Elisenda de Montcada número 23 i aprovar 
inicialment la relació dels béns i drets afectats per l’expropiació, que és:

RELACIÓ DE BÉNS I DRETS

“Dades registrals: Inscrita en el Registre de la Propietat de Montcada i 
Reixac al tom 279, llibre 119, foli 179, finca 5499.

Titular registral: Pertany a la senyora Maria Rosa Donadeu Company (DNI 
xxxxx202F), en ple domini amb caràcter privatiu, per compra mitjançant 
escriptura autoritzada pel Notari de Montcada i Reixac, Eduardo Ares de 
Parga Saldias, en data 01 d’abril de 1992.

Càrregues: Lliure de càrregues, arrendataris i ocupants.

Referència cadastral: 1730812DF3913B0001GZ

Superfície registral: 672,09 m2

Superfície cadastral: 710 m2.”

Es publica l’anunci corresponent per un termini de 15 dies, durant els 
quals les persones propietàries podran examinar l’expedient i formular les 
al·legacions que estimin, i de no produir-se cap s’entendrà definitivament 
aprovada la relació concreta dels béns i drets, i per iniciat l’expedient 
expropiatori, invitant als propietaris per a que proposin un preu que 
propiciï l’adquisició per mutu acord.

El projecte podrà consultar-se al departament Servei Jurídic de l’Àrea 
Territorial de 8 a 14 hores, Av. de la Unitat 6 i en la web municipal www.
montcada.cat en l’apartat e-Tauler.

L’alcaldessa, Laura Campos Ferrer

Montcada i Reixac, 23 de gener de 2020

EDICTE
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RESOLUCIÓ JUDICIAL
El TSJC anul·la el planejament proposat 
per l’Ajuntament de Montcada al sector 
nord, on hi ha la fàbrica de Valentine

El temporal Glòria, que va causar 
del 20 al 22 de gener importants 
danys al litoral català i tres morts, 
també ha tingut un elevat cost 
al municipi. Segons el balanç fet 
per l’Ajuntament, les pèrdues pels 
desperfectes ocasionats a edifi cis i 
elements públics pugen a més de 
143.000 euros. La xifra més ele-
vada correspon a la caiguda d’una 
cinquantena d’arbres urbans valo-
rats en 105.000 euros –molts d’ells 
tenien una mitjana de 30 a 40 anys 
i reposar-los costarà més de 6.000 
euros. La retirada dels exemplars 
a càrrec d’una empresa externa i 
el desplaçament d’unes 100 tones 
de residus generats s’ha xifrat en 
prop de 9.000 euros.
També caldrà substituir o recol-
locar una vintena de senyals de 
trànsit i reparar equipaments 
municipals. La intervenció més 
elevada s’ha de fer a la Casa de 
la Mina, ja que la crescuda d’ai-
gua del Rec Comtal va inundar 
els baixos de l’edifi ci causant 
danys per valor de 9.000 euros. 
Altres espais a reparar són una 
xapa de la coberta del complex 
Montcada Aqua; la tanca exteri-
or, la caseta d’entrada i el magat-
zem del camp de futbol de Can 
Sant Joan; una altra tanca de l’es-
tadi de la Ferreria i una tercera 
de l’escola Mitja Costa. Arran 
la ventada, l’Ajuntament també 
invertirà 1.500 euros per refor-

Pilar Abián | La redacció

TEMPORAL GLÒRIA

La Regidoria de Promoció Eco-
nòmica i Ocupació de l’Ajun-
tament executarà, per segona 
vegada, el programa Ubicat del 
Servei d’Ocupació de Catalu-
nya, un pla d’assessorament que 
es realitzarà a les dependències 
del departament municipal i ofe-
rirà acompanyament individu-
alitzat a aquelles persones que 
es troben bé en situació d’atur, 
inactives o treballen en precari.
La previsió municipal és que un 
total de 45 montcadencs es pu-
guin benefi ciar d’aquest progra-
ma. Cadascuna de les persones 
usuàries haurà de participar en 
accions d’orientació i de conei-
xement de l’entorn productiu, 
tant individuals com grupals. Un 
equip de professionals les ajuda-
rà a dissenyar un pla de recerca 
de feina i un altre de millora de 
competències mitjançant tutories 
individuals i càpsules formatives 
en grup, amb continguts ajustats 
a les seves necessitats. Es treballa-
ran, per exemple, aspectes moti-
vacionals, el coneixement d’eines 
de recerca de feina i recursos per 
fer front a un procés de selecció 
així com la capacitació digital. 

Requisits. Per participar en el pro-
grama cal estar registrat a l’Ofi -
cina de Treball i empadronat a 
Montcada i Reixac. Més informa-
ció, a la Regidoria de Promoció 
Econòmica i Ocupació (Alt de 
Sant Pere, 73), de dilluns a diven-
dres, de 9 a 14 h.

El programa 
Ubicat ajudarà 
45 persones a 
buscar feina

Pilar Abián | Redacció

La forta ventada arrenca més d’una 
cinquantena d’arbres al nucli urbà
Les pèrdues pels danys ocasionats a edifi cis i elements públics tenen un cost superior als 143.000 euros

L’Ajuntament ha agraït la tasca feta pels treballadors de la Brigada Municipal, els agents de la Policia Local i els voluntaris de l’ADF i Protecció Civil
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El temporal va arrencar arbres de socarrel

PI
LA

R
 A

BI
ÁN

çar la coberta de la pista coberta 
de Can Cuiàs per garantir-ne la 
seguretat davant d’un nou tem-
poral. Davant d’aquesta situació, 
l’Ajuntament ha demanat a la 
Generalitat que activi els meca-
nismes d’ajut pertinents per fer 
front a les despeses ocasionades 
pel temporal.
A banda dels danys a elements 
públics, el Glòria ha afectat bos-
cos i propietats privades. Un ve-
hicle va resultar aixafat pel tronc 
d’un pi de grans dimensions plan-
tat a dins del recinte del camp de 
futbol de Can Sant Joan i el vent 
va fer caure tanques de solars 
particulars i elements d’edifi cis. 

Dispositiu. Els quatre dies que va 
durar el temporal va estar activat 
al municipi el Pla Bàsic d’Emer-
gències Municipal (PBEM). Els 
parcs i jardins públics es van tancar 
al públic i l’Ajuntament va prohibir 
fer activitats a espais exteriors. L’al-
caldessa, Laura Campos (ECP), 
ha volgut posar de manifest la ràpi-
da i coordinada actuació de tots els 
equips d’emergència per fer front 
als incidents registrats i ha agraït la 
tasca feta tant pels treballadors del 
consistori, especialment de la Bri-
gada Municipal i la Policia Local, 
així com dels voluntaris de l’ADF 
i Protecció Civil, dels Bombers, i 
dels agents rurals.



06 1a quinzena | Febrer 202006 Notícies

TRANSPORT PÚBLIC EFICIENT I SOSTENIBLE

L’1 de gener de 2020 va entrar en vigor la ZBE Rondes de Bar-
celona, una mesura per lluitar contra la contaminació de l’aire i 
protegir la salut de les persones. Fer servir el transport públic 

ZBE Rondes BCN. L’àrea metropolitana forma una gran xarxa in-
terconnectada, amb cinc grans modes de transport públic (bus, 
metro, TRAM, Rodalies i FGC). A més, els 36 municipis de l’àrea 
disposen de la tarifa metropolitana, a preu d’una zona tarifària, 

park & 
ride). Si desballestes el teu vehicle contaminant i no te’n com-
pres cap de nou, podràs gaudir de 3 anys de transport públic 
gratuït amb la T-verda.
Els vehicles sense distintiu ambiental de la DGT no podran cir-
cular per la ZBE Rondes de Barcelona els dies feiners, de dilluns 
a divendres, de 7.00 a 20.00 hores. Informa-te’n.

de la T-verda

i zbe.barcelona  / 930 333 555 /

DES DE L’1 de GENER 
comencem A CANVIAR 

D’HÀBITS

La secció tercera de la Sala del 
contenciós administratiu del 
Tribunal Superior de Justícia de 
Catalunya (TSJC) ha anul·lat la 
Modifi cació Puntual del Pla Ge-
neral Metropolità (PGM) en l’àm-
bit de Montcada Nord-Parc de la 
Riera Seca –on es troba l’empresa 
de pintures Valentine–, que havia 
estat impugnada per l’Ajuntament 
de la Llagosta al 2016. La sen-
tència dóna la raó al consistori 
llagostenc que, entre d’altres qües-
tions, està en contra que el sector 
que ocupa la fàbrica passi a ser 
sòl industrial i deixi de ser zona 
verda. La resolució no és ferma 
i l’Ajuntament de Montcada està 
estudiant presentar un recurs de 
cassació davant del Suprem.

Antecedents. La proposta de pla-
nejament presentada pel consis-
tori montcadenc a la Comissió 
Territorial d’Urbanisme, a la qual 
la Generalitat va donar el seu 

vistiplau a l’agost del 2016, es va 
aprovar en Ple al novembre del 
2015 per unanimitat de tots els 
grups municipals. El pla passa-
va per endreçar aquesta part de 
Montcada de 240.000 m2 amb 
un gran potencial per a noves in-
dústries i activitats econòmiques; 
crear un parc fl uvial al llarg de 
la Riera Seca i un corredor verd 
que connectés el riu Besòs i el Pla 
de Reixac, i millorar l’entorn de 

l’antiga N-152, entre l’avinguda 
Catalunya de Mas Rampinyo 
i l’avinguda 11 de setembre de 
la Llagosta, enmig de la qual hi 
ha espais força degradats com el 
sector de Can Gran. El canvi de 
planejament també pretenia re-
soldre el problema derivat d’una 
altra sentència judicial del 2009, 
també del TSJC, que anul·lava 
les requalifi cacions de terrenys 
fetes al 2005, que van permetre 

el trasllat de la fàbrica Valentine 
del nucli urbà al polígon de Can 
Milans, a tocar de la Llagosta. 
L’Ajuntament del municipi veí, 
oposat a la nova ubicació de la 
nau industrial per la proximitat 
a la localitat, va iniciar aleshores 
un litigi contra la Generalitat i el 
consistori montcadenc, que li ha 
estat favorable en totes les reso-
lucions dictades. L’alcalde del 
municipi, Óscar Sierra (PSC), ha 

Anul·lat el planejament urbanístic 
proposat a la zona nord de Montcada
La Justícia dona la raó a l’Ajuntament de la Llagosta en el ligiti que manté amb Montcada i la Generalitat

Pilar Abián | La redacció

RESOLUCIÓ DE TSJC

Valentine va ser traslladada des del barri de la Ribera al polígon de Can Milans a fi nal del 2008 en el marc d’una operació impugnada per la Llagosta
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fet constar que l’última sentència 
del TSJC és una “bona notícia” 
per a la corporació local.

Valoració del govern. Contràri-
ament, per a l’Ajuntament de 
Montcada la resolució ha estat 
un gerro d’aigua freda. “Ens tro-
bem davant d’un greu confl icte 
urbanístic heredat d’anteriors 
mandats que, malauradament, 
té un impacte directe en el dia 
a dia de l’Ajuntament”, ha reco-
negut l’alcaldessa de Montcada, 
Laura Campos (ECP). En la ma-
teixa línia s’ha pronunciat el pre-
sident de l’Àrea Territorial, Jordi 
Sánchez (ERC): “Sabíem que 
governar no és fàcil i ens toca 
esmenar allò que es va fer ma-
lament al 2005, però ho farem, 
i posarem en valor la zona nord 
de Montcada”. Els edils ja han 
demanat al conseller de Territori i 
Sostenibilitat, Damià Calvet, una 
reunió per tractar la problemàtica 
atès que la Generalitat també és 
una de les parts demandades en 
aquest afer.
Malgrat les difi cultats, l’executiu 
montcadenc està decidit a fer tot 
possible per aconseguir un nou 
planejament al límit amb la Lla-
gosta que benefi ciï tant els inte-
ressos municipals com els de la 
veïna localitat.
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M. Rosa Borràs (ERC) no és 
una nouvinguda a l’Ajuntament, 
ja que abans de ser regidora de 
Cultura i Patrimoni i de Serveis 
Generals, hi va treballar durant 
29 anys fent tasques administra-
tives al departament de Serveis 
Socials i Polítiques d’Inclusió. 
L’experièn cia prèvia com a tre-
balladora li ha permès tenir un 
ampli coneixement del funcio-
nament de la corporació, fet que 
considera un avantatge per fer 
front a la tasca política.
Quins són els objectius d’aquest 
mandat en l’àmbit de Cultura? 
El Consell Nacional de la Cultura 
i de les Arts de la Generalitat ens 
diu que la cultura ha de ser consi-
derada com un bé públic i prefe-
rent. Per tant, creiem que l’accés 
a la mateixa és un dret social que 
l’administració ha de garantir.  
Pel que fa a les arts escèniques, 
m a n t i n d r e m 
una oferta tea-
tral acurada, 
tant per al pú-
blic adult com 
per als més me-
nuts. La pro-
gramació que 
s’està oferint actualment té molt 
bona resposta. Així es demostra 
quan semana rere setmana el Tea-
tre Municipal s’omple de gom a 
gom i sovint les entrades s’exhau-
reixen amb dies d’antelació. Pel 
que fa a les arts plàstiques, estan 
sempre a l’abast de la ciutadania. 
Les tres sales d’exposicions estan 
en constant renovació i, quinze-
nalment, inaugurem mostres de 
diferents disciplines artístiques, 
especialment pintura i fotografi a, 

que tenen una molt bona acollida.
Quins són els àmbits que vol 
potenciar?
Volem millorar l’oferta escolar 
pel que fa al teatre, la música i la 
dansa. Aquest curs, el programa 
‘Anem al teatre’ portarà més de 
4.000 infants i joves de P3 fi ns 
a Batxillerat al Teatre Munici-
pal,  que podran veure obres de 
companyies reconegudes de tot 
l’Estat. També volem potenciar la 
dinamització lectora per mitjà de 
les biblioteques públiques; donar 
visibilitat al patrimoni cultural 
per mitjà del Museu Municipal i 
reempendre els cursos d’arts plàs-
tiques per a adults i nens. 
Com a municipi, podem estar 
orgullosos dels equipaments 
culturals? És viable tenir-ne a 
cada barri?
Sí que en podem estar orgullo-
sos, tot i que alguns han quedat 
obsolets i caldria adequar-los 

a les deman-
des actuals. 
Pel que fa als 
equipaments 
a cada barri, 
seria desitjable 
tenir-los, però, 
ara per ara, és 

impossible des del punt de vista 
pressupostari.
Per què Mont cada no té una es-
cola de música municipal?
Ja ens agradaria però, ara per ara, 
no és via ble econòmicament. Tot 
i així, des de fa 25 anys, oferim 
cursos de música no reglats, que 
inclouen  una gran varietat d’ins-
truments i que compten amb 200 
alumnes inscrits.
Com valora el volum d’entitats 
i persones que es mouen al vol-

‘L’accés a la cultura és un dret social 
que l’administració ha de garantir’
La regidora d’ERC afronta la seva primera experiència política com responsable de Cultura i Patrimoni i Serveis Generals 
Laura Grau | Redacció

ENTREVISTA A MARIA ROSA BORRÀS 

tant de la cultura local?
Som afortunats de tenir un muni-
cipi tan ric en entitats de diversa 
índole, des de grups de teatre que 
fan possible la mostra Montcada a 
Escena i omplen cada any les sales 
montcadenques, fi ns a les compar-
ses de Carnaval i les escoles de 
dansa, així com bandes de música 
de repercusió nacional i internaci-
onal. 
Pel que fa a Patrimoni, quines 
actuacions hi ha previstes?
Una de les prioritats serà la crea-
ció d’un arxiu històric del pa-
trimoni documental de la ciutat 
que volem vincular a un fons 
d’imatges d’accés públic. Aixó 
serà possible gràcies a la donació 
que la Fundació Cultural Montca-
da, convertida ara en associació, 
farà a l’Ajuntament properament. 

També volem donar un pas enda-
vant pel que fa a la museïtzació de 
la Casa de les Aigües i seguir vi-
gilant i supervisant la conservació 
dels elements inclosos al Catàleg. 
Una de les darreres actuacions va 
ser la consolidació del jaciment de 
Les Maleses. 
Creu que la ciutadania és cons-
cient de la riquesa del patrimo-
ni local?  
Cada vegada més, sobretot gràcies  
a la tasca del Museu Municipal, 
que organitza programes de dina-
mització del patrimoni per tal de 
donar-lo a conèixer a la ciutadania 
com, per exemple, les visites gui-
ades i teatralitzades a la Casa de 
les Aigues, la Ruta de les esglesies  
amagades a Reixac, les visites al 
poblat ibèric de les Maleses i la 
Fira Modernista, entre d’altres.

Què opina de les festes majors 
dels barris? S’han de preservar 
o és millor una Festa Major po-
tent?
Aquest és un tema complicat.  
Cada barri té la seva identitat i 
s’ha de respectar que la vulguin 
mantenir. Les festes majors de 
cada barri han anat evolucionant 
de forma diferent i aquí està la ri-
quesa de la diversitat cultural. 
I, com a regidora de Serveis Ge-
nerals, quines són les seves fun-
cions?
La  gestió i tramitació dels expe-
dients  de responsabilitat patrimo-
nial i la reclamació dels danys 
soferts pel patrimoni municipal. 
També inclou la gestió i trami-
tació  de lloguers de propietat 
ho rit zontal municipal i les asse-
gurances.

‘Una de les prioritats 
serà crear un arxiu 
històric vinculat a 
un fons d’imatges’

Maria Rosa Borràs, de 61 anys i veïna de Mas Rampinyo, posa al terrat de la Casa de la Vila, on es troben les dependències de Cultura i Patrimoni
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...També és notícia.....................................................
VALLÈS OCCIDENTAL

El Consell Comarcal demana suport al 
Ministeri d’Indústria per al seu pla de xoc

Els representants del Pacte per la Reindustrialització del Vallès Oc-
cidental han demanat al secretari general d’Indústria i de la petita i 
mitjana empresa del Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme, Raül 
Blanco, el seu compromís i col·laboració per impulsar nous projec-
tes al teixit industrial del Vallès Occidental. La petició es va fer el 
17 de gener, en el marc d’una trobada que va tenir lloc al Sincrotró 
Alba de Cerdanyola. Blanco va destacar la tradició industrial de la 
comarca i va lloar el projecte per incentivar el teixit empresarial a 
la zona. Diferents representants municipals van ser els encarre-
gats de presentar els projectes prioritzats des de la comarca per 
donar una resposta efectiva a les noves situacions i difi cultats del 
sector. Es van posar damunt la taula iniciatives per consolidar el 
creixement i la creació d’ocupació de qualitat i d’indústria, pimes i 
autònoms, i també es va parlar de recuperar drets socials, de rege-
neració democràtica, d’apostar per la ciència i la innovació, la lluita 

JARDINS PÚBLICS
Retirada la palmera canària del carrer Castellví, 
afectada letalment per la plaga del morrut

Els fets van passar la mitjanit del 
20 de gener, al carrer Guadiana. 
La intervenció dels bombers i de 
la Policia Local –que va salvar de 
les fl ames un tercer vehicle reti-
rant-lo després d’haver trencat 
el vidre d’una fi nestra– va evitar 
que el sinistre s’agreugés. El foc 
també va cremar un arbre de la 
via pública | PA

Dues furgonetes
i un vehicle, calcinats 
en un incendi
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ESTRENA D’EQUIPAMENT
La inauguració del nou local d’entitats, al costat 
del Poblet, es farà fi nalment el dia 1 de febrer
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La secció local d’ERC ha fet un 
comunicat per expressar el seu 
suport a la persona integrant del 
CDR MiR acusada de desordres 
públics i danys contra la seguretat 
del trànsit durant l’acció de Tsu-
nami Democràtic a La Jonquera 
feta el passat mes de novembre. 
“Una vegada més, l’Estat espa-
nyol segueix exercint la repres-
sió, encausant i reprimint qual-
sevol acció de protesta pacífi ca 
amb l’objectiu d’atemorir la ciu-
tadania catalana i criminalitzar 
l’independentisme”, assenyala la 
formació en el seu escrit | LG

ERC dona suport al 
montcadenc encausat 
per una acció del 
Tsunami Democràtic

A causa dels desperfectes que 
va causar el temporal Glòria i 
davant la possibilitat d’un nou 
episodi de pluges, l’Ajuntament 
va decidir ajornar fi ns a l’1 de 
febrer, a les 12h, la inaugu-
ració del nou Espai d’Entitats 
Poblet, prevista inicialment per 
al dia 25 de gener. El nou equi-
pament, construït al costat del 
pavelló municipal, és una de 
les propostes més votades de la 
primera edició dels pressupos-
tos participatius. L’edifi ci té una superfície de 144 m2 repartits en una 
sala polivalent d’11 m d’alçada en el seu punt màxim i un magatzem. 
L’espai estarà destinat a entitats que tenen la necessitat d’un espai de 
grans dimensions per assajar, com ara els Castellers, la Colla de Ge-
gants, el Club Gimnàstic de La Unió, el grup de percussió dels Diables 
de Can Sant Joan i col·lectius d’esports de muntanya i de calistenia. Al 
costat de l’edifi ci, s’està fent una pista esportiva exterior. El cost d’amb-
dues actuacions és de 530.000 euros aproximadament | LG

contra el canvi climàtic i les polítiques feministes. A la reunió de tre-
ball van participar l’alcaldessa de Montcada, Laura Campos (ECP) i 
el regidor de Promoció Econòmica i Ocupació, Jaume Teixidó (ERC). 
Campos va presentar el projecte per a la prevenció i reacció davant 
dels EROs per afrontar les conseqüències socials i econòmiques dels 
processos de deslocalització o tancament d’empreses | SA
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La gran palmera canària ubica-
da a tocar del pont dels Herma-
nos va ser retirada per operaris 
de Parcs i Jardins el passat 
24 de gener. L’Ajuntament va 
prendre aquesta decisió per 
motius de seguretat, ja que feia 
temps que l’exemplar estava 
afectat per la plaga del morrut, 
un insecte relativament gran –
entre dos i cinc centímetres de 
llarg– i d’un color vermell òxid 
que excava galeries de fi ns a 
un metre de llarg al tronc de 
les palmeres, arribant a matar 
la planta, com ha estat el cas. 
El punt on es trobava aquest 
exemplar és un lloc on corre 
molt l’aire i no era recomanable 
mantenir-lo davant del risc que 
pugués caure | PA JO
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AULA D’EXTENSIÓ UNIVERSITÀRIA
L’Auditori Municipal acollirà l’11 de febrer la 
primera xerrada del 2020, que tindrà com a 
protagonista el riu Besòs i el seu ecosistema

Sílvia Alquézar | Can Sant Joan
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INSTITUT ESCOLA EL VIVER

En la iniciativa participen l’Institut de Govern i Polítiques Públiques de la UAB, l’Associació La Perifèrica i l’Ajuntament

L’alumnat de 1r d’ESO farà un projecte 
d’investigació social sobre el Rec Comtal

L’alumnat de 1r d’ESO de l’Ins-
titut Escola (IE) El Viver durà 
a terme aquest curs un projecte 
d’investigació social al voltant 
del canal mil·lenari del Rec 
Comtal. En la iniciativa, fi nan-
çada per l’Ajuntament de Mont-
cada, participa l’Associació La 
Perifèrica –especialitzada en pro-
cessos de participació i acció co-
munitària– i l’Institut de Govern 
i Polítiques Públiques (IGOP) 
de la Universitat Autònoma de 
Barcelona (UAB), en el marc del 
seu programa de formació en re-
cerca i acció participativa adreçat 
a estudiants de primària i secun-
dària amb l’objectiu de vincular 
els centres educatius als seus ter-
ritoris i comunitats més prope-
res, així com generar consciència 
crítica i refl exió. Els alumnes del 
Màster en Polítiques Socials i Ac-
ció Comunitària, conjuntament 
amb els professionals de La Pe-
rifèrica i el professorat de l’IE 
El Viver, seran els que tutelaran 
el procés participatiu, dividit en 
quatre fases, que s’allargarà fi ns 
a fi nal de curs. 

Terminis. La primera etapa, que 
consta de quatre sessions a l’aula 
per concretar l’objectiu d’estu-
di, va començar el passat 24 de 
gener. Aquest va ser el primer 
contacte amb els infants de 1r 
d’ESO, que es van mostrar molt 
receptius davant la proposta. La 
segona serà la més metodològi-

ca i consistirà en la recerca de 
la informació. Posteriorment, es 
farà l’anàlisi de les dades reco-
llides i, per últim, es realitzaran 
accions per mostrar els resultats 
obtinguts durant el procés par-
ticipatiu. “Els protagonistes de 
l’estudi, que anirem construint 
entre tots, són els infants, qui 
ens hauran d’expressar les se-
ves inquietuds al voltant del 
Rec Comtal”, ha comentat la 
sociòloga Carme Fructuoso, de 
l’Associació La Perifèrica, amb 
seu a Can Sant Joan. 

Gran oportunitat. Aquest projec-
te també es durà a terme a una 
escola de Vallbona “perquè el 
canal és un espai que compar-
teixen infants d’ambdós barris 
i vam pensar que seria una 
bona idea fer una intervenció 
en què participessin els dos 
centres educatius”, ha explicat 
Fructuoso. Per la seva banda, 
el professor de l’IE El Viver 
Xavier Albacete veu el projecte 
com una gran oportunitat per als 
seus alumnes: “Encaixa perfec-
tament amb el rol de l’institut 
dins del barri com a element 
canalitzador dels  problemes 
i inquietuds del veïnat. Ens 
sembla perfecte que la canalla 
aprengui i s’involucri en el seu 
entorn més proper”. 
En el projecte també col·laboren 
altres persones vinculades a Can 
Sant Joan i al centre educatiu, 
com Neli de Pardillo, exalumna 
i mare de dos fi lls escolaritzats a 
El Viver. “Volem que els nos-
tres infants coneguin el seu 
barri, la seva història i els seus 
problemes, perquè l’estimin i 
puguin fer propostes i accions 
per millorar-lo”, ha dit. 

L’alumnat de 1r d’ESO de l’IE El Viver serà el protagonista de la investigació social que durà terme amb el suport de la UAB i l’Associació La Perifèrica

L’objectiu és vincular 
els centres als seus 
entorns i generar 
consciència crítica

Arrenca una nova edició del programa ‘Famílies a escola’
La Regidoria de Serveis Socials, 
l’IE El Viver i l’Equip d’Assessora-
ment i Orientació Psicopedagògi-
ca (EAP) de Montcada i Reixac 
organitzen el projecte ‘Famílies a 
escola’, un programa per desen-
volupar les habilitats parentals 
per a les famílies amb infants de 
primer i segon curs de Primària. 
La iniciativa, que va començar el 
22 de gener –a la foto–, consta 
d’un total de nou sessions, que 
es fan els dimecres a la biblioteca 
del centre. “L’objectiu és millorar 
la implicació de les famílies a la 
vida del centre i potenciar aspec-
tes organitzatius per reduir l’ab-
sentisme”, explica Marta Pérez, 
educadora social del consistori. 
Aquesta és la segona vegada que 
es fa la iniciativa al centre edu-
catiu. “La primera edició va ser 
un èxit. Es van veure millores en 
les pautes educatives parentals, 

les mares van millorar la seva 
autoestima i van ser capaces de 
mantenir uns mínims d’hàbits 
d’organització familiar”, comen-
ta Sònia Jiménez, treballadora 
social de l’EAP. “Els ajudem, per 
exemple, a millorar la seva dinà-
mica quotidiana per tal que els 
infants no se’n vagin tard a dor-

mir i al matí es puguin despertar 
a les 8h i els intentem transme-
tre que és important venir a l’es-
cola i tenir accés a l’educació”, 
explica Alba Jiménez, integradora 
social d’El Viver, qui recorda que 
el percentatge d’absentisme des-
prés de la primera edició es va 
reduir un 60% | SA
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L’alumnat de tercer i quart de 
Primària de les escoles Mitja 
Costa, Fedac Montcada i El Turó 
van rebre el 24 de gener els reco-
neixements en el marc del projec-
te ‘Construïm el nostre món de 
drets’, impulsat per la Regidoria 
de Ciutadania i Participació Ciu-
tadana. El lliurament va tenir lloc 
a l’Espai Cultural Kursaal amb 
l’assistència de l’alcaldessa, Lau-
ra Campos (ECP), i els regidors 
d’Infància i Joventut, Gerard 
Garrido (ERC), i d’Educació, 
Jessica Segovia (ECP). L’objectiu 
de la iniciativa és afavorir el co-
neixement dels Drets dels Infants 
mitjançant la creació artística.
Durant la seva intervenció, Cam-
pos va recordar que la impor-
tància de defensar els drets dels 
infants està més present que mai. 
“Malauradament, hi ha molts 
llocs on necessitats bàsiques 

i essencials que podem gau-
dir en el nostre dia a dia són 
pràcticament una quimera. 
Hi ha països on ni l’escola, ni 
l’habitatge digne i ni tan sols 
el menjar estan assegurats”, va 
denunciar l’edil, qui també va de-
manar seguir treballant contra la 
manca de drets de moltes mane-
res: “Podem promoure la pau, 
mai la guerra; podem ajudar 
i solidaritzar-nos amb els més 
necessitats, acollir-los camb els 
braços oberts”.

El projecte. La iniciativa consta 
de dues parts. Cada classe il-
lustra un dels Drets dels Infants 
i crea un espectacle teatral que, 
posteriorment, s’exhibeix a la 
resta de grups el dia del lliura-
ment dels guardons del certa-
men. Alguns dels drets tractats a 
l’acte van ser el dret a tenir un 
nom i una nacionalitat, el dret 

a la igualtat sense discriminaci-
ons per motius de raça o religió 
o el dret a la protecció contra el 
maltractament, l’abandonament i 
l’explotació laboral.
En reconeixement a la seva feina, 
els centres participants van rebre 
un lot de llibres per a la bibliote-
ca de l’escola i un calendari per 
a cada aula. Així mateix, també 
es va lliurar una distinció a ca-
dascuna de les classes en funció 
dels valors cooperatius, solidaris 
i creatius que han destacat en la 

seva obra, a banda d’un calenda-
ri també per a cada infant. L’ex-
posició ‘Construïm el nostre món 
de drets’ es pot visitar fi ns al 8 
de febrer a la Biblioteca Elisenda 
de Montcada. La mostra roman-
drà exposada a la Biblioteca de 
Can Sant Joan, del 10 al 29 de 
de febrer.

Balanç positiu. El cicle sobre 
Drets Humans, Migració i Refu-
gi va començar a l’octubre amb 
la celebració de l’Any Teresa Pà-

mies amb motiu del centenari de 
la lloada escriptora, periodista i 
activista. D’altra banda, també 
s’han fet al llarg d’aquests mesos 
altres activitats com un dinar soli-
dari en suport de les persones re-
fugiades, la festa dels Drets dels 
Infants, un concert de gòspel la 
recaptació del qual s’ha destinat 
al poble sahrauí i dues exposi-
cions –una sobre la realitat dels 
joves refugiats i el seu futur i una 
altra sobre els jocs i les joguines 
de l’antiguitat. 

CICLE DRETS HUMANS, MIGRACIÓ I REFUGI

Enguany, la proposta ha comptat amb la participació de 
les escoles Fedac Montcada, Mitja Costa i El Turó

Lliurats els premis del 
certamen ‘Construïm 
el nostre món de drets’ 

Sílvia Alquézar | Redacció

Els infants de les tres escoles participants es van fer una simpàtica fotografi a en acabar l’acte de lliurament dels guardons, al Kursaal
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GENT GRAN
El riu Besòs, protagonista de la primera xerrada del 
2020 organitzada per l’Aula d’Extensió Universitària

L’Aula d’Extensió Universitària (AEU), que té per objectiu oferir una for-
mació continuada i de nivell universitari a persones majors de 50 anys, 
farà la primera activitat de l’any l’11 de febrer a l’Auditori Municipal 
(18h). L’entitat ha convidat el biòleg Juli Mauri, cap de sostenibilitat i 
fauna local del Zoo de Barcelona, qui parlarà sobre el Besòs i el seu 
ecosistema, i l’ornitòleg Xavier Larruy, qui oferirà una xerrada sobre 
els ocells que hi viuen a la llera del riu. Tot seguit, hi haurà una taula 
rodona amb el títol ‘Desastre ecològic. Solucions’, amb els dos ponents 
i l’activista mediambiental Manel Gómez, del col·lectiu ‘Som Ruis’. Du-
rant la tertúlia, moderada per la periodista Pilar Abián –directora de La 
Veu– es debatran les conseqüències que va patir la zona del Besòs 
arran de l’incendi d’una fàbrica de dissolvents a Montornès del Vallès, 
l’11 de desembre, que va provocar l’abocament de substàncies molts 
tòxiques i perjudicials per a la vida del riu. La xerrada es complemen-
tarà el 29 de febrer amb una sortida de descoberta del Besòs. El punt 
de trobada serà la Casa de la Vila (10h) | SA

VOLUNTARIAT
Es busquen estudiants universitaris per a un projecte 
educatiu adreçat a infants en situació vulnerable

El programa CROMA 2.0, promogut per la Fundació Autònoma Solidària 
en conveni amb l’Ajuntament, busca estudiants d’universitat que facin 
voluntariat als centres de Montcada i Reixac on es desenvoluparà aquest 
projecte, les escoles El Turó i El Viver. L’objectiu d’aquesta iniciativa és 
donar suport infants en situació de vulnerabilitat i pal·liar el fracàs esco-
lar. CROMA 2.0 és un projecte d’acompanyament personalitzat, per tal 
que l’alumnat tingui interès en l’aprenentatge i en la investigació. El pro-
grama s’adreça a infants de cinquè i sisè curs, que presentin difi cultats 
en el seguiment escolar o en la integració de grup i que es trobin en una 
situació de risc. Els participants podran participar amb la dinamització 
de tallers educatius a les escoles i implementar dinàmiques de grup i 
activitats d’aprenentatge per a l’alumnat, dues tardes a la setmana | SA
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L’INS M. Miró va inaugurar el 22 
de gener el programa de celebració 
del seu 50è aniversari amb un acte 
de reconeixement al professorat 
que durant cinc dècades ha impar-
tit classe a l’equipament de secun-
dària. Durant l’homenatge, que va 
tenir lloc a l’Auditori Municipal, 
van intervenir vuit dels anteriors 
directors i directores que ha tingut 
l’institut durant aquest temps; l’ac-
tual, José Diego López; l’alcaldessa, 
Laura Campos (ECP), i el director 
de Serveis Territorials al Vallès Oc-
cidental, Jesús Viñas.
“L’institut ha donat l’oportunitat 
a diverses generacions de desco-
brir que val la pena estudiar per 
fer-se gran amb més criteri, més 
llibertat i més aptituds per afron-
tar els reptes vitals”, va expressar 
l’alcaldessa, fent referència als inicis 
del centre, quan acollia alumnat de 
Montcada i Reixac i de poblacions 
properes, ja que, al 1970, era dels 

pocs instituts de secundària de la 
zona. Durant aquest mig segle de 
vida, més de 7.000 alumnes i uns 
800 professors han passat per les 
seves aules. Al llarg de tots aquests 
anys, l’institut s’ha hagut d’adaptar 
a les diferents lleis educatives, així 
com als canvis socials. 

Reivindicació històrica. “El centre 
ha treballat perquè el seu alum-
nat i el seu professorat estigués 
encada moment a l’alçada de 
les exigències d’una societat can-
viant”, va indicar Campos, qui va 
aprofi tar l’esdeveniment per dema-
nar a la Generalitat que “aquest es-
forç de tants anys es vegi recom-
pensat amb la construcció del 
nou edifi ci –projecte aturat des de 
fa més d’una dècada per manca de 
pressupost– per encarar els reptes 
de futur del centre i de l’educació 
secundària al municipi”. Per la 
seva banda, l’actual director també 
va reivindicar la construcció del 

nou institut i va parlar del futur de 
l’equipament, “centrat en les no-
ves tecnologies, en l’educació per 
projectes i l’ampliació dels bat-
xillerats”, va dir. D’altra banda, 
Viñas va comentar que el projecte 
del nou institut no s’ha descartat 
i va lloar el paper del professorat: 
“Sou els que construiu la història 
d’un institut i vosaltres ho feu 
amb cura i passió”. 
El programa d’actes s’estendrà fi ns 
a fi nal de curs i es duran a terme 
diverses accions adreçades a l’actu-
al alumnat en el marc de les acti-
vitats que el centre organitza cada 
any, com el Carnaval, Sant Jordi o 
la Diada Esportiva. També hi ha 
previst un cicle de conferències 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 
alguna vinculació amb l’institut. El 
programa es pot consultar al web 
del centre, www.iesmm.org.

50 ANIVERSARI DE L’INS M. MIRÓ

L’institut inicia la celebració de l’efemèride amb un acte de reconeixement al professorat

El centre repassa la seva història a 
través de les vivències dels directors

Una foto per a la història amb nou dels directors i directores que ha tingut l’INS Montserrat Miró al llarg dels seus 50 anys de vida

Sílvia Alquézar | Montcada
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Aquest projecte s’ha desenvolupat en el marc del 
Procés Participatiu dels Pressupostos 2018

NOVA DATA:

Dissabte 1 de febrer de 2020, a les 12 h.
(C. Tarragona, 2)

Obrim l’Espai 
d’Entitats Poblet
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El consistori contracta tres persones per dinamitzar el projecte

‘La Muntanyeta Viu’ es 
reforça amb més personal

CAN SANT JOAN

En el marc del programa ‘Treball 
als barris’, l’Ajuntament ha con-
tractat tres persones aturades que 
s’encarregaran de dinamitzar la 
Muntanyeta de Can Sant Joan. 
Es tracta d’un pla d’experimen-
tació laboral que dona suport als 
territoris amb majors necessitats 
de reequilibri territorial i que im-
pulsa el Servei Públic d’Ocupació 
de Catalunya, amb fi nançament 
del Ministeri d’Ocupació, Migra-
cions i Seguretat Social.

Objectius. Les tres persones han 
estat contractades per un període 
de sis mesos a jornada parcial i de-
senvoluparan tasques vinculades 
a l’Àrea Social. En concret, una 
d’elles serà l’encarregada de dur 
a terme la dinamització de l’Ho-
tel d’Entitats de Can Sant Joan, 
al carrer Viver, que gestiona la 
Regidoria de Ciutadania i Parti-
cipació Ciutadana, mentre que 
les altres dues donaran suport 
al projecte de la Regidoria d’In-
fància i Joventut ‘La Muntanye-

ta viu’. El regidor de Promoció 
Econòmica i Ocupació, Jaume 
Teixidó (ERC), ha valorat posi-
tivament el fet de realitzar inter-
vencions que prioritzin aquells 
barris de Montcada que, per 
les seves característiques, re-
quereixen una atenció especial. 
“L’objectiu és millorar aques-
tes zones des del punt de vista 
ocupacional, social i econòmic, 
a partir d’accions d’ocupació 
i desenvolupament local que 
duguin a terme persones atu-
rades”, ha explicat l’edil.

Sílvia Alquézar | Redacció

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

Un dinamitzador gestionarà l’Hotel d’Entitats

L’Institut Escola Ginesta, a Can 
Cuiàs, ha guanyat el tercer pre-
mi del concurs que l’entitat Eco-
vidrio ha convocat entre totes 
les escoles de Catalunya que 
han participat en el programa 
educatiu ‘Vidreamers’. Desti-
nat a l’alumnat de tercer i quart 
d’ESO, aquest programa pretén 
implicar els joves en la promoció 
del reciclatge de residus a partir 
de la metodologia d’aprenen-
tatge-servei a la comunitat. Els 
alumnes van fer un total de tres 
sessions presencials a l’aula amb 
educadors d’Ecovidrio, que els 
van assessorar sobre com disse-
nyar una campanya de sensibi-
lització. 
Entre les set candidatures pre-
sentades, hi ha també la de l’INS 
La Ferreria, que va prendre part 
en el programa i ha quedat en 
la setena posició. El tercer pre-
mi suposa un val per valor de 
500 euros per comprar eines per 
construir un hort escolar i un 
compostador de matèria orgà-
nica, o bé, articles digitals com 
PDIs o una impressora 3D. 

L’escola Ginesta, 
premiada a 
la campanya 
d’Ecovidrio
Laura Grau | Redacció
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Grups municipals
laveu.cat/latevaveu

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

Laura Campos

En els passats dies el nostre municipi s’ha vist afectat pel tem-
poral Glòria. Des del PSC de Montcada ens solidaritzem amb 
totes les persones que n’han estat afectades. Les afectacions 
pel temporal han fet que es visquessin uns dies amb el Pla 
d’Emergències Municipals activat. Volem donar les gràcies a 
la Policia Local, els Mossos d’Esquadra, Protecció Civil, els Bombers, l’ADF, els serveis mèdics, 
els de neteja i als veïns i veïnes pels serveis prestats. També per retornar el nostre municipi a 
la normalitat.
Va arribar el 2020 i amb ell, un govern de coalició entre forces d’esquerra que no es veia des 
de la Segona República. Sens dubte un moment històric que la societat no pot desaprofi tar per 
fer front al ‘trifachito’ del PP, Cs i Vox, que ens vol portar al segle XVlll. Un senzill exemple és el 
PIN parental proposat per Vox. La societat es mereix tenir un govern per canviar la deriva que
portava el govern del PP, per tal de que torni el diàleg social per recuperar la política com la 
solució als confl ictes i eliminar la judicialització de la mateixa defi nitivament de l’escenari polític 
estatal. 
Encara que al principi va ser complex, hem assistit a la formació d’un govern amb entesa entre 
diferents forces polítiques, principalment d’esquerres, que pot treballar per la Justícia social, 
apostar pel repartiment més equitatiu de la riquesa, pujar el SMI, augmentar els impostos 
per a les rendes de més de 130.000 euros, treballar per la transició ecològica, activant l’Estat 
d’Emergència Climàtica, i per la igualtat i el feminisme. Recuperant drets socials, que durant 
els governs del PP es van veure minvats.
A Catalunya s’ha fi xat un rumb molt clar, el diàleg per a la resolució del confl icte polític, escol-
tant les dues parts, deixant les reticències mútues, per trobar solucions. Un confl icte que mai 
va haver de sortir del terreny de la política.
En conclusió, aquests dies hem estat testimonis de la voluntat de les formacions d’esquerres 
per fer front a l’avanç de l’extrema dreta, amb polítiques que siguin més justes i igualitàries. 
També hem estat testimonis d’un fet innegable, el canvi climàtic. 

Ara sí

Andrés Iruela

Ha comenzado un nuevo año. Atrás quedan las fi estas na-
videñas, en las que pequeños y mayores hemos podido dis-
frutar de unos merecidos días de descanso con la oportu-
nidad de pasear por la Fira de Nadal de nuestro municipio. 
Las vacaciones tuvieron su broche de oro con la Cabalgata 
de Reyes. Sin olvidar que España ya cuenta con un gobierno de coalición presidido por Pedro 
Sánchez, este nuevo año comienza intenso en lo que a la política se refi ere, incluida la política 
municipal.
Titulares recientes nos informan de que el TSJC ha emitido una resolución contra la cementera
LafargeHolcim que declara nula tanto la Autorización Ambiental Integrada (AAI) como la licen-
cia de actividades de la planta otorgadas por la Generalitat, a raíz de un contencioso presentado 
por la asociación de vecinos de Can Sant Joan en 2016. Como en toda controversia que se 
dirime en los tribunales, hay una parte que sale más perjudicada y es el numeroso grupo de 
trabajadores que ven peligrar sus puestos de trabajo, muchísimos de ellos también vecinos de 
Montcada i Reixac. Ellos también nos han hecho llegar sus reivindicaciones.
No debemos olvidar tampoco la sentencia del caso de Valentine. Aunque todavía no es fi rme,
no deja en buen lugar a nuestro municipio frente al de la Llagosta. Esto viene a demostrar una
mala praxis de anteriores gobiernos municipales. Sin duda, hacemos frente a un año cargado 
de trabajo, en el cual el grupo municipal de Ciudadanos se esforzará en velar por el bien del 
municipio y de nuestros vecinos.
No quiero terminar sin agradecer la magnífi ca labor que han realizado tanto la Policía Local como 
Protección Civil y el resto de cuerpos de seguridad durante la borrasca Gloria, atendiendo las 
emergencias de nuestros ciudadanos y evitando que, pese a los destrozos, no haya que lamentar 
daños mayores.

Ana Pellicer

Ningú va dir que governar Montcada i Reixac fos fàcil. I 
aquests 2020 ha començat fort, amb dues sentències judi-
cials, rebudes a fi nal de mes, que ens afecten i molt. Una 
ens va en contra, la que anul·la el Planejament de Montca-
da Nord i dona la raó a l’Ajuntament de la Llagosta, en un 
confl icte que s’arrossega des del 2005, amb el trasllat de la fàbrica de pintures Valentine del 
centre del poble a la antiga zona verda del polígon Can Milans, al costat del municipi veí. Una 
operació que ja va ser anul·lada per una sentència judicial al 2009, que deia que l’operació 
s’havia fet per afavorir els benefi cis particulars d’una forma “irracional, innecessària i tortice-
ra”, com deia el dictamen judicial. Des de l’Ajuntament hem intentat resoldre aquest confl icte, 
creant un nou Parc Fluvial al llarg de la Riera Seca, recuperant i dinamitzant la zona industrial 
degradada del voltant de la parcel·la de l’antiga Ignis, millorant la façana nord de Montcada i 
l’entorn de l’antiga N-152. Aquest nou planejament ha estat ara tombat, però no renunciem a 
defensar-lo, a negociar amb la Llagosta i amb la Generalitat per resoldre un confl icte que s’ar-
rossega des de ja fa massa temps i a dignifi car també aquesta part de Montcada. 
L’altra sentència anul·la la llicència a la cimentera Lafarge i dona la raó tant al nostre Ajunta-
ment com a l’AV Can Sant Joan, que van interposar respectives demandes en contra d’una 
autorització mal donada. En espera del possible recurs de la multinacional, que en cas de pre-
sentar-se i ser admès donaria lloc a una sentència en ferm, seguirem sent escrupolosos amb 
el control a totes les empreses del municipi i treballant per aconseguir un aire net. Montcada i 
també Can Sant Joan han de ser un espai de nova centralitat metropolitana pel bon transport 
públic, que permeti connectar mediambientalment Collserola, el Besòs i la Serralada de Ma-
rina, on no hi hagi lloc per incinerar residus ni cremar combustibles per fabricar ciment. Cal 
tenir en consideració i defensar els treballadors i buscar sortides per a tots, però no a costa 
de contaminar o assumir riscos per llicències mal donades. Cal també reduir la generació de 
residus revertint el model consumista. Una bona notícia que és un pas important per construir 
entre tots una Montcada més sostenible, més habitable, més segura i més neta. 

Sentències judicials

Vull mostrar la satisfacció municipal per la sentència del TSJC 
al recurs presentat per l’Ajuntament que declara nul·les de ple 
dret les autoritzacions ambientals concedides a LafargeHolcim. 
També vull agrair a l’AV Can Sant Joan i a la Plataforma Antiin-
cineració que no hagin defallit mai durant tots aquests anys de 
lluita. Les sentències arriben en un moment important, en un context de lluita contra l’impacte 
negatiu de la contaminació en la salut. Cada vegada més, ciutadania i administracions tenim clar 
que és el moment d’actuar i que la lluita contra l’emergència climàtica i la pol·lució és un dels 
principals reptes a abordar. A les ciutats i les aglomeracions metropolitanes es concentra el 70% 
de la població i per tant, som les principals emissores de contaminació. Les administracions hem 
d’estar a l’alçada i, alhora que demanem la implicació de la ciutadania, hem d’abordar l’impacte 
de les grans infraestructures en el medi ambient –ports i aeroports– i de les grans empreses pri-
vades contaminants. Ningú no pot quedar fora d’aquesta corresponsabilitat. 
Fa molts anys que diem que no té cap sentit que en ple segle XXI una empresa com LafargeHol-
cim estigui a 120 metres d’un nucli urbà. Ni que mantingui la producció quan la pedrera d’on 
obtenia històricament el recurs miner està tancada i en procés de restauració. Aquest problema, 
però, no és exclusiu de Montcada i Reixac, afecta directament els municipis de l’entorn. Quin sentit 
té que Barcelona implementi mesures per reduir les emissions i la contaminació si a 300 metres 
de la Meridiana hi ha una activitat com aquesta? Hem d’elevar la demanda a escala metropolitana 
i entomar-la amb la participació i el suport de l’AMB. La sentència també és molt important per 
a l’Ajuntament perquè deixa palès que la Generalitat va menystenir i ignorar les competències 
locals. A partir d’aquest moment, s’obre una nova fi nestra d’oportunitats. Cal que comencem a 
plantejar els diferents escenaris de tancament defi nitiu de la cimentera. Si Lafarge presenta recurs 
de cassació i és admès a tràmit pel Suprem, estudiarem la possibilitat de demanar l’execució de la 
sentència, tot sol·licitant com a mesura cautelar la suspensió de l’activitat fi ns que no hi hagi una 
resolució ferma. Ho farem per responsabilitat amb el moment actual i per la salut de les persones, 
no només de Montcada i Reixac, sinó també de part de la regió metropolitana.

Una oportunitat històrica: aprofi tem-la!

Jordi Sánchez

Nuevo año

DIUMENGE 16  

DE FEBRER, 12 H

A tota màquina!
Visita teatralitzada  

a la Casa de les Aigües 

Durada: 2 h.  

Preu: 5 €

DIUMENGE  

22 DE FEBRER, 12 H

Ruta de les esglésies 
amagades
De 10 a 12 h, portes obertes 

a l’església de Reixac

A les 11 h, visita guiada

DIUMENGE 2  

DE FEBRER, 12 H

Els secrets de la Casa  
de les Aigües
Visita guiada

Durada: 90 min.

Preu: 2 €
Més informació: 

Museu municipal. Tel. 935 651 122 - 610 144 499 
A/e museumunicipal@montcada.org
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>Editorial
Cimentera
En la lluita desigual de David 
contra Goliat que l’AV Can Sant 
Joan i l’Ajuntament mantenen 
contra la cimentera local els pri-
mers acaben de guanyar una ba-
talla important que està per veu-
re si serà la defi nitiva. El litigi 
es va iniciar fa més de 10 anys, 
quan l’aleshores Departament 
de Medi Ambient i Habitatge 
de la Generalitat va concedir 
a LafargeHolcim l’Autorització 
Ambiental Integrada (AAI), re-
quisit indispensable perquè la 
planta pogués fer la seva activi-
tat i utilitzar biomassa –matèria 
orgànica d’origen vegetal o ani-
mal– com a combustible.
L’administració autonòmica va 
prendre la decisió sense fer cas 
de les reticències del consistori 
ni de les al·legacions presen-
tades pels veïns, que tot just 
acabaven de constituir la Pla-
taforma Antiincineració. Aquest 
menysteniment, sumat a una 
mala tramitació de la pròpia 
AAI, ha propiciat que el TSJC 
hagi declarat la nul·litat del pro-
cediment, deixant la planta sen-
se llicència d’activitats.
Signifi carà això el tancament 
de la cimentera? Està per veu-
re, però sí que pot ser el mo-
ment decisiu per plantejar se-
riosament el futur de la fàbrica 
al municipi en una taula de ne-
gociació on participin totes les 
parts implicades.

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

Denúncia a l’OMIC
Volia explicar un problema que vaig 
tenir a la botiga Yoigo de Montcada 
perquè no us passi el que a mi. Hi 
vaig portar a reparar la meva panta-
lla de mòbil i en cap moment em van 
donar factura, ni cap paper conforme 
es quedaven l’aparell en reparació. Al 
cap de tres mesos em va començar 
a fallar la pantalla i vaig tornar a por-
tar el mòbil a la botiga. Em van dir 
que ja no estava en garantia i, és clar, 
com no tenia la factura no vaig poder 
demostrar que l’havia dut a reparar. 
Així que el vaig tornar a deixar allà 
perquè me l’arreglessin de nou, però 
aquesta vegada vaig demanar la fac-
tura. Quan el vaig anar a recollir, la 
dependenta em va dir que encara no 
la tenia i li vaig pagar en efectiu per-
què el datàfon no li funcionava. 
Dos dies després em va tornar a fallar 
la pantalla i el vaig tornar a portar a 
reparar. Quan el vaig anar a buscar 
havien perdut l’aparell i vaig estar 
una hora sense saber on era. Un cop 
trobat, vaig exigir la meva factura i 
em van dir que encara no la tenien. 
Al cap de dos dies, novament em va 
fallar el mòbil i aleshores li vaig dir a 
la dependenta que, si no em dona-
va cap document que acredités que 
se’l quedava, no el deixava i que, si 

us plau, em retornés els diners. Vaig 
estar una setmana anant a la botiga a 
reclamar la meva factura: vaig rebre 
crits, em tenien esperant tres hores 
mentre atenien uns altres clients... En 
defi nitiva, un tracte vergonyós. Final-
ment, vaig decidir posar una recla-
mació a l’Ofi cina de l’OMIC que m’ha 
ajudat moltíssim. Des d’aquí, el meu 
agraïment. 
En el full de reclamació, la depen-
denta reconeix que s’ha quedat el 
meu mòbil per reparar i que no em 
farà factura. Avui dia la reclamació ha 
prescrit i l’establiment no ha presen-
tat cap factura ni m’ha tornat els di-
ners. Per reparar-me la pantalla dues 
vegades em van cobrar 150 euros i 
no van resoldre l’avaria. Al fi nal, la 
vaig portar a reparar a un altre lloc, 
de manera que he pagat tres repara-
cions. 
Des d’aquí vull denunciar el tracte 
vexatori que he rebut i l’incompliment 
de la Llei de Consum que obliga a do-
nar tiquet de compra o factura. Em 
sento estafada.

Ingrid Hervías
Montcada

Velocidad en Mas Duran
Preocupa y mucho en lo que se está 
convirtiendo Mas Duran. Un barrio que 

ha acabado transformándose en una 
autovía de paso para los cientos de 
vehículos que lo cruzan a diario 
para enlazar de la C17 a la C58 y 
viceversa. Los coches atraviesan el 
barrio de manera temeraria, poniendo 
en peligro la vida de muchas fa-
milias. Velocidad por encima de lo 
permitido, adelantamientos en pasos 
de peatones, paso de camiones de 
gran tonelaje...
Son incontables las quejas que 
los vecinos han hecho llegar al 
Ayuntamiento, dando como respues-
ta simples parches que para nada 
solucionan el problema. El barrio ne-
cesita vadenes de obra o semáforos 
que regulen el tráfi co y lo desvíen 
hacia otros lugares que no impliquen 
pasar por una zona residencial. Has-
ta que el Ayuntamiento no entienda 
esto, tenemos un gran problema de 
seguridad. Esperemos que no haya 
que lamentarlo. 

Alberto Bueno
Mas Duran

Rèplica a ‘el Clic’
En el passat número de ‘La Veu’ es va 
publicar a la secció ‘Clic’ una fotogra-
fi a d’Antonio Cabañero denunciant 
que un vehicle escombradora feia 
emissions contaminants. Traslladada 

aquesta queixa a l’empresa conces-
sionària del servei de neteja viària, 
FCC Medio Ambiente, es constata 
que l’11 de gener l’escombradora 
mecànica en qüestió va patir una ava-
ria mecànica de la vàlvula d’admissió 
del col·lector d’aire, que obre i tanca 
del fl ux d’aire depenent de les neces-
sitats del motor atès que estava ple 
de carbonilla, no realitzant bé la seva 
funció la bomba Ad-blue, injectant 
més quantitat d’aquest additiu de la 
necessària. Això va provocar un fum 
blanc no contaminant, però si vistós. 
L’ad-blue s’utilitza per reduir les emis-
sions d’òxids de nitrògen en vehicles 
diesel.
Els vehicles amb motor EURO6 com-
pleixen amb la normativa més estric-
ta d’emissions i, quan pateixen una 
avaria del sistema de combustió, 
el mateix motor es posa en situació 
d’emergència, el que no permet tre-
ballar, però sí moure el vehicle per 
retornar a la base. Un cop reparada 
l’avaria, l’escombradora ja torna a tre-
ballar amb tota normalitat. 
D’altra banda, l’informe de la ITV co-
rresponent al mes de setembre 2019 
confi rma que les emissions del vehi-
cle són correctes. 

Juan Carlos de la Torre
Regidor de Serveis Municipals

Opinió

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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Text que impacti, emocioni o no deixi indiferent 

sobre la situació social de les dones i les seves 

lluites i drets. Màxim 200 paraules.

M O N T C A D A  I  R E I X A C  2 0 2 0

DONES VEU A 
LES DONES?

6è concurs microrelats 

INFORMACIÓ: 
www.montcada.cat  

   DonesMiR  

  oficinadona@montcada.org

Tel. 934 451 888  |  De dilluns a divendres: 9 a 21h

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

laveu.cat/agenda

1 l dissabte
Inauguració. De l’Espai d’Entitats Po-

blet. Hora: 12h. Lloc: Al costat del pave-

lló Miquel Poblet.

2 l diumenge
Visita. ‘Els secrets de la Casa de les Ai-

gües’ (recorregut guiat de 90 minuts de 

durada). Hora: 12h. Organitza: Museu 

Municipal. Preu: 2 euros.

Música. Concert d’homenatge a la can-

tant Rocío Jurado, ‘Punto de Rocío’, 

amb Daniel Anglès i Marc Sambola. 

Hora: 18h. Lloc: Teatre Municipal (veu-

re pàgina 18).

4 l dimarts
Inauguració. Exposició d’alumnes de 
pintura del Casal Cívic Montcada i Rei-
xac. Hora: 19.30h. Lloc: Casa de la Vila.

5 l dimecres
Presentació. ‘Tratado de la involución’, 
d’Esther Valero. Hora: 19h. Lloc: Biblio-
teca Elisenda (veure pàgina 19).

Taller. Resposteria amb Àngels Jornet. 
Hora: 19.30h. Lloc: La Unió.

8 l dissabte
Visita. ‘La poesia i Gràcia’. Hora: 11h. 
Lloc: Plaça Lesseps. Organitza: Funda-
ció Cultural Montcada.

9 l diumenge
Teatre infantil. ‘Little nights’, de la com-

panyia Imaginart. Hora: 10.30-11.30h i 

12.30h. Lloc: Teatre Municipal. Preu: 5 

euros anticipada/ 8, a taquilla.

11 l dimarts
Xerrades. ‘El Besòs i el seu ecosiste-

ma’, a càrrec de Juli Mauri. ‘Els ocells 

del Besòs’, a càrrec de Xavier Larruy, 

i col·loqui sobre el desastre ecològic 

arran l’incendi d’una empresa de Mon-

tornès. Hora: 18h. Lloc: Auditori Munici-

pal. Organitza: Aula d’Extensió Universi-

tària i Ajuntament.

EXPOSICIÓ
PINTURA
Casal Cívic Montcada

4 de febrer, 19.30h

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

31 1 2

7 8 94 5 63
Quirós El Punt El PuntJ.Vila C.Pardo M.GuixDuran

Rambla

J.Relat Rivas DuranRambla

12 1413

J.Relat J.Relat

15 16

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

10 11
J.Vila C.Pardo C.Pardo

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

2 DE FEBRER, 12H
PARC DE LES AIGÜES

ELS SECRETS DE LA CASA DE LES AIGÜES
Visita guiada de 90 minuts

EXPOSICIÓ
ELS BOSCOS

Agenda

                febrer

fa
rm

à
c
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s EXPOSICIÓ

PINTURA FLUIDA
Enrique Deallí

Fins al 28 de febrer

Pilar Masip 

Fins al 16 de febrer

Sortim!

Diumenge 2 de 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: 1  euros;  
anticipada 1  euros

Diumenge 9 de febrer,  
a les 10.30, 11.30 i 12.30 h,  
al Teatre Municipal

LITTLE NIGHT
Cia. Imaginart 

Preu: 8 euros;  
anticipada 5 euros

Més informació i compra d’entrades: www.mirteatres.cat
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DEBUT LITERARI D’ESTHER VALERO
L’autora montcadenca publica la novel·la 
de ciència fi cció ‘Tratado de la involución’

‘L’home Invent’ prepara un nou EP
La banda montcadenca avança el single ‘Gràcies per venir’ i en publica el videclip

El grup montcadenc L’Home Invent va actuar a la sala Almo2bar de Barcelona el 25 de gener
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L’Home Invent prepara el seu 
primer EP, titulat ‘La guerra de 
l’Emú’, que veurà la llum el pro-
per mes de març. Un dels quatre 
temes del disc, ‘Gràcies per ve-
nir’, és el que ha escollit  la banda 
montcadenca com a single i tam-
bé per gravar el seu nou video-
clip, fi lmat íntegrament a Mont-
cada i amb la participació dels 

actors montcadencs Alba Rubio 
i Víctor Bea –vinculats a l’escola 
Cuidar’t Teatre. “El nou tema 
narra una història de desamor, 
tan tòpica com crua, sobre el 
temps que passa entre una 
ruptura i el dia de ser a punt 
per a noves aventures”, explica 
el líder del grup i, Fran Delgado. 
El darrer concert de la banda va 
ser el 25 de gener a la sala Almo-

2bar de Barcelona –juntament 
amb la banda d’electropop Me & 
The Monster–, on va interpretar 
temes del seu primer llarga du-
rada ‘Abrera-Mura’ (U98 Music, 
2019), gravat arran dels premis 
Èxit i de Votació popular del 
Sona9 2018, concurs musical que 
va suposar una gran impuls per a 
la banda, com a grup emergent 
dins l’escena pop-indie catalana. 

Laura Grau | Redacció

El Teatre Municipal acollirà el 
2 de febrer el concert ‘Punto de 
Rocío’ (18h), el darrer projecte 
musical de Daniel Anglès i Marc 
Sambola, un treball discogràfi c 
en què els dos músics adapten 
els grans èxits de la desaparegu-
da cantant Rocío Jurado. El disc 
conté cançons tan emblemàti-
ques de l’artista gaditana com 
‘Señora’, ‘Como una ola’, ‘Se nos 
rompió el amor’, ‘Punto de parti-
da’, ‘Como yo te amo’ o ‘Si ama-
nece’, entre d’altres. 

Adaptacions. Es tracta d’un es-
pectacle íntim i proper on els dos 
intèrprets despullen les cançons 
d’artifi cis i clixés i incorporen no-
ves harmonitzacions que sorpre-
nen per la seva actualitat. 
Anglès és conegut en el món de 

les arts escèniques per la seva tra-
jectòria com a actor i director de 
musicals. Ha dirigit espectacles 
com ‘Mamma Mia!’, ‘Hair’ i ‘La 
Bella y la Bestia’, i n’ha protago-
nitzat d’altres com ‘Rent’ i ‘No-

tre Dame de París’. Actualment 
és director de la companyia ‘El 
musical més petit’. Les entrades 
anticipades, al preu de 10 euros, 
es poden adquirir al web mirtea-
tres.cat.

Daniel Anglès posa veu a les cançons que va popularitzar la cantant Rocío Jurado

MÚSICA

Daniel Anglès versiona els temes 
més populars de Rocío Jurado
El concert, amb Marc Sambola a la guitarra, serà el 2 de febrer al Teatre Municipal

FM

Laura Grau | Redacció

M
AT

IL
D

E 
BL

U
E

Salva Criado publica el seu 
segon disc amb Matilda Blue
Salva Cria do està immers en la 
gira del segon treball discogràfi c 
de Matilda Blue, titulat ‘De ayer 
ya hace tiempo’. El músic mont-
cadenc forma part d’aquesta ban-
da de rock i blues des del 2013, 
any en que va ser fundada per 
l’excantant de Sol Lagarto, Er-
nest Armengol.
Criado, que viu a Barcelona 
des del 2017, compagina la seva 
carrera en solitari  amb la seva 

participació a Matilda Blue, on 
toca la guitarra elèctrica i fa els 
arranjaments. El músic prepa-
ra el seu primer disc en solitari, 
que podria veure la llum al març, 
i que inclourà una dotzena de 
temes propis, composats en els 
últims quatre anys. “Quan aca-
bi la gira amb la banda, vull 
posar-me al cent per cent en la 
promoció d’aquest treball”, ha 
explicat Criado | LG
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El veí de Can Sant Joan Enrique 
Rodríguez, conegut amb el nom 
artístic d’Enrique Deallí, exposa 
al Kursaal una mostra formada 
per una trentena de quadres titu-
lada ‘Pintura fl uida’. Els llenços 
estan fets precisament amb la 
tècnica que porta el nom de l’ex-
posició, que consisteix a barrejar 
pintures diluïdes per crear peces 
decoratives úniques, ja que els 
colors reac cionen entre si creant 
formes i efectes molt interessants 

per a la vista. “M’ho passo molt 
bé experimentant amb aquesta 
tècnica que he après a través 
de tutorials  d’Internet”, explica 
aquest veí, que ha treballat de cui-
ner i instal·lador de parquet i que  
va començar a pintar l’any passat 
com afi ció després de quedar-se 
sense feina. La inauguració va 
comptar amb la presència del regi-
dor de Promoció Econòmica, Jau-
me Teixidó (ERC), en representa-
ció de l’Ajuntament. La mostra es 
podrà visitar fi ns al 28 de febrer.

Laura Grau | Can Sant Joan
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Enrique Deallí, davant de dues obres de l’exposició ‘Pintura fl uida’, el seu debut com a pintor

KURSAAL

Veí de Can Sant Joan i autodidacta, debuta com a pintor

Enrique Deallí presenta 
la mostra ‘Pintura fl uida’

Els Castellers de Montcada i 
Reixac han renovat bona part 
de la seva junta administrati-
va i tècnica en l’assemblea que 
es va celebrar el 19 de gener al 
nou Espai d’Entitats Poblet, local 
que està previst inaugurar l’1 de 
febrer i que l’entitat utilitzarà a 
partir d’ara com a lloc d’assaig. 
El nou president és Xavi Lázaro, 
veí de Ripollet, que substitueix 
Salvador Urpí, en el càrrec des 
de fa 5 anys. “Abandono la pre-
sidència, però continuaré vin-
culat a la colla com a casteller 
i fent un cop de mà a la nova 
junta”, ha dit Urpí, que es mos-
tra satisfet de la feina feta durant 
el seu mandat. 

Interactiu. Lázaro forma part 
dels teules des de fa dos anys, 
quan els seus fi lls van apun-
tar-s’hi a fer castells. “M’hi sen-
to molt a gust i amb ganes de 
treballar perquè la colla creixi 
i tingui més visibilitat, ara que 
disposa d’un espai per assajar 

més cèntric”, ha dit el nou pre-
sident. Fins ara, l’entitat utilit-
zava el gimnàs de l’escola Mitja 
Costa. El nou espai permetrà 
instal·lar una xarxa de seguretat 
i un terra atenuant per a possi-
bles caigudes. “El que no tenim 
solucionat és l’espai de magat-
zem perquè el que hi ha és in-
sufi cient”, ha dit Lázaro.
Els canvis també afecten el cap 
de colla, Mario Delgado, que 

traspassa el seu càrrec a Nil 
Vera, un jove montcadenc de 26 
anys, vinculat a la colla des del 
2016. Vera ha elogiat la feina feta 
per l’anterior junta tècnica i ha 
manifestat la voluntat de conti-
nuar millorant, tot i algunes li-
mitacions. “Sabem fer castells, 
però no en podem fer de més 
grans perquè ens falta gent”, 
reconeix Vera, qui anima els ve-
ïns a fer-se socis.

Laura Grau | Pla d’en Coll

El president sortint Salvador Urpí, a l’esquerra, amb el nou responsable de la colla, Xavi Lázaro

CASTELLERS

La nova junta es planteja créixer 
com a colla i tenir més visibilitat
Xavi Lázaro substitueix Salvador Urpí a la presidència i Nil Vera és el nou cap tècnic
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Arrenca la programació del 2020

La Casa de les Aigües engega 
la temporada d’activitats el 2 de 
febrer, amb la visita guiada ‘Els 
secrets de la Casa de les Aigües’. 
El 16 de febrer es farà el primer 
recorregut teatralitzat de l’any ‘A 
tota màquina!’. Les visites sempre 
comencen a les 12h. La resta es 
faran els dies 15 i 29 de març; 19 
i 26 d’abril; 10, 24 i 31 de maig, 

i 14 i 21 de juny. El programa 
també inclou dues sortides a peu 
pel Rec Comtal, des de Montcada 
fi ns a Barcelona, l’1 de març i el 
7 de juny. Amb motiu del Dia In-
ternacional dels Boscos, el 22 de 
març, hi haurà una nova funció 
de ‘Les aventures de la Marina’. I 
el Dia Internacional dels Museus 
se celebrarà amb dues activitats: 
‘La Nit dels museus’ (16 de maig) 

i l’espectacle infantil ‘Clàudia i el 
misteri de la clau’ (17 de maig). 
Aquest semestre hi haurà portes 
obertes els dissabtes i diumenges, 
de 10 a 14h, i la Jugatecambien-
tal a l’exterior del recinte, tots els 
diumenges al matí, des de l’1 de 
març al 31 de maig. Els interessats 
poden trucar al Museu Municipal  
935 651 122 o enviar un correu a 
museumunicipal@montcada.org.

Les activitats s’allargaran fi ns al juny i preveuen visites i propostes divulgatives

CASA DE LES AIGÜES

Laura Grau | Redacció

Dos dels actors que fan les visites teatralitzades a la Casa de les Aigües durant la temporada
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TEATRE MUNICIPAL

El públic que va acudir a veure 
l’espectacle ‘La dona del 600’ al 
Teatre Municipal el 26 de gener, 
va poder fer-se fotografi es amb 
els quatre models de Seat 600 que 
l’associació Amics dels Clàssics 
va instal·lar a l’Àgora del Mont-
cada Aqua, amb la col·laboració 
de l’Ajuntament i l’Agrupació 
Fotogràfi ca de Montcada (Afot-
mir) –que va fer les fotografi es. 
L’obra de teatre tenia com a fi l 

conductor la construcció d’un 
cotxe d’aquesta marca per part 
d’un dels protagonistes com a ho-
menatge a la seva dona difunta, 
apassionada del 600. 
Amics dels Clàssics va aprofi tar 
l’ocasió per mostrar quatre de 
les seves joies i recordar la im-
portància d’aquest vehicle, que 
va canviar  la forma de viatjar de 
tantes famílies als anys seixanta. 
Totes les fotografi es  estan penja-
des al Facebook de l’entitat.

Laura Grau | Pla d’en Coll

Els Amics dels Clàssics 
exposen quatre Seat 600
El motiu va ser la representació de l’obra ‘La dona del 600’

El Centre de documentació del 
Parc de la Serralada de Marina 
–amb seu a la Biblioteca Elisen-
da– i l’Ajuntament de Montcada 
i Reixac han convocat la setena 
edició del concurs de fotografi a 
dedicat a la divulgació i sen-
sibilització sobre aquest espai 
natural, amb la col·laboració 
de l’Agrupació Fotogràfi ca de 
Montcada i Reixac (Afotmir). 
L’objectiu del certamen és pro-
moure els valors naturals, cul-
turals i històrics del Parc i es 
divideix en tres categories: fl ora 
i/o fauna,  patrimoni i paisatge. 

Bases. Els participants poden 
presentar un màxim de quatre 
imatges, inèdites, de qualsevol 
tècnica i procediment. Les obres 
s’hauran d’enviar a l’adreça de 
correu electrònic p.smarina.cd@
diba.cat fi ns al 24 de maig i no 
poden pesar més de 3 megues 
cadascuna. Hi haurà tres pre-
mis per a cada categoria i el ve-
redicte es farà públic a mitjan de 
juny. Les guanyadores s’exposa-
ran a la Biblioteca Elisenda | LG

Nova edició 
del concurs de 
fotografi a de 
la Serralada 
de Marina

La companyia d’espectacles i 
concerts familiars El Pot Petit 
farà dues actuacions el proper 17 
de maig al Teatre Municipal. La 
Regidoria de Cultura i Patrimo-
ni ha acordat amb el grup fer un 
segon concert, a les 17h, després 
que les entrades a l’única sessió 
prevista inicialment (12h) es ven-
guessin en poques hores. El Pot 
Petit és un dels plats forts de la 
nova programació semestral que 
oferta l’Ajuntament a les sales del 
municipi. Les entrades per al se-
gon concert de la companyia es 
poden adquirir a través del por-
tal mirteatres.cat al preu de 5 euros 
anticipades –8, a taquilla– o tam-
bé presencialment, a l’Auditori 
Municipal.

Interactiu. D’altra banda, el 9 de 
febrer arrenca la programació fa-
miliar al Teatre Municipal amb 
l’espectacle ‘Little night juga amb 
la nit’, de la companyia Imagi-
nart. L’obra, adreçada a nens de 
18 mesos a 3 anys, proposa una 
intensa experiència audiovisual, 
que estimula els sentits i conver-
teix els infants en els protagonis-
tes de la història | LG

El Pot Petit 
farà un segon 
concert el 17 de 
maig al Teatre

Esther Valero ha publicat la seva 
primera novel·la ‘Tratado de la 
involución’, que presentarà el 5 
de febrer a la Biblio teca Elisen-
da (19h). L’escriptora, que va 
viure 20 anys a Montcada i ara 
és veï na de Terrassa, aposta per 
la cièn cia fi cció per refl exionar 
sobre el futur del sistema capi-
talista i la concentració del po-
der i la riquesa en unes poques 
mans. L’obra  segueix les passes 
de Zoë, una barcelonesa que 
rep l’encàrrec de treballar per 
evitar la desaparició de les abe-
lles. Mentrestant, la societat civil 
s’organitza en la Resistència per 
enderrocar els responsables de 
la ruina del planeta. “Es tracta 
d’una distopia sobre el futur 
que ens pot resultar bastant fa-
miliar, atenent les coses que ja 
estan passant en l’àmbit de la 
ciència i la tecnologia”, explica 
Valero, llicencia da en Sociologia 
i empleada d’una multinacional. 

Temàtica. A la novel·la aparei-
xen temes com la progressiva 

deshumanització de la societat, 
la pèrdua del sentit comunitari, 
els experiments de biotecnolo-
gia aplicada sobre els aliments i 
l’extinció de les espècies. L’auto-
ra, afi cionada a escriure des de 
la infància, ha acudit a l’editorial 
de micromecenatge literari www.
libros.com per poder publicar el 
seu llibre, donada la difi cultat de 
fer-ho amb les editorials tradicio-
nals. “És una fòrmula més de-

mocràtica on el lector pot triar 
el llibre que vol i els autors no 
han d’estar supeditats als inte-
ressos dels grans grups editori-
als”, remarca Valero. 
A més d’escriure, l’autora té un 
bloc sobre feminisme i cuina ve-
getariana titulat ‘Esthernalizan-
do’, on publica regularment les 
seves opinions sobre qüestions 
diverses, a més de contes curts i 
receptes de cuina vegana.

Laura Grau | Redacció

L’escriptora Esther Valero, de 43 anys, va viure a la Ribera els primers vint anys de la seva vida

LITERATURA

Esther Valero publica la novel·la 
distòpica ‘Tratado de la involución’
L’autora debuta amb un llibre de ciència fi cció sobre les perversions del capitalisme 
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L’historiador Josep Maria Vilar-
rúbia, col·laborador habitual de 
la Fundació Cultural Montcada, 
va glossar la fi gura de la reina 
Elisenda de Montcada (Aito-
na, 1992-Barcelona, 1364), a la 
conferència que va fer el 29 de 
gener a la seu de l’entitat davant 
d’una cinquantena de persones. 
Vilarrúbia va lamentar la poca 
informació que ens ha arribat 
sobre aquesta noble, que va ser 
la quarta esposa del rei Jaume II, 
en ser anul·lat el seu primer ma-
trimoni i quedar vidu dues vega-
des seguides. Elisenda pertanyia 
al llinatge dels Montcada, molt 
proper a la Corona d’Aragó. 
“Com hi havia un cert grau de 
consanguinitat, el rei va haver 
de demanar un dispensa papal 
per poder formalitzar el matri-
moni”, va explicar Vilarrúbia.

Monestir. Elisenda tenia 30 anys 
quan es va casar amb el mo-
narca, que en tenia 55.  Es van 

instal·lar al Palau Reial de Bar-
celona i no van tenir fi lls. La 
reina, de profundes conviccions 
religioses i esperit emprenedor, 
va decidir fundar un monestir 
de monges clarisses als voltants 
de Barcelona. El rei hi va accedir 
amb la condició que fos dedicat 
a la Mare de Déu. La ubicació 
inicial va ser Valldaura, entre 
Montcada i Cerdanyola, però, 

fi nalment es va optar per Pedral-
bes, a causa de la pedra blanca 
que s’extreia d’una pedrera allà 
existent. Un cop vídua,  es va fer 
construir una palauet al costat 
del monestir, on va viure fi ns a 
la seva mort. El seu sepulcre es 
troba al monestir de Pedrables. 
Segons l’historiador, “va ser una 
dona pietosa, intel·ligent i co-
neixedora de la seva terra”.

Laura Grau | Montcada

L’historiador Josep Maria Vilarrúbia, durant la xerrada que va fer el 29 de gener a la Fundació

FUNDACIÓ CULTURAL

Elisenda de Montcada, una reina 
pietosa, intel·ligent i emprenedora
L’historiador Josep Maria Vilarrúbia repassa la fi gura de l’esposa del rei Jaume II  
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Part del públic que va assistir a la representació es va fer fotografi es amb un dels Seat 600
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La UE Sant Joan Atlètic va gua-
nyar el 26 de gener el derbi local 
contra el CD Montcada al grup 
segon de Segona Catalana, amb 
un gol al minut 15 de Pablo Bor-
ges –que també va ser l’autor de 
l’únic gol del partit de la prime-
ra volta al camp de la Ferreria. 
L’equip que entrena Claudio Fes-
ta va disposar de l’oportunitat 
més clara per aconseguir l’empat 
al minut 43, però el penal que va 
llançar Valentín Rizzo es va esta-
vellar al pal. El matx, que obria 
la segona volta de la lliga, va ser 
força igualat i intens, amb opci-
ons clares per a ambdós clubs 
que van mantenir l’emoció en el 
marcador fi ns al xiulet fi nal de 
l’àrbitre. La graderia del camp 
municipal de Can Sant Joan es 
va omplir de gom a gom de se-
guidors d’ambdues afi cions, que 
no van parar d’animar els seus 
equips.

Valoracions. La victòria permet al 
conjunt de Can Sant Joan man-
tenir-se a la part alta de la tau-
la amb opcions d’ascens, ja que 

ocupa la sisena posició amb 33 
punts, empatat amb el CD Mas-
nou, i a tan sols tres punts del 
segon, el CCD Turó de la Peira. 
“El triomf és important per-
què ens manté vius en la lluita 
per la promoció d’ascens”, ha 
valorat el tècnic de la UE Sant 
Joan Atlètic, Iban Tey, qui ha 
destacat que l’equip seguirà tre-
ballant per aconseguir el retorn a 
Primera Catalana. 
L’entrenador també ha fet ba-
lanç de la primera volta, amb 
un inici negatiu que va gene-
rar força dubtes en els primers 
compasos de la competició. “Al 
principi de la lliga ens va cos-
tar arrencar perquè èrem una 
plantilla nova. També hem 
patit diverses lesions i baixes, 
però ens hem anat refent”, ha 
explicat Tey, qui no vol fer pre-
diccions “perquè tots els partits 
són difícils i cal anar jornada 
a jornada”, ha dit. Aquesta és 
la primera temporada del tècnic 
al club de Can Sant Joan, on as-
segura que es troba molt a gust: 
“És un club humil, però amb 
ganes de fer coses importants. 
Esperem que puguem assolir 
un gran fi nal de lliga”.
Per la seva banda, la situació del 
CD Montcada és totalment opo-
sada a la de la UE Sant Joan At-
lètic, ja que es troba a l’últim lloc 
de la classifi cació, amb només 8 

punts, empatat amb el Canyelles 
i a onze punts de la salvació. Mal-
grat la derrota, l’entrenador verd 
s’ha mostrat satisfet amb la imat-
ge i el joc oferts pel seu equip, 
que ha reforçat la plantilla amb 
noves incorporacions amb expe-
riència de cara a la segona volta 
de la competició. “En aquest 
partit hem guanyat en actitud 
i agressivitat. Vam començar 
amb una plantilla molt jove, a 
la qual li ha costat adaptar-se 

a la categoria. El 95% dels gols 
que hem rebut aquest any han 
estat per errors nostres”, ha 
assenyalat Festa, qui veu amb 
optimisme la segona volta de la 
lliga. “Si competim amb les 
ganes d’aquest partit contra el 
Sant Joan, pocs en perdrem”, 
ha expressat el tècnic, per al qual 
la clau de la salvació passa per 
“ser un fortí als nou partits que 
ens queden a casa i jugar tots 
els enfrotaments de fora com si 

fossin la fi nal d’un mundial de 
futbol”.
Ambdós equips tenen uns rivals 
complicats a la dinovena jornada 
de lliga. La UE Sant Joan Atlè-
tic visitarà el 2 de febrer (12h) el 
camp del Sant Pol, el tercer clas-
sifi cat amb 35 punts, mentre que 
el CD Montcada rebrà a l’estadi 
de La Ferreria el Turó de la Pei-
ra, el segon de la taula, amb 36. 
El matx es disputarà el mateix 
dia, també a les 12h.

El defensa central Pablo Borges celebra amb l’afi ció el gol que va donar la victòria al seu equip al derbi montcadenc disputat el dia 26

FUTBOL. SEGONA CATALANA

El camp municipal de Can Sant Joan s’omple de gom a gom per veure el partit, que va ser molt igualat i intens fi ns al fi nal

La UE Sant Joan s’endú el derbi contra 
el CD Montcada amb un gol de Borges
Sílvia Alquézar | Redacció
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HANDBOL
El CH La Salle va presentar els seus 
equips davant l’afi ció el 18 de gener 
al pavelló Miquel Poblet

Els santjoanesos lluiten 
per l’ascens, mentre 
que l’objectiu dels verds 
és la permanència
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El CH La Salle va presentar el  
18 de gener davant la seva afi ció 
la vintena d’equips que formen 
part de l’entitat aquesta tempo-
rada, una xifra rècord en la seva 
història –set pertanyen a l’esco-
la i 13 són federats. En total, el 
club compta amb un equip tècnic 
d’una cinquantena de persones i 
uns 270 esportistes repartits en 
un prebenjamí mixt, vuit con-
junts femenins –un benjamí, dos 
alevins, un infantil, un cadet, dos 
juvenils i un sènior– i 11 mascu-
lins –un benjamí, dos alevins, un 
infantil, un cadet, dos juvenils,  
un júnior, dos sèniors i un màs-
ter. Aquest creixement ha estat 
una de les fi tes que el president 
del CH La Salle, Enric Expósito, 
va posar de manifest durant la 
presentació, a la qual no va po-
der assistir el juvenil femení per-
què estava jugant un partit a la 
mateixa hora. 

“El mèrit respon al treball de 
continuïtat que s’està fent des 
de fa anys, acompanyat de la 
gestió de la directiva i del ni-
vell dels nostres entrenadors i 
entrenadores; tot plegat fa que 
les famílies ens donin la seva 
confi ança i que els jugadors 

vulguin seguir aquí”, va dir 
Expósito. El president lassal·lià 
també va destacar l’equitat entre 
el nombre d’equips masculins i 
femenins, un tret distintiu respec-
te altres clubs que ha rebut la feli-
citació del president de la Federa-
ció d’Handbol Catalana, Jaume 
Fort, també present a l’acte, jun-
tament amb el regidor d’Esports, 
Salva Serratosa (ERC). Apro-
fi tant la presència de l’edil, Ex-
pósito va traslladar al consistori 
la necessitat de disposar de més 
espais d’entrenament. “Des de 
l’Ajuntament s’ha fet una bona 
política esportiva que ha per-
mès augmentar el nombre de 
clubs i d’equips, però això ha 
repercutit en què ara tinguem 
mancança d’instal·lacions”, va 
comentar el directiu.

Equipaments. Serratosa, per la 
seva banda, va anunciar que 
abans d’estiu està previst que fi -
nalitzin les obres de construcció 
de la pista descoberta que hi ha al 
costat del pavelló Miquel Poblet. 
“Servirà per a entrenaments i, 
fi ns i tot, per a partits, sempre 
que la climatologia ho perme-
ti”, va dir l’edil, tot afegint que 
enguany es faran importants in-
versions en equipaments espor-
tius: “Es canviarà la gespa dels 
dos camps de futbol i també 
es faran millores a la pista del 
carrer Bonavista per acabar 
amb les fi ltracions laterals, 
canviar el marcador i arrenjar 
la sala de reunions”.

El club va presentar els 270 jugadors i la cinquantena de tècnics en un acte fet el 18 de gener, al pavelló Miquel Poblet
Pilar Abián | Pla d’en Coll

La vintena d’equis del CH La Salle va omplir la pista del pavelló Miquel Poblet el dia de la presentació davant de la afi ció montcadenca
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El CH La Salle va iniciar el 18 
de gener la segona volta de la 
lliga al grup D de la Primera 
Estatal amb una victòria contra 
l’Handbol Sant Vicenç per 24-
21. A la setmana següent, els 
homes de Pau Lleixà van caure 
derrotats contra el Sant Martí 
Adrianenc, el líder, per un con-
tundent 37 a 22. La Salle rebrà  
l’1 de febrer la visita d’un altre 
rival difícil, el BM Granollers  | SA

El sènior A és vuitè 
amb 15 punts

El sènior femení del FB Mont-
cada ha tancat una primera 
volta força irregular al grup 
Segon de Primera Catalana. 
El conjunt que entrena Anto-
nio Moya es troba classifi cat a 
l’onzena posició amb 17 punts, 
després d’haver sumat vuit der-
rotes, cincvictòries i dos empats. 
L’equip va perdre contra l’UE 
Tona per 3-2 en l’últim partit de 
la primera fase de la competició. 
Per la seva banda, el matx que 
obria la segona volta al camp 

del Món Femení Sant Adrià es 
va ajornar el 25 de gener.

Proper enfrontament. El FB Mont-
cada té un partit complicat el prò-
xim 2 de febrer, ja que rebrà la 
visita del primer equip del FC 
Girona, que està classifi cat a la 
segona posició amb 32 punts. Les 
gironines es van retrobar amb la 
victòria a l’última jornada dispu-
tada en superar l’UE Tona per 
3-1, després de quatre partits sen-
se guanyar | SA  

FUTBOL FEMENÍ

El conjunt que entrena Antonio Moya suma vuit derrotes, cinc victòries i un empat

Balanç irregular del FB Montcada 
a la primera volta de la competició L’equip de Robert Villa va golejar 

l’AE Ametlla per 7-0 en el pri-
mer matx de la segona volta de 
la lliga, al grup novè de Tercera 
Catalana. La victòria és important 
per al conjunt local, que venia de 
tres jornades consecutives sense 
guanyar, després dels dos em-
pats a zero contra el Vilanova del 
Vallès i el Lliçà d’Amunt i la de-
rrota per la mínima (0-1) contra 
el Sant Celoni al darrer matx de 
la primera fase de la competició. 
La UE Santa María es troba a la 
quarta posició, amb 38 punts, a 
un de la Penya Barcelonista Anguera (3r) i a 4 del FC Cerdanyola B (2n). 
El balanç de la primera volta ha estat molt positiu amb 10 triomfs, 3 
derrotes i 4 empats. D’altra banda, el conjunt B del club de Terra Nostra 
és al desè lloc amb 17 punts. A l’última jornada, la primera de la segona 
volta, va perdre al camp del Can Mas Ripollet per 4-3 | SA

FUTBOL. TERCERA CATALANA
La UD Santa María A es retroba amb la victòria 
després de tres jornades seguides sense guanyar
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El FB Montcada rebrà el FC Girona el dia 2

HANDBOL

El CH La Salle arriba a una xifra rècord 
amb la creació d’una vintena d’equips

L’entitat aconsegueix 
aquesta temporada fer el 
mateix nombre d’equips 
masculins i femenins
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Els corredors Xavier Mimó, Paula 
Fritzsque i Toni Ortiz –a la foto–, de 
la Joventut Atlètica Montcada, s’han 
classifi cat a la segona posició a la 
categoria mixta de la prova de 6 ho-
res a la desena edició de la Rogaine 
Parc Natural de Collserola, disputada 
el 25 de gener. L’equip de la Ultra-
jam va obtenir 103 punts i va acabar 
quart de la general. La rogaine és 
una activitat esportiva a l’aire lliure, derivada de les curses d’orientació, 
on es navega per un terreny determinat amb l’objectiu de trobar fi tes ocul-
tes. Organitzats en equips d’entre 2 i 5 persones, han d’escollir quines 
fi tes han de trobar dins d’un període determinat de temps, sense importar 
l’ordre de la cerca. Cadascuna d’elles té un valor en punts, basat en la 
difi cultat per ser trobada. L’objectiu és aconseguir la màxima puntuació, 
no el màxim nombre de fi tes | SA

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

El sènior masculí A 
del CFS Montcada 
ha acabat la primera 
volta de la lliga a la 
tercera posició del 
grup 1 de la Divisió 
d’Honor catalana
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FUTBOL SALA 
Després de tretze jornades disputades, el sènior A del CFS Montcada 
s’ha col·locat a la tercera posició gràcies a la bona ratxa de resultats 
de les últimes sis jornades, en què ha sumat cinc victòries, tres de les 
quals de forma consecutiva. El conjunt que entrena Juanjo Monte-
ro ha guanyat el FS Farmàcia Yanguela Castellar (4-8), el FS Sporting 
Montmeló (11-3) i el FS Parets (1-8).  El FS Montcada és al tercer lloc 
amb 26 punts, a cinc de diferència del segon classifi cat, el FS Rubí.
D’altra banda, el sènior femení Amac Automotive FS Montcada, al grup 
primer de Primera Catalana, ha sumat aquest mes de gener dos empats 
contra el FS Sant Cugat (2-2) i el CFS Arenys de Munt (2-2) i una victòria  
a casa contra el FS Olympic Floresta (4-2). Amb aquest balanç, les juga-
dores locals han acabat la primera volta de la lliga al cinquè lloc, amb 21 
punts, sent un dels equips més golejadors del seu grup amb 38 gols | DP

La primera excursió del 2020 del 
cicle Montcada Camina, que im-
pulsen El Cim i el CEAV en col-
laboració amb la Regidoria d’Es-
ports, tindrà lloc el 2 de febrer i 
consistirà en una caminada de 12 
km a Sant Pere de Reixac, que 
comptarà amb un desnivell de 
238m i una alçada de 230m. 
Les inscripcions es poden fer a la 
seu de la Regidoria d’Esports (Tar-
ragona, 32), per telèfon (935 650 
999) o enviant un correu electrònic 
a l’adreça esports@montcada.org. 
També hi ha opció de fer-ho mitja 
hora abans de la sortida, que es 
farà des del camí de la Font Freda, 
davant del pavelló Miquel Poblet, a 
les 9h | DP

EXCURSIONISME
Arrenca la quarta edició 
del Montcada Camina 
amb una sortida a Reixac

ATLETISME

La Joventut Atlètica Montcada obre les 
inscripcions a la 8a edició de la MontescatanoL’equip que entrena Toni Moreno 

ha fi nalitzat la primera volta de la 
competició a l’onzena posició amb 
16 punts, en sumar set derrotes, 
cinc victòries i un empat. Pel que 
fa als últims resultats, després de 
tres derrotes consecutives, el con-
junt local es va retrobar amb la vic-
tòria el 19 de gener en superar la 
Fundació Terrassa 1906 per 4-3. 
L’alegria, però, només va durar 
una setmana, ja que a la jornada 
següent l’AE Can Cuiàs va perdre 
contra el FS Ripollet, el segon clas-
sifi cat, per un clar 6-2 | DP

El Club Escacs MiR, creat al març 
passat en substitució de la desa-
pareguda UE Montcada, debutarà 
aquesta temporada a la Lliga Cata-
lana després de la creació de dos 
equips que jugaran a la categoria 
més baixa, la Tercera Provincial. El 
sènior A, format per Judith Oliva, 
Dani González, Jaume Izquierdo i 
Joaquim Castellví, es va estrenar el 
18 de gener al grup 2n amb una 
victòria a la sala polivalent del pa-
velló Miquel Poblet contra el Cor 
de Marina D (4-0). A la segona 
jornada, el MiR A va perdre contra 
l’Ateneu Colon E per 4-0. D’altra 
banda, el segon equip, que juga al 
grup 6è, va descansar a la primera 
jornada i, a la següent, va vèncer el 
Club Catalunya F per 1-3  | DP

ESCACS
El CE MiR crea dos 
equips i debuta de forma 
ofi cial a la Lliga Catalana

FUTBOL SALA

L’AE Can Cuiàs tanca la primera fase de la lliga en 
zona de descens al grup 1 de Primera Catalana

El sènior A masculí de la UB MiR 
continua intractable amb sis victò-
ries consecutives que li atorguen 
el lideratge al grup setè de Terce-
ra Catalana, amb 29 punts. A les 
dues últimes jornades, l’equip de 
Miguel Ángel Ganella va superar 
el Vilassar de Mar per 60-78 i l’AB 
Premià per 86-76. A la categoria 
femenina, el sènior ha encadenat 
quatre victòries seguides –les últi-
mes contra el Sant Andreu A (45-
58) i el Castellar (64-27), que l’han 
situat setè, amb 20 punts, al grup 
cinquè a la Tercera Categoria B | DP

BÀSQUET

El sènior femení El Capità Port Ginesta-UB MiR 
encadena una ratxa de quatre triomfs consecutius
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La Joventut Atlètica Montcada (JAM) ha obert el període d’inscripcions a 
la 8a edició de la Montescatano, la cursa de muntanya que es disputarà el 
26 d’abril, a la Serralada de Marina. La competició formarà part, per segon 
any consecutiu, del calendari del Circuit Català de la Federació d’Entitats 
Excursionistes de Catalunya (FECC). Hi haurà tres proves: la llarga, de 21’3 
km i un desnivell de 1.200 m; la clàssica, de 14’7 km i +750 m; i la curta, 
de 10’7 km i +400 m de desnivell. Enguany, l’esdeveniment també acollirà 
el Campionat de Catalunya Universitari a les curses llarga –que ja es va fer 
l’any passat– i la clàssica. Les reserves de plaça s’han de fer al web mon-
tescatano.cat i només podran participar un màxim de 500 atletes –150 a 
la llarga, 150 a la clàssica i 200 a la curta. El preu d’inscripció a la prova 
llarga és de 22 euros; 19, a la clàssica i 15, a la curta. Les persones amb 
llicència de la FECC tindran un descompte d’1 euro per l’assegurança | SA
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El FB Montcada ha tancat la primera 
volta de la lliga al grup segon a la de-
sena posició, amb 12 punts, després 
de perdre set partits, guanyar-ne tres 
i empatar-ne tres més. Per la seva 
banda, el CFS Montcada B, enqua-
drat al mateix grup, es troba a l’onzè 
lloc amb 9 punts, ja que ha sumat 
vuit derrotes, dos victòries i tres em-
pats. Precisament, el derbi local –dis-
putat el 22 de desembre– va fi nalit-
zar amb empat a dos. Pel que fa als 
últims resultats, el FB Montcada va 
perdre contra el CFS Cerdanyola per 
1-4 i el FS Montcada B va caure a la 
pista del Safa Sabadell (5-2) | DP

El CFS Montcada B i el FB Montcada es troben 
a la part perillosa de la taula, a Segona Divisió

TAEKWONDO

El Club Lee Young Montcada guanya set medalles 
al Campionat de Catalunya de poomsae

El Club Lee Young ha guanyat set 
medalles al Campionat de Catalu-
nya de taekwondo en la modalitat 
de poomsae, disputat el 26 de 
gener a Barcelona. Soomi Jo Lee 
–a la foto– i Bernardo Fidalgo a la 
categoria de màster 1 i 2, respecti-
vament, i la parella Alba Rodríguez 
i Crhistian Villar van aconseguir el 
guardó d’or, mentre que el júnior 
Ian Patón i el sènior 2 Joel Lee van 
obtenir la plata. D’altra banda, els 
sèniors 1 Raúl David García i Chris-
tian Villar es van adjudicar la me-
dalla de bronze. Els primers classi-
fi cats de cada categoria disputaran 
el Campionat d’Espanya | SA LE
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L’equip Ultrajam es classifi ca en segon lloc a la 
Rogaine Parc Natural de Collserola de 6 hores
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.....Viu l’Esport................
L’equip obté 6 victòries en 8 partits, tres d’elles consecutives

KORFBAL

L’AEE Montserrat Miró 
se situa segona del Top B

L’AEE Montserrat Miró ha as-
solit la segona posició a la lliga 
amb 12 punts –sis victòries i 
dues derrotes– gràcies, en part, 
a les tres victòries consecutives  
de les últimes jornades: primer 
contra el Sant Llorenç B(26-13), 
després enfront el CK Vacariss-
es B (9-23) i la darrera, contra 
el CK Badalona B (13-27). Per 
la seva banda, el CK Montca-
da, que juga al Top A, només 
compta amb una victòria, ob-
tinguda contra el Sant Llorenç 
KC per (24-18) | AC
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El segon equip juvenil del FB 
Montcada, al grup 30è de Segona 
Divisió, lluita per consolidar-se a 
la part alta de la classifi cació en 
un lliga que, tret del primer lloc 
que ocupa l’Escola de Futbol 
de Sabadell amb 39 punts, està 
molt disputada. Els montcadencs 
són quarts amb 24 punts en 13 
jornades –vuit victòries i quatre 
derrotes– i se situen a tres punts 
del segon classifi cat, l’Escola de 
FB Ripollet A, i a només dos 
del tercer, el CF Ripollet B. Per 
darrere, el segueixen el FC Sant 
Quirze B amb 23 punts –i un par-
tit menys– i el CF Sabadell Nord 
B i l’UD Tibidabo Torre Romeu 
A –aquest amb un partit més– 
que sumen 22 punts i són 6è i 
7è, respectivament. A les últimes 
cinc jornades, els juvenils s’han 

enfrontat a quatre rivals directes 
amb un balanç de dues victòries 
i tres derrotes. Els triomfs, contra 
el Tibidabo a l’onzena jornada 
(2-1) i el FC Cerdanyola C, a 
l’últim partit disputat (5-1); i les 
derrotes, a la novena i desena 
jornada contra  el Sant Quirze 

(2-3) i el Sabadell Nord (4-3), i la 
darrera, a la dotzena jornada, al 
camp del líder, per 4-2.  L’equip 
encara les dues últimes jornades 
de la primera volta contra rivals 
de la part baixa de la classifi cació, 
l’EF Planadéu A, el dia 2, i el 8 
contra el CF La Románica.

FUTBOL

El juvenil B del FB Montcada lluita per 
mantenir-se a la part alta de la taula
El conjunt es troba al quart lloc de la classifi cació, al grup 30è de Segona Divisió

Álvaro Carreño | Redacció

El cadet A del CFS Montcada ha 
tancat la primera volta de la lliga 
del grup 1r de Primera Divisió 
amb dues victòries seguides, con-
tra el Palau-Solità A (4-1) i el FS 
Alella A (1-7). En el moment de 
tancar aquesta edició, havia de 
jugar el 30 de gener el partit ajor-
nat contra la Unió FS Mollet A, 
corresponent a la desena jornada. 

Desprès de 13 partits, els mont-
cadencs ocupen el 6è lloc amb 22 
punts –set victòries, un empat i 
quatre derrotes– i té cinc punts 
d’avantatge sobre el seu com-
petidor més proper, el CE Escola 
Pia Sabadell. Curiosament, l’únic 
empat del cadet va ser contra el 
CE Rubí (3-3), equip al qual s’en-
frontarà al proper partit | AC

El cadet A del CFS Montcada acaba la 
primera volta amb dos triomfs seguits

El juvenil B del FB Montcada ha sumat 23 punts en tretze jornades, amb 8 victòries i 4 derrotes
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Després de quedar quart a la 
primera fase amb 14 punts –4 
victòries i 6 derrotes– el cadet 
de segon any de la UB MiR 
compta els partits per victòries 
al grup 2 del nivell A2. Va gua-
nyar amb comoditat el primer 
partit de lliga contra el CE La-
ietà Blau per 37-78 i, la passada 
jornada, va fer el mateix contra 
el Bàsquet Molins Negre amb 

un resultat de 66-49. Amb una 
mitja de 72 punts a favor i 43 en 
contra, és també el millor equip 
en aquests dos aspectes. La pro-
pera jornada, els montcadencs 
rebran la visita del cuer, el CB 
Tona, que només ha jugat un 
partit –ja que es tracta d’una lli-
ga de set equips– que va acabar 
amb derrota per 52-58 contra el 
CE Laietà Blau| AC

BÀSQUET

El cadet A de la UB MiR comença 
la segona fase amb ple de victòries 
Els blaus són primers del grup 2 del nivell A2, després de dues jornades

El cadet A de la UB MiR lidera la segona fase
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El cadet B jugarà el pròxim matx contra el Rubí

FUTBOL SALA

El conjunt blavenc ocupa la sisena posició al grup 1r de Primera Divisió, amb 22 punts

Aitana Segura en una acció d’un partit a casa

FUTBOL SALA

Marc Paterna, a la fase 
fi nal del torneig estatal

M
P

El jugador local forma part de la selecció catalana sub-16

El montcadenc Marc Paterna 
s’ha classifi cat amb la selecció 
catalana sub-16 per a la fase 
fi nal del Campionat d’Espan-
ya de seleccions que es dispu-
tarà a Madrid, a la ciutat es-
portiva de Las Rozas, els dies 
15 i 16 de febrer. Tot i acabar 
classifi cant-se, els catalans van 
començar amb el peu esquerre 
la competició amb una derrota 
als penals després d’empatar en 
el temps reglamentari contra 
Castella La Manxa (4-4). El 
jugador format a les categories 
benjamí i aleví del FB Montca-
da i, actualment al FC Barcelo-
na, va participar a les victòries 
del seu conjunt amb 2 gols; el 
primer, al triomf per 5-1 sobre 
la Comunitat Valenciana i el 
segon, per obrir el marcador 
contra la selecció d’Aragó en 

un partit que va acabar amb un 
contundent resultat de 7-1. La 
selecció catalana obrirà la fase 
fi nal el dia 15 de febrer, a les 
10.30h, amb el partit contra la 
selecció de les Illes Balears. L’al-
tre seminifi nal la disputaran 
Castella i Lleó i Galícia. La fi -
nal del campionat es jugarà el 
dia 16, a les 10.30h | AC

Marc Paterna juga al FC Barcelona
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Antonio Franco
Comiat obligat. Als seus 65 anys i després de 37 al cos, el cap de la Policia Local, Antonio Fran-
co, emprén el camí de la jubilació amb la satisfacció del deure complert. Aquí ha viscut la major 
part de la seva vida professional i això que no va ser un amor a primera vista. “Em va costar deixar 
la plaça que tenia a Barberà del Vallès per venir a Montcada i Reixac”, reconeix, tot recordant la 
visió poc captivadora que va tenir del municipi l’any 1983, durant la seva primera visita, en què va 
pujar a Reixac. “Vaig veure un municipi molt extens, immens a vista d’ocell i tan dividit en petits 
trossos que em va costar fer-me una idea global de la seva estructura urbanística”, rememora. 
Tot i així, va acceptar l’encàrrec de ser el màxim responsable del cos, una tasca gens fàcil pel con-
text polític –tot just a l’inici de democràcia–, que obligava a fer canvis profunds en una organització 
policial encara massa condicionada pels tics d’una llarga dictadura.

‘He intentat donar el millor 
de mi a l’organització’

Com era la Policia Local quan va as-
sumir ser el seu cap?
Vaig tenir molta sort durant els meus 
inicis perquè vaig poder comptar 
amb la inestimable col·laboració 
d’un grup d’agents molt responsa-
bles i compromesos amb el canvi 
que la Policia Local de Montcada 
necessitava. Des de la part políti-
ca, tant l’alcalde, Josep M. Cam-
pos, com el regidor Emilio Cazorla 
van liderar l’augment i la consoli-
dació de la plantilla i la creació de 
la necessària escala jeràrquica. 
En poc més de 10 anys el nombre 
d’agents es va duplicar fi ns arribar 
a la quarantena, al 1989. Es trac-
tava de canviar la vella imatge de 
policia repressiva per una altra molt 
més propera al ciutadà i que apos-
tava per la proximitat i la prevenció.
Aquest és un municipi complicat 

quant a seguretat ciutadana?
Montcada i Reixac és una població 
que requereix un esforç superior al 
d’altres localitats. La seva estructu-
ra urbanística, les seves nombroses 
vies de comunicació, el seu extens 
territori, la seva idiosincràsia social 
i la seva proximitat a grans ciutats 
metropolitanes fan que sigui un lloc 
apte per forjar bons professionals 
de policia. 
Què ha suposat per al cos el trasllat 
a les noves instal·lacions? 
Ha estat un impuls molt positiu per 
als canvis organitzatius que enca-
ra queden per arribar. És un lloc de 
treball digne, confortable, acollidor, 
un espai que et convida a sentir-te 
recompensat en el teu dia a dia. Era 
realment necessari per a nosaltres.
Per què la presència femenina a la 
plantilla és gairebé testimonial?

La dona policia és, sens dubte, una 
fi gura tan necessària com impres-
cindible en qualsevol organització 
policial. Sense menystenir els homes, 
crec que les agents tenen una espe-
cial sensibilitat per a certes interven-
cions. Sobretot, per afrontar la violèn-
cia masclista i el tracte amb menors. 

Malauradament, a les convocatòries 
que hem fet s’hi han presentat po-
ques dones i, per això, no hem pogut 
incorporar més a la plantilla. Actual-
ment, en tenim dues. 
Quin és el dia més estressant que 

ha viscut com a cap?
N’hi ha uns quants. Per exemple, 
l’incendi a l’empresa Valentine del 
1987; un assassinat amb acarnissa-
ment que va passar a la Casa de la 
Mina; els terribles atropellaments de 
persones a les vies del tren, i el gran 
incendi que es va produir a la serra 
de Marina l’any 1994. També hem 
viscut plens intensos, com l’ocupació 
de la sala que es va produir quan 
es va tancar el camp de futbol del 
CD Montcada per construir l’escola 
Reixac, en què literalment vam ser 
atropellats pels manifestants.
També hi haurà hagut d’altres epi-
sodis satisfactoris?
I tant! El dia en què vam inaugurar 
les noves dependències, la posada 
en marxa de la unitat de proximitat, 
l’arribada dels Mossos, la consoli-
dació de la plantilla amb la creació 

de dues places de sergent i, per 
descomptat, quan vaig ascendir a 
la plaça d’inspector al 1992.
Creu que la ciutadania valora prou 
la feina que fa el cos?
Estic segur que la nostra tasca es 
valora positivament. La funció poli-
cial abasta moltes intervencions dife-
rents, la majoria d’ajuda encara que 
també sancionadores. Però, en ge-
neral, el propòsit és tenir una relació 
cordial amb la ciutadania.  
Marxa content de la feina feta?
Me’n vaig amb la satisfacció del deu-
re complert. Segurament he comès 
errors però he dedicat mitja vida a 
la meva policia, intentant ser un bon 
professional, donant el millor de mi 
perquè l’organització millorés en efi -
càcia i efi ciència i tenint sempre pre-
sent que es nostre objectiu és donar 
resposta a les demandes dels veïns.

‘Montcada, per la seva 
idiosincràsia, és una 
ciutat apta per forjar 
bons professionals’

cap de la Policia Local

A títol personal
PILAR ABIÁN
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