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Aprovat per unanimitat el Pla 
d’acció per adequar la ciutat a 
les necessitats d’aquest sector 
de la població 
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La Rua de 
Carnaval, 
descartada 
per la Covid

El consistori i les 
comparses participants 
entenen que l’activitat 
no es pot organitzar en 
el marc de la pandèmia
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L’aprovació del projecte del 
soterrament va amb retard PÀG. 5

Cursos i tallers amb estrictes 
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El municipi 
aposta per 
la gent gran

>PROJECTE CIUTAT AMIGA
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Aquest projecte està subvencionat per: En el marc de la:

d’acord amb els Projectes 
Singulars de Garantia Juvenil.
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Aprovat per unanimitat el Pla d’acció 
de Montcada Amiga de la Gent Gran
El document recull una cinquantena d’accions per adequar la ciutat a aquest sector de la població

PROCÉS PARTICIPATIU
El Pla per adequar la ciutat a la gent gran 
és el resultat d’un procés participatiu que va 
començar fa un any i mig

PLE DE SETEMBRE
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Èlia Mir (Montcada)

Isabel Jiménez, flanquejada per Antonio Navarrete i Andrés Miranda, a la Casa de la Mina

Els protagonistes opinen

Rosa Baró (Mas Rampinyo)

Julián Tejedor (Montcada)

La por al contagi està contribuint a 
incrementar l’aïllament del col·lectiu

‘Crec que s’ha fet una 
bona diagnosi dels 
problemes, però ara 
volem començar a 
veure les solucions’

‘Tenim una ciutat 
complicada i cal fer 
actuacions urgents per 
eliminar les barreres 
arquitectòniques’

‘El pla és fantàstic i ple 
de bones intencions. 
Esperem que es 
portin a la pràctica en 
un temps raonable’

Amb motiu del Dia Mundial de 
la Gent Gran, el passat 1 d’octu-
bre, les dues associacions de gent 
gran de Montcada i Reixac, la de 
Parc Salvador Allende i la de la 
Casa de la Mina, van elaborar 
un manifest on reflexionen sobre 
els efectes devastadors de la Co-
vid-19 sobre la població d’edat 
avançada i demanen que s’im-
plementin el més aviat possible 
les mesures recollides al Pla d’ac-
ció de Montcada Ciutat Amiga 
de les persones grans, aprovat al 
Ple de setembre. Isabel Jiménez i 

Andrés Miranda, de la junta de 
l’Associació de Gent Gran Casa 
de la Mina, destaquen l’esforç 
que ha fet l’Ajuntament per re-
dactar el Pla, però es mostren 
escèptics sobre la seva aplicació. 
“Fa un any que tenim proble-
mes d’inundacions a la sala 
polivalent i encara estem espe-
rant que ens donin una solu-
ció”, explica Jiménez. 
El president de l’Associació de 
Gent Gran del parc Salvador 
Allende, Antonio Navarrete, 
també creu que el Pla és una 
bona eina de treball, “però cal 

posar fil a l’agulla”, ha dit. Una 
de les propostes que ha fet l’enti-
tat és convertir l’edifici de l’anti-
ga Cerveseria, al carrer Montiu, 
en un Centre de Dia i alliberar 
així l’espai que ocupa actualment 
al pis superior del Casal Cívic. 
Una altra preocupació de les 
dues entitats és la baixa assistèn-
cia d’usuaris als casals des de la 
seva reobertura. “Constatem 
que la gent té molta por i pre-
fereix quedar-se casa”, apunta 
Jiménez, qui creu que això supo-
sa més aïllament i solitud entre 
la gent gran. 

L’Ajuntament ja ha donat llum 
verda al Pla d’acció 2020-2022 
del programa Montcada, ciutat 
amiga de la gent gran. El docu-
ment va ser un dels punts inclo-
sos al Ple de setembre i es va 
aprovar per unanimitat. 
El Pla respon a una iniciativa 
promoguda per l’Organització 
Mundial de la Salut (OMS) per 
impulsar polítiques d’envelli-
ment actiu i adaptar l’entorn i 
els serveis de les ciutats perquè 
les persones de més edat visquin 
amb seguretat, de forma saluda-
ble i participin activament en la 
vida quotidiana dels municipis. 

Prioritats. El programa preveu 
una cinquantena d’accions en 
diferents àmbits. Entre les prio-
ritats hi ha la redacció d’un 
projecte d’accessibilitat per a 
tot el municipi i una ordenan-

ça per regular la circulació i la 
velocitat de vehicles de mobili-
tat personal; sol·licitar a Adif la 
instal·lació d’ascensors i rampes 
a les estacions de tren; fer un 
projecte sobre habitatges com-
partits entre persones grans i 
joves; realitzar una proposta de 
recorregut per als transports ur-
bans; obrir els casals durant el 
mes d’agost; crear un espai de 
participació per a la gent gran; 
millorar el servei de teleassis-
tència; organitzar actuacions 
intergeneracionals i impulsar la 
construcció d’un centre de dia i 
una residència. 

Unanimitat. El document va re-
bre el suport de tots els grups 
municipals –ECP, ERC, PSC 
i Cs. El regidor de Participació 
Ciutadana, Juan Carlos de la 
Torre (ECP), va ser l’encarre-
gat de presentar la proposta, tot 
deixant clar que “la pandèmia  
ha afectat el cronograma fi-
xat inicialment, que ja porta 
6 mesos de demora”.  El pri-
mer que es farà és constituir una 
comissió de seguiment formada 
per tots els agents implicats i 

desenvolupar les actuacions de 
millora de les voreres. El princi-
pal grup de l’oposició, el PSC, va 
manifestar que vetllarà “perquè 
es compleixin els terminis pre-
vistos”, segons va assenyalar la 
regidora socialista Adoración Al-
calà, després d’expressar la seva 
aposta per les polítiques d’enve-
lliment actiu. En representació de 
Cs, Juan Romero va manifestar 
el compromís de la seva formació 
amb el programa i la intenció de 
“col·laborar i fer-ne un segui-
ment exhaustiu”. 

Participació. El Pla és el resultat 
d’un procés participatiu que es 
va posar en marxa fa un any i 
mig amb el suport econòmic de 
la Diputació. La primera fase 
va consistir a fer una diagnosi 
sobre les necessitats de la gent 
gran a partir de la creació de 
grups de debat formats per prop 
d’un centenar de persones ma-
jors de 60 anys, així com tècnics 
de diferents àmbits. A la sego-
na fase, es va convocar un altre 
fòrum presencial i virtual per 
debatre les solucions a les man-
cances detectades.

Les associacions sectorials demanen que s’implementin les accions del Pla

Sílvia Alquézar | Redacció

‘La pandèmia ha 
afectat el cronograma 
inicial, que ja porta sis 
mesos de demora’

DIA MUNDIAL DE LA GENT GRAN

Laura Grau | Can Sant Joan

Actualitat
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PÀG. 7

ACCIONA
Acomiadats els prop de 500 
empleats que treballaven
per a les plantes de Nissan

PROJECTE DE CIUTAT

El soterrament de l’R2 s’endarrereix 
respecte el calendari previst en inici
Les obres no començaran a final d’any, com estava planificat, ja que encara s’ha d’aprovar i licitar el projecte constructiu
Sílvia Alquézar | Redacció

Campos: ‘Hem demanat 
una reunió amb Foment 
perquè ens confirmi que 
hi ha partida al 2021 per 
licitar i executar les obres’

L’Ajuntament es va reunir el 22 
de setembre de manera virtual 
amb la Taula del soterrament, 
després de més de mig any sen-
se cap trobada a causa de la crisi 
sanitària. Per part de la Platafor-
ma Tracte Just Soterrament Total 
(PTJST) va participar a la reunió 
Josep Maria González, qui ha 
valorat positivament el fet que 
continuï endavant el projecte, 
malgrat la situació extraordinària 
provocada per la Covid-19. “Nin-

gú no s’esperava que comen-
cessin les obres en la data pre-
vista amb el que està passant”, 
ha reconegut González. 
Tot i el retard en la tramitació de 
projecte i l’anunci que les obres 
s’allargaran cinc anys i mig, 18 
mesos més del previst, el repre-
sentant de la Plataforma és de 
l’opinió que cal “mantenir viva 
l’esperança, malgrat que no es 
compleixin els terminis acor-
dats inicialment”, ha dit | SA

Primera reunió de la la Taula després de set mesos

El projecte de soterrament de l’R2 
al seu pas per Montcada continua 
endavant, tot i que s’han endar-
rerit els terminis previstos per 
Adif i el Ministeri de Foment, que 
preveien el començament de les 
obres a final del 2020. Segons el 
cronograma anunciat ara fa un 
any, el projecte constructiu –que 
es troba en fase de supervisió 
tècnica–, s’hauria d’haver apro-
vat a principi d’any per tal de 
licitar les obres la passada pri-
mavera i poder iniciar així els 
treballs durant aquest darrer se-
mestre. La situació de pandèmia 
també ha endarrerit el procés 
d’expropiació dels terrenys afec-
tats pel soterrament. 
Tot i així, la comissió tècni-
ca –formada per representants 
d’Adif, la Generalitat, l’Ajunta-
ment de Barcelona, l’Agència 
Catalana de l’Aigua (ACA) i la 
UTE d’empreses encarregada 
del projecte– no ha deixat de 
treballar i el passat 16 de setem-
bre es va reunir amb el govern 
municipal. En aquesta trobada, 
el gestor ferroviari va avançar 
al consistori que l’objectiu és 
aprovar definitivament el projec-
te constructiu a finals d’aquest 
any o principi del 2021. El do-
cument ja ha passat el període 
d’informació pública i no ha re-

but cap al·legació. Un cop sigui 
aprovat definitivament, el pas 
següent serà adjudicar les obres 
i disposar de finançament. 
“Hem demanat una reunió 
amb Foment perquè ens con-
firmi que els pressupostos 
generals de l’Estat del 2021 
incorporin una partida econò-
mica per licitar i executar les 
obres”, ha manifestat l’alcaldes-
sa, Laura Campos (ECP).

Novetats. A l’última reunió de la 
comissió tècnica es va comunicar 
que l’execució de les obres es 
podria allargar més del previst 
per la complexitat dels treballs, 
passant de 48 a 66 mesos i es va 
confirmar l’acceptació de les pro-
postes municipals sobre la nova 
estació de França. El gestor fer-
roviari també ha previst la cons-
trucció de pous “per connectar 
les aigües freàtiques a la sorti-
da del túnel de Vallbona com 
a mesures correctores”, segons 
ha explicat el president de l’Àrea 
Territorial, Jordi Sánchez (ERC).
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El consistori ha demanat a Adif que la nova estació no suposi un problema d’accessibilitat i mobilitat en el centre de Montcada
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Entra en vigor la nova 
normativa adreçada als 
propietaris de mascotes
És obligatori portar, a més de les bosses per a excrements, aigua per a les miccions

PLE DE SETEMBRE

A partir d’ara, els propietaris de 
mascotes, a més de recollir els 
excrements dels seus animals i 
vetllar perquè no embrutin la 
via pública, el mobiliari urbà, 
façanes, ni rodes de vehicles, 
hauran de diluir amb aigua les 
miccions que aquests puguin 
fer al carrer. Això vol dir que, 
en el moment de sortir a pas-
sejar, passa a ser obligatori dur 
bosses per recollir les deposi-
cions i una ampolla d’aigua. 
També queda prohibit l’ús per 
part de particulars de productes 
que poden ser tòxics com ara 
el sofre o el lleixiu per repel·lir 

les miccions a les façanes dels 
edifi cis i a les voreres. 
El Ple de setembre va aprovar 
per unanimitat i de forma de-
fi ntiva la modifi cació de l’orde-
nança municipal reguladora de 
la protecció i tinença d’animals, 
després de desestimar les al-
legacions a la totalitat presen-
tades per l’associació animalista 
FAADA. 

Sancions. L’incompliment de 
l’ordenança podrà ser sancio-
nat amb multes de caràcter lleu 
–de 300 euros fi ns a 3.000 eu-
ros; greu –de 3.001 euros fi ns 
a 9.000, i molt greu, amb san-

cions des de 9.001 euros fi ns a 
45.000. 

Aportacions. Una de les nove-
tats incorporades al text és la 
possibilitat de substituir les san-
cions lleus per 20 hores d’ac-
tuacions d’educació ambiental, 
de prestació de serveis de ca-
ràcter cívic. “Això serà possi-
ble sempre i quan no es tracti 
d’infraccions comeses en ma-
tèria de fauna autòctona, en 
aquests casos sempre s’inicia-
rà l’expedient corresponent”, 
va puntualitzar el regidor de 
Via Pública, Juan Carlos de la 
Torre (ECP). La mascota Leo, amb la seva propietària, que ja el treu a passejar amb ampolla i bosses
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Laura Grau | Redacció

Nou Consell de Civisme i Convivència
L’organisme, de caràcter consultiu, estarà format per representants de l’administració i la societat civil

Montcada constituirà propera-
ment un Consell Municipal de 
Civisme i Convivència, un nou 
òrgan de participació ciutada-
na de caràcter consultiu i deli-
beratiu. El reglament del nou 
organisme va ser aprovat al Ple 
de setembre per unanimitat. Se-
gons el regidor de Ciutadania i 
Serveis Municipals, Juan Carlos 
de la Torre (ECP), “aquesta 
és una aposta municipal per 
crear un espai de treball on es 
puguin expressar totes les opi-
nions, afavorint el diàleg entre 
els diferents agents implicats 
amb l’objectiu comú de fer de 
Montcada una ciutat digna i 

amable per a tots”. El Consell 
estarà presidit per l’alcaldessa, i 
integrat pels regidors de Serveis 
Municipals i Via Pública, Ciu-
tadania i Participació Ciutada-
na i Medi Natural, a més d’un 
representant de la Policia Local, 
Protecció Civil, grups polítics 
municipals, associacions veïnals, 
comercials, mediambientals, de 
gent gran i de persones nouvin-
gudes, a més de la Taula Cívica 
de la Ribera, del col·lectiu Vore-
res netes de Can Sant Joan i la 
Xarxa Antirumors. El plenari 
del Consell es reunirà un mínim 
de tres vegades l’any i es podran 
crear comissions de treball per 
àmbits concrets.

Laura Grau | Redacció

Un dels abocaments de voluminosos al carrer Palamós de Mas Rampinyo, captat per un veí

MOCIÓ

El text presentat pel PSC consta 
de 16 acords relacionats amb el 
dret a l’educació, la reobertura de 
les escoles com a espais segurs i 
la prioritat de dotar els centres dels 
recursos per garantir l’equitat i la 
qualitat educativa. Tots els grups 
van votar a favor, tot i que ERC va 
fer un vot diferenciat. El PSC va 
criticar que Educació “hagi tras-
lladat als centres la responsabi-
litat de reobrir”, argument que 
també va fer servir Cs dient que 
el professorat “està desempa-
rat”. ERC va defensar la gestió de 
la Generalitat entenent que “no hi 
ha precents sobre com gestionar 
una pandèmia” i ECP va fer una 
crida a la unitat per “superar la 
crisi i revertir la situació” | SA

Educació en 
igualtat 
d’oportunitats
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La Marea Pensionista 
reprèn les protestes 
Denuncien el ‘saqueig’ de les cotitzacions socials

Laura Grau | Redacció

La Marea Pensionista de Mont-
cada (MPM), vinculada a la 
Favmir, ha reprès les concentra-
cions setmanals a Montcada per 
defensar les pensions amb una 
feta davant de l’Ajuntament, el 
passat 5 d’octubre. El col·lectiu 
considera que hi ha prou indicis 
per pensar que s’està produint 
un “saqueig” de les cotitzacions 
socials, en detriment de les pres-
tacions dels treballadors i pensi-
onistes, “als quals se’ls diu que 
no hi ha diners per pagar les 
pensions, quan porten més de 

30 i 40 anys treballant”, diu un 
dels membres de la MPM, Anto-
nio Cera.

Participació. El passat 1 d’octu-
bre, representants del col·lectiu 
van participar en una manifes-
tació a Barcelona per defensar el 
sistema públic de pensions. L’ac-
ció es va fer davant de l’edifici 
de tresoreria de la Seguretat So-
cial i s’emmarca en la campanya 
de recollida de firmes per de-
manar al Govern una auditoria 
pública dels comptes d’aquest 
departament.

Acciona acomiada els 500
empleats de Zona Franca
Els sindicats activaran una demanda judicial contra l’empresa per comiat improcedent
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TANCAMENT DE NISSAN

Part de la plantilla va cremar els seus uniformes com a protesta el dia 5 d’octubre a la planta de Barcelona

Lluís Maldonado | Redacció

Acciona va executar el dia 2 
d’octubre el comiat de tota la 
plantilla destinada a la planta de 
Nissan a la Zona Franca amb la 
mínima de les indemnitzacions 
que recull la llei, pendent de la 
liquidació dels contractes. El col-
lectiu de treballadors, entre els 
quals i ha un gruix important 
de Montcada, activarà ara la 
demanda judicial contra el que 
considera “un acomia dament 
improcedent i nul”, ha de-
clarat a La Veu el montcadenc 
Christian Cordero, delegat de 
CCOO, qui ha denunciat la 
“mala fe del grup empresari-
al” en tot el procés de negociació.

Procés. La negociació directa 
amb la companyia i, després, 
amb la mediació del Departa-
ment de Treball, va finalitzar 
el 25 de setembre sense acord. 
D’aquesta forma, Acciona s’ha 
acollit a la mínima indemnitza-
ció legal, que són 20 dies per 

any treballat i un màxim de 12 
mensualitats, que el personal 
ja ha percebut, pendent de la 
liquidació. Acciona va presen-
tar l’ERO massiu de comiat el 
8 d’agost, dos dies després de 
l’acord signat entre els treballa-
dors de Nissan i la multinacio-
nal japonesa per al tancament de 
les factories catalanes, una de les 

quals es troba al Pla d’en Coll. 
“La direcció s’ha tancat sem-
pre en banda a negociar”, ha 
criticat Cordero, qui ha lamen-
tat la divisió interna de la plan-
tilla al llarg de tot el conflicte, 
“entre els que volíem lluitar 
per un lloc de feina i els que 
preferien anar als tribunals”, 
ha dit. El col·lectiu es va concentrar el 5 d’octubre davant l’edifici consistorial, a l’avinguda de la Unitat
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Ana Pellicer és la portaveu de 
Ciutadans, el segon grup de 
l’oposició amb tres regidors al 
Ple de l’Ajuntament. La forma-
ció presenta un equip renovat, 
després del convuls final de 
l’anterior mandat en què van 
dimitir els tres edils que tenia. 
Quina és la valoració que fa 
del primer any de mandat? 
És un primer any de constant 
aprenentatge, no només per-
què siguem regidors nous, sinó 
també perquè hem hagut de fer 
front als greuges de la Covid-19 
i les seves conseqüències sobre 
la ciutadania. La pandèmia ha 
canviat la vida de les persones, 
tant a nivell social com econò-
mic, i tan sols estem a l’inici.
Cap dels regidors de Cs té 
experièn cia prèvia com a càr-
rec públic (Romero només va 
estar un mes al mandat ante-
rior). Això és un problema? 
Angelina del Pino i jo matei-
xa portàvem temps treballant 
a l’executiva durant l’anterior 
mandat i estàvem familiaritza-
des amb la vida política i el de-
bat plenari. Juan Romero suma 
l’experiència de la seva germana 
i exregidora de C’s, Carmen 
Romero. L’aventatge de ser 
nous és que ara podem donar 
veu a les problemàtiques que et 
traslladen els veïns, sense condi-
cionants d’etapes anteriors.
Ara estan veient com funcio-
na l’Ajuntament des de dins. 
Canvia molt la visió de l’ad-
ministració?
Sí que canvia. Veus on són els 
problemes de la ciutadania i els 
obstacles per resoldre’ls. Des de 

fora, la visió que és té de l’ad-
ministració és força negativa. 
Des de dins, podem veure i co-
nèixer de primera mà quin és el 
motiu perquè un tràmit s’hagi 
aturat i, en ocasions, t’adones 
que la lentitud està justificada.
Quin és el seu objectiu com a 
grup de l’oposició? 
Fiscalitzar les accions de l’equip 
de govern. Aconseguir que 
s’aprovin polítiques en sintonia 
als temps que vivim i que els 
interessos siguin més generals, 
no només per a alguns. Com 
més polítiques afavoreixin la 
majoria de la 
c iu t adan i a , 
més benefici-
oses seran per 
al municipi.
Aquest man-
dat està sent 
molt diferent 
a l’anterior. D’entrada, el 
nombre de grups municipals 
s’ha reduït a la meitat així 
com el debat polític. Creu 
que això és positiu o negatiu? 
Ni una cosa ni l’altra. S’ha de 
respectar el que ha decidit la 
ciutadania. Potser, amb un 
nombre més gran de grups al 
Ple hi hauria més debat, però 
això tampoc no garanteix que 
les polítiques siguin més efec-
tives ni que s’aconsegueixen 
acords d’interès general. Ac-
tualment som quatre grups, la 
majoria d’esquerres. Ciutadans 
és un partit de centre, mode-
rat i reformista que defensa la 
igualtat de tota la ciutadania. 
El govern està en majoria, 
no necessita el suport de cap 
grup de l’oposició. Tot i així, 

s’estan aprovant molt punts 
per consens. Això vol dir que 
estan d’acord amb la seva 
gestió?
La situació d’excepcionalitat que 
vivim no podem permetre la con-
frontació. Hem de mirar per bus-
car solucions i arribar a acords 
en benefici de l’interès general. 
Tots els grups municipals tenim 
diferents punts de vista, però en 
situacions tan complicades, hem 
decidit anar tots a una. L’equip 
de govern ens facilita informació 
de primera mà i podem ser par-
tíceps de les mesures que s’estan 

aplicant per do-
nar solucions a 
aquesta situació 
tan complicada. 
No és moment 
de mirar per 
interessos par-
tidistes, hem 

d’apostar per l’entesa i la pro-
posta de mesures. La ciutada-
nia no entendria que fos d’una 
altra manera. La Covid-19 és 
l’enemic comú i com a tal, s’hi 
ha de fer front.
Cs ha presentat diferents mo-
cions en els darrers mesos. 
Sobre les que han prosperat, 
de quina o quines n’estan 
més satisfets?
De la regulació de l’ús de la 
pirotècnia i de la salut de la 
ciutadania al·lèrgica al pol·len, 
que es van aprovar per majoria. 
La pirotècnia afecta molts col-
lectius del municipi, des de les 
persones amb trastorn d’espec-
tre autista, a bebès i gent gran, 
sense oblidar els animals. Els al-
lèrgics al pol·len són un colec-
tiu cada vegada més nombrós. 

Cal intentar substituir els arbres 
existents per d’altres espècies 
menys invasives i danyines.
Quina relació mantenen amb 
la resta de grups?
Normal i cordial. Sabem treba-
llar des del respecte.
En la recta final de l’anterior 
mandat, Cs va viure una crisi 
interna que es va traduir en 
tres dimissions. Quin és el cli-
ma intern del partit a Mont-
cada un any després?
Bo. Som un equip nou i renovat 
i es va notant més l’experiència 
i el dinamisme en el treball que 

fem. La pandèmia ha paralitzat 
alguns dels nostres projectes, 
que esperem reemprendre aviat.
A l’anterior mandat el partit 
va crèixer, tenia presència als 
mitjans i es presentava com a 
opció d’arribar a l’Alcaldia. 
Aspira a recuperar aquella 
embranzida?
Continuem tenint pes polític 
i aspirem a anar a més. Tre-
ballem dur, des de la primera 
línia, per tornar a il·lusionar. 
En els moments difícils s’ha de-
mostrat el nostre compromís i 
responsabilitat amb la ciutat.

ENTREVISTA A ANA PELLICER
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Ana Pellicer, a la seu del Ciutadans, formació amb tres regidors al Ple de l’Ajuntament

‘Vivim temps de fer política 
amb un front comú, amb 
diàleg i mesures; la gent 
no entendria el contrari’

Pilar Abián | Redacció

‘L’avantatge de ser un equip nou és que 
parlem sense condicionants anteriors’
La portaveu de Ciutadans espera poder reemprendre els projectes de ciutat propis que han quedat aparcats per la pandèmia
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Jaume Teixidó: ‘Volem ajudar 
les empreses amb totes les 
eines que tinguem a l’abast’
El regidor de Promoció Econòmica i Ocupació trasllada un missatge de suport
al teixit empresarial durant l’acte virtual de presentació dels projectes anuals

PROMOCIÓ ECONÒMICA

“Vosaltres sou un dels pilars 
del nostre municipi, els que 
manteniu el país en marxa 
amb molt d’esforç, malgrat 
les difi cultats, i us volem dir 
que no esteu sols, ens teniu 
al vostre costat per a tot allò 
que necessiteu”. Aquest és el 
missatge que el regidor de Pro-
moció Econòmica i Ocupació, 
Jaume Teixidó (ERC), va voler 
traslladar al sector empresarial 
durant l’acte virtual de presen-
tació de les noves edicions dels 
programes per a la millora de 
la competitivitat de les pime, 
Incomir i Digitalitza’t que es va 
fer el 30 de setembre de forma 
virtual. 
L’edil va assegurar que el consis-
tori està a la recerca de recursos 
supramunicipals per millorar el 
suport que presta a les empreses 

i la cap del departament, Lluïsa 
Casado, va convidar el sector 
a fer arribar a l’Ajuntament les 
seves necessitats per adaptar els 
serveis a les seves demandes. 
“Ens interessa saber de pri-
mera mà les vostres proble-
màtiques per actuar d’acord 
amb el que és més prioritari 
perquè entenem que les ac-
tuals no tenen a veure amb 
les d’anys anteriors”, va dir.

Orientació en temps de pandèmia. 
Davant la crisi econòmica deri-
vada de la Covid-19, Promoció 
Econòmica i Ocupació va apro-
fi tar la presentació del nou curs 
d’activitats per a pime que orga-
nitza anualment el departament 
per convidar Gemma Arcalís, 
representant d’Acció, l’agència 
per la competitivitat de l’em-
presa de la Generalitat, a fer 

una conferència sobre el mapa 
d’ajudes per a empreses que 
atorguen les administracions  
públiques.
En primer terme, Arcalís va 
parlar de la tasca que realitza 
Acció, donant suport a les pime 
que volen dur a terme un pro-
cés d’innovació o internacio-
nalització: “Donem resposta 
als dubtes que ens plantegen 
respecte com exportar els seus 
productes, ampliar mercat o 
trobar vies de fi nançament”. 
A continuació, Arcalís va expli-
car que l’agència també recopila 
a diari totes les informacions 
sobre subvencions, crèdits i 
manteniment de llocs de feina 
a les empreses afectades per 
la pandèmia i va convidar les 
persones interessades a contac-
tar-hi per rebre assessorament 
al respecte.

Pilar Abián | Redacció

El projecte ‘Incomir’ ofereix tuto-
ries personalitzades a empreses 
d’un màxim de 10 hores en què es 
treballen els processos estratègics, 
com ara la planifi cació, la revisió 
de procediments, la millora de pro-
cessos i l’anàlisi de la competèn-
cia, entre d’altres. 
‘Digitalitza’t’ assessora les pime 
interessades a potenciar el màr-
queting en línia, a crear la seva 
identitat corporativa o a millorar la 
seva presència a Internet. Així ho 
va explicar Eulàlia Balañá, dina-
mitzadora dels programes d’inno-

vació i millora de la competitivitat 
que sufraguen conjuntament el 
consistori i la Diputació. “Portem 
prop de deu anys fent-los al mu-
nicipi i el grau de satisfacció dels 
participants és força alt perquè 
reben una atenció personalitzada 
i ajustada a les seves necessitats 
i els objectius que es fi xen són 
perfectament assolibles”, va ex-
plicar Balañá, tot animant el sector 
empresarial a inscriure’s a la con-
vocatòria, oberta fi ns al novembre, 
trucant al 935 648 505 o a promo-
cioeconomica@montcada.org | PA

PROJECTES I FORMACIÓ

Incomir i Digitalitza’t, dos programes
d’innovació i millora de la competitivitat

Jaume Teixidó, regidor de Promoció Econòmica i Ocupació, durant la presentació telemàtica
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Vista des de Vista Rica. Montcada i Reixac compta amb una dotzena de polígons industrial
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MAS RAMPINYO

Manifestació contra la islamofòbia i els atacs a la mesquita

Al voltant d’un centenar de per-
sones van participar en la con-
centració que es va fer el 19 de 
setembre davant de la mesqui-
ta, al barri de Mas Rampinyo, 
per condemnar la islamofòbia 
i els tres atacs que va patir el 
lloc de culte aquest setembre. 
La protesta, organitzada per la 
Comunitat Islàmica de Mont-
cada (CIM), va comptar amb el 
suport de tots els grups muni-

cipals de l’Ajuntament. Meriem  
Jarraf, de la CIM, va lamentar 
els fets “perquè suposen un 
atac a la convivència que afec-
ta tothom”. Ramon Bueno, de 
la Xarxa Antirumors, va mostrar 
la seva solidaritat amb la co-
munitat musulmana “la vostra 
llibertat també és la nostra, va 
dir. L’alcaldessa, Laura Campos 
(ECP), va rebutjar el feixisme, 
“que no ha de trobar lloc en els 

nostres barris”. Arran dels fets, 
el PSC, principal grup de l’opo-
sició, es va reunir amb l’expresi-
dent de la Coordinadora Gene-
ral dels Marroquins d’Espanya 
(CGME) i president de l’Asso-
ciació de la Comunitat Marro-
quina de Cerdanyola, Abdeslam 
el Hatimi, qui va manifestar “la 
necessitat de treballar des de 
les administracions i els partits 
a favor de la convivència” | SA

ERC presenta el llibre ‘Tornarem a 
vèncer’, d’Oriol Junqueras i Marta Rovira

Concentració en suport al president Quim Torra
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La protesta convocada per l’ANC 
es va fer el 27 de setembre con-
tra la sentència del Suprem que 
condemna el president de la Ge-
neralitat a un any i mig d’inhabi-

litació en considerar que ha estat 
responsable d’un delicte de deso-
bediència per no retirar una pan-
carta en suport als presos polítics 
de l’edifi ci de la Generalitat | SA

ERC va presentar el llibre ‘Torna-
rem a vèncer (I com ho farem)’, 
d’Oriol Jonqueras i Marta Rovi-
ra, el 19 de setembre, a l’Antiga 
Cerveseria. A l’acte, conduït per 
la periodista Sol Bilbao, van inter-
venir el senador republicà Bernat 
Picornell i el portaveu del grup 
municipal d’ERC, Jordi Sánchez 
–a la foto superior. “Aquest llibre 
és una declaració d’intencions 
clara i transparent dels plante-
jaments d’ERC després de l’1 
d’octubre”, va manifestar Picor-
nell, qui va parlar de la necessitat 
de seguir ampliant la base de l’in-
dependentisme amb nous sim-
patitzants desencantats d’altres 
partits com el PSC. 
Durant l’acte, també van sorgir 
altres temes com el paper de 
l’economia i de les relacions amb 
l’exterior. “Mai hem de baixar la 
bandera del diàleg, però no re-

nunciarem a la unilateralitat si 
l’Estat no vol parlar”, va dir el 
senador, tot destacant que “la 
comunitat internacional ha d’en-
tendre que el nostre objectiu és 
arribar a un acord amb l’Estat 
com el que ha tingut lloc a d’al-
tres països”. Per la seva banda, 
Sánchez va posat de relleu la 
importància de gestionar el men-
trestant fi ns aconseguir la Repú-
blica catalana. “Per sumar més 
suports s’ha de treballar als ter-
ritoris on costa més, com l’Àrea 
Metropolitana, assumint respon-
sabilitats de govern i participant 
en lluites compartides com la 
comdemna als atacs a la mes-
quita local”, va expressar el líder 
local d’ERC. L’acte va fi nalitzar 
amb unes paraules enregistrades 
d’Oriol Jonqueras sobre el seu 
llibre i algunes de les propostes 
que s’hi recullen | SA
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Audiència pública 
sobre les ordenances 
del proper exercici
L’Ajuntament ha convocat una 
audiència pública per tal de pre-
sentar la proposta d’ordenances 
fi scals per al 2021, que està pre-
vist portar-la a Ple en una sessió 
extraordinària aquest mes d’octu-
bre. La reunió es farà el dia 15, 
per donar a conèixer el projecte 
d’impostos, taxes i preus públics. 
La sessió tindrà lloc a la Casa de 
la Vila (19h). Com a mesura de 
prevenció de la Covid-19, l’afora-
ment serà limitat | LG
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PÀG. 13 

OCTUBRE TRANS
L’Ajuntament celebrarà el Dia Mundial per la 
despatologització de la transsexualitat amb una 
exposició fotogràfica i un col·loqui

Sílvia Alquézar | Redacció

XARXA D’EQUIPAMENTS

Als centres cívics s’han habilitat nous espais per tal de garantir les distàncies de seguretat entre els usuaris

Es posen en marxa els nous cursos 
i tallers, condicionats per la Covid-19 

Els cursos i tallers que gestio-
na la Xarxa d’Equipaments de 
l’Ajuntament es van posar en 
marxa l’1 d’octubre, a excepció 
dels que coordina la Regidoria 
d’Esports, que van començar el 
21 de setembre. La prevenció de 
la Covid-19 condiciona aquesta 
temporada el contingut i la ubi-
cació de les activitats. Per tal de 
poder dur-les a 
terme amb les 
distàncies perti-
nents entre les 
persones usuà-
ries, s’han ha-
gut de condicio-
nar i habilitar 
nous espais als centres cívics. En 
alguns casos, l’aforament a les ac-
tivitats s’ha hagut de reduir. 
Pràcticament tots els cursos i ta-
llers ofertats han rebut la deman-
da suficient per poder-los fer. 
Com a novetats, destaca el retorn 
dels cursos d’art per a infants, jo-
ves i adults, que s’imparteixen a 

la Casa de la Vila, i un taller de 
còmic manga. A la Mina hi ha 
un nou curs de punt d’agulla i 
ganxet.
“Malgrat que la Covid-19 ens 
condiciona, mantenim les pro-
postes i els continguts d’an-
teriors cursos i tallers, per tal 
d’oferir a la ciutadania una 
àmplia oferta cultural, forma-
tiva i d’oci, contribuint així 

a millorar la 
seva qualitat 
de vida”, ha 
explicat el regi-
dor de Ciutada-
nia i Participa-
ció Ciu tadana, 
Juan Carlos de 

la Torre (ECP). L’edil qualifica 
l’oferta de la Xarxa d’Equipa-
ments com “un motor de parti-
cipació ciutadana i de dinamit-
zació del territori”, i assegura 
que les activitats “compten amb 
totes les garanties i mesures de 
seguretat que aquesta situació 
d’excepcionalitat ens marca”.

Pràcticament totes les 
propostes han rebut la 
demanda suficient per 
poder obrir els grups

‘Al taller de manga fem una aproximació al còmic japonès’
Una de les novetats de l’oferta de tallers de la Xarxa d’equipaments és el de manga que 
es fa al Centre Cívic de Can Cuiàs a càrrec del dibuixant Nil Teixidó, veí de Terra Nostra. 
“El taller pretén fer una aproximació al còmic japonès i que els participants apreguin 
a dissenyar una pàgina des de zero, amb totes les passes i tècniques que això implica; 
i, sobretot, que s’ho passin bé fent-ho”. El dibuix manga, amb una llarga tradició al 
Japó, s’ha fet popular arreu del món des de la dècada dels anys 80 gràcies a les seves 
adaptacions a diferents formats, com ara sèries d’animació, conegudes com anime, o 
d’imatge real, pel·lícules, videojocs i novel·les. La seva gran acceptació, especialment 
entre el públic juvenil, es fa cada any palesa amb l’èxit de visitants al Saló del Manga 
que s’organitza a Barcelona | PA

‘El caixó és un instrument que s’adapta a molts estils’
Dani Catena és el professor del curs de caixó que ofereix la Xarxa d’Equipaments de l’Ajun-
tament, tots els dilluns a la tarda, a l’Espai Kursaal. “És un instrument de percussió que 
s’associa sobretot al flamenc i a la rumba, però aquesta tendència està canviant i cada 
vegada s’adapta a més estils”, ha explicat Catena, bateria de professió que ha format 
part de diverses bandes de música amb les quals ha actuat a més d’una vintena de paï-
sos. Aquest és el tercer any que el taller es posa en marxa i compta amb un bon nombre 
d’alumnes. “M’agrada el caixó perquè té molt de ritme i, quan hi ha una reunió d’amics, 
anima molt”, comenta Amelia Cobo –a la foto, amb Dani Catena. El músic assegura que a 
les seves classes intenta que els seus alumnes s’ho passin molt bé i, sobretot, “toquin de 
cor el que els hi neix de dins” | SA
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Tornen les arts 
plàstiques a la 
Casa de la Vila
Una vuitantena de nens, joves 
i adults s’han inscrit als tallers 
d’arts plàstiques que es fan a 
la Casa de la Vila aquesta tem-
porada. Un dels responsables 
de les classes és el professor 
i artista de Montcada Maese 
Pérez que torna a la docèn-
cia després de tancar l’escola 
d’art La Taca a conseqüència 
de la Covid-19. Les classes es 
fan a l’Aula d’expressió cor-
poral, més àmplia que l’Aula 
Joan Capella. El nou espai 
permet mantenir les distànci-
es entre els alumnes, repartits 
en grups reduïts de 12 perso-
nes. “Volem donar un missat-
ge de tranquil·litat perquè 
complim tots els protocols 
sanitaris”, assenyala Pérez, 
que ha arrossegat bona part 
del públic de la seva acadè-
mia. Tot i així, encara queden 
en alguns grups de nens, jo-
ves i adults | LG
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‘DONES VEU A LES DONES?’

Montse Maestre, de Ripoll, i Miguelángel Flores, de Sabadell, també van resultar premiats pel jurat del certamen

La montcadenca Míriam Criado guanya 
un dels premis del Concurs de Microrelats

La montcadenca Míriam Criado, a l’esquerra, acompanyada de Montse Maestre, de Ripoll, i Miguelángel Flores, de Sabadell
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Va seure al banc de la plaça i va esperar. El vent li 
esbullava la cabellera grisa. Duia un vestit negre, 
unes mitges negres, un mocador de coll negre. Un 
raig de sol va solcar-li les arrugues i va cobrir-les 
d’espurnes petites de dia. Va pensar en el que li ha-
via dit la seva neta gran, la dels ulls de mar endins 
i somriure de gavina. Àvia, no és moment de fer-se 
enrere, ara ja no, hi som totes amb tu. Li ho havia 
dit una tarda en sortir de l’institut i cada paraula li 
havia fet crosta.
Va veure que s’apropava amb pas lleuger. Encara 
esvelta, encara bonica. Es va sentir el batec sota la 
brusa, ardent, alterat per les ànsies i els silencis. Va 
notar com se li asseia al costat amb posat solemne, 
com es cargolava la faldilla amb un dit, com en els 
seus ulls s’hi desfermava la tempesta. Llavors va 
agafar aire, tot el que va poder. Va mirar el cel, per 
allunyar velles repulses. I, deslliurada d’aquell pes, 
va prémer la mà de la seva millor amiga amb un gest 
carregat de tot allò que mai havien pogut dir-se.

En dol sostingut
Com cada últim divendres de mes, les tres amigues 
havien quedat per sopar. Les seves trobades eren un oasi 
imprescindible que donava treva a les seves exigents vides 
familiars. El ritual era sempre el mateix: copa de vi, bona 
teca, confidències, tafaneries, rialles i complicitat. 
Aquell vespre, semblaven força apassionades i el seu to de 
veu no era precisament fluix. 
-Jo, quan el vaig veure per primer cop, ja m’ho vaig pensar.
-Veus? Doncs jo no m’ho imaginava... Però hem de fer 
honor a la veritat: quins braços, tan musculats! Mmm...
- I quins ulls, profunds, intensos, penetrants...
-Bah! Ulls? Heu vist quin cul que té? Com li quedaven els 
texans!
- A mi el que més m’agraden són els abdominals, tot i que 
d’espatlles també va ben servit!
-I que vagi ben depiladet ha estat tot un detall!
- Quines ganes li teníem, oi?
Les forquilles anaven amunt i avall, pugnant per agafar els 
millors bocins, els més tendres i saborosos. Els llavis mol-
suts de l’amfitriona regalimaven greix i, just quan es ficava 
un tros de membre a la boca, va sentenciar:
- Està boníssim, noies. Les coses com són.

Tiberi
Montse Maestre i Casadesús

Míriam Criado Infante

Míriam Criado, de Montcada 
i Reixac, ha guanyat un dels 
tres premis de la sisena edició 
del concurs ‘Dones veu a les 
dones?’, fallat el 20 de setembre 
al parc Antiga Cerveseria en 
un acte organitzat per la Regi-
doria d’Igualtat, Feminismes i 
LGTBI i el Consell de Dones, 
promotores del certamen. 
El text de Criado, titulat ‘Tibe-
ri’, narra en clau d’humor la tro-
bada d’unes amigues al voltant 
d’un àpat on res no és el que 
sembla. L’autora va mostrar la 
seva satisfacció pel premi, que 
va voler compartir amb els dos 
amics que li van donar la idea 

del microrelat durant una tro-
bada informal. Els altres dos 
textos premiats són ‘En dol sos-
tingut’, de Montse Maestre (Ri-
poll), sobre l’amor entre dones 
i ‘Alas’, de Miguelángel Flores 
(Sabadell), sobre la necessitat 
de somiar i deixar enrera les 
relacions tòxiques. Els premis, 
dotats amb 200 euros, van ser 
lliurats per la regidora de Trans-
parència i Bon Govern, Eva 
Manzano (ECP).
Enguany el certamen ha comp-
tat amb la participació de 45 
autors, la majoria dones. La ce-
rimònia va finalitzar amb l’ac-
tuació de les joves monologuis-
tes Maria Rovira i Ana Polo. 

En un rastrillo de fulares, sueños arrinconados, bra-
zaletes y riesgos sin usar, se compró unas alas de se-
gunda mano en muy buen estado. Convencida de que 
con ellas podría volar, subió a la azotea de unos gran-
des almacenes y, ante una asombrada clientela que 
tomaba café y suizos con nata, saltó al vacío. Tras 
instantes de incertidumbre, comenzó a planear con 
tal gracia, que la terraza entera rompió a aplaudir.
Cuando, al sobrevolar su calle, el marido la descubrió 
surcando los cielos, le gritó desde abajo, con el puño 
arriba, que si estaba loca, que cómo se le ocurría y 
que volviera ahora mismo al suelo. A ella, que del 
mismo sobresalto perdió impulso haciéndole caer en 
picado, su instinto de supervivencia, desarrolladísi-
mo a esas alturas, le hizo agitar con enorme brío las 
extremidades, descubriendo que sorprendentemente 
las alas habían enraizado en sus omoplatos. Por lo 
que, justo antes de llegar a tocar tierra, el mundo 
pudo ver cómo, con un bello quiebro, remontaba el 
vuelo. Y hasta ahora.

Alas Miguelángel Flores Martínez

Laura Grau | Montcada
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El 21 d’octubre se celebra el Dia 
Internacional d’Acció per la Des-
patologització Trans, una efemèri-
de molt recent ja que fins al 2018 
l’Organització Mundial de la Salut 
(OMS) no va treure la transsexua-
litat del catàleg de malalties men-
tals per passar a formar part del 
llistat de comportaments sexuals.
L’Ajuntament celebra la data amb 
diverses propostes que tenen per 
objectiu la defensa del dret de totes 
les persones a viure una sexualitat, 
identitat i expressió de gènere lliu-
res de discriminacions.

Programa. La Biblioteca Elisenda 
acollirà del 15 d’octubre al 13 de no-
vembre l’exposició ‘Construccions  
identitàries, famílies trans’ de la 
fotògrafa Mar C. Llop. La mostra 
està formada per imatges de famí-
lies acompanyades d’uns textos on 
es destaca el vincle de cada perso-
na amb l’ésser trans. L’autora ja va 
presentar fa dos anys a Montcada 
el llibre ‘Construccions  identità-
ries’, on recull, a partir de la seva 

pròpia experiència de trànsit, els 
pensaments, sentiments i proces-
sos corporals d’una cinquantena 
de persones transgènere i les seves 
famílies.
Coincidint amb l’efemèride, la 
Regidoria d’Igualtat, Feminismes 
i LGTBI difondrà un manifest en 
defensa dels drets del col·lectiu a 
través del seu instagram (@igual-
tatmir) i del web municipal. L’en-
demà, s’emetrà a les xarxes socials 

del departament una conversa en 
línia que es va gravar el 22 de juny 
amb motiu dels dies internacionals 
de les persones refugiades i de 
l’Alliberament LGTBIQ. 
L’acte central de l’Octubre trans 
serà una xerrada sobre la diversitat 
del fet trans, el 24 d’octubre al parc 
de l’Antiga Cerveseria (11.30h). Hi 
ha prevista la intervenció d’Eloi 
Martín, activista trans, i de Tina 
Recio, del projecte I-Vaginàrium.

EFEMÈRIDE

Sílvia Alquézar | Redacció

El programa s’emmarca en el Dia Mundial de la despatologització d’identitats

Montcada celebra l’Octubre trans 
amb una exposició i un col·loqui

La mostra recull fotografies de famílies amb textos sobre el seu vincle amb la transsexualitat
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L’Aula d’Extensió Universitària 
organitza el 14 d’octubre una 
xerrada a càrrec del director mè-
dic de l’Hospital de Sant Pau de 
Barcelona, el montcadenc Xavier 
Borràs, qui explicarà com es viu 
la pandèmia des d’un dels hos-
pitals més importants de Cata-
lunya. La seva especialitat és la 
cardiologia i fa uns 40 anys que 
treballa a Sant Pau. La conferèn-
cia tindrà lloc a l’Auditori Muni-
cipal (18h) i és oberta al públic 
fins a completar l’aforament, 
però tindran prioritat els socis de 
l’entitat. Cal confirmar assistèn-
cia a través del correu electrònic 
aulamontcada@gmail.com. 

Aula MiR. L’entitat, amb una cin-
quantena d’associats, s’adreça a 
persones de més de 50 anys que, 
a canvi d’una quota trimestral de 
20 euros, poden gaudir de con-
ferències, seminaris i classes de 
diverses temàtiques impartides 

per titulars de càtedra, professors 
universitaris i reconeguts professi-
onals i especialistes. L’Aula MiR 
va inaugurar el nou curs el mes 
de setembre amb una conferència 
a càrrec de la xef Carme Rusca-
lleda, amb set estrelles Michelin. 
L’activitat es va complementar 
amb una xerrada sobre cuina i 
emocions que va oferir la cuinera 
montcadenca Magda Salat. 

Sílvia Alquézar | Redacció

La xerrada serà el 14 d’octubre, a l’Auditori Municipal

Xavier Borràs explicarà 
com es viu la pandèmia 
a l’Hospital de Sant Pau

AULA MIR

Borràs és cardiòleg, expert en lesions valvulars
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Grups municipals
laveu.cat/latevaveu

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

Mar Sempere

Acabamos de aprobar una Ordenanza de convivencia y ci-
vismo en nuestro municipio, una herramienta necesaria para 
que la ciudadanía tenga los elementos para que Montcada 
sea un sitio agradable para vivir.
El civismo y la convivencia son fundamentales en el desarro-
llo de una ciudad avanzada, porque marca las pautas de comportamiento y respeto hacia los 
demás, hacia los elementos estructurales de una sociedad.
Pero no sólo basta con hacer una Ordenanza que recoja todos los elementos, hace falta tam-
bién por parte de quien la administra, dotarla de los medios necesarios para hacerla cumplir.
Creemos que no servirá si desde el equipo de gobierno no se hace un seguimiento estricto del 
cumplimiento y con un régimen sancionador más severo.
Estamos cansados de ver cómo se deteriora el municipio dia tras día y como, por mucha 
voluntad que se ponga, no dejamos de ver suciedad, abandono de muebles, sin respetar los 
puntos de recogida, incluso sabiendo que se dispone de un teléfono totalmente gratuito en el 
que te avisan de un horario.
Por otra parte, no sólo se puede traspasar todas las responsabilidades al ciudadano, hay 
que trabajar y poner los medios desde donde corresponda que, en este caso, es el gobierno 
municipal.
Todos, sin excepción alguna, debemos ser responsables sobre nuestros actos en el municipio. 
Debemos ser cuidadosos y vigilantes de que nuestro municipio sea un ejemplo como socie-
dad.

Civismo y convivencia

Andreu Iruela

Después de superar las diversas fases del proceso de des-
confi namiento, la vida en Montcada se ha ido recuperan-
do. Las actividades habituales se están retomando de una 
manera progresiva, pero manteniendo las medidas de pre-
vención y seguridad necesarias. La primera gran prueba ha 
sido la vuelta al colegio. Los centros de Montcada han estado preparando la vuelta, cumpliendo 
con el estricto protocolo que marca la Generalitat para que sean aulas seguras. Aún tomando 
estas medidas en nuestros centros, está siendo inevitable el tener que aislar alguna clase por 
algún caso positivo. Gracias a este protocolo son casos aislados y no centros enteros. No obs-
tante, observamos que en las horas de entrada y salida hay aglomeraciones en las puertas de 
los centros. La gran mayoría cumple con las medidas de protección y distanciamiento, pero hay 
quien no, con el riesgo que ello comporta. Desde hace tiempo diferentes plataformas formadas 
por familias de alumnos, vienen reivindicando la necesidad de un cambio de horario lectivo. 
Ciudadanos apoyará que los centros que lo deseen puedan sustituir la jornada partida por la 
intensiva de 9 a 14h, sin que por ello se vea afectado el servicio de comedor. Con ello se evi-
tarían en gran parte las entradas y salidas al centro y, de esta manera, los riesgos de contagio.
Desde las administraciones se debería de revisar los protocolos y las actuaciones donde sean 
frecuentes las aglomeraciones de personas y trabajar para facilitar actuaciones que las eviten. 
Hay sectores en que se han implantado protocolos como en la cultura, donde se ofrecen actos 
con todas las medidas de seguridad y así poder impulsar este colectivo, pero en otros todavía 
queda trabajo por hacer como, por ejemplo, en el deporte. Desde que comenzó la temporada 
observamos un gran número de familiares fuera de las instalaciones para poder ver los entrenos 
o los partidos de los más pequeños. Los clubs y los padres piden un protocolo más fl exible en 
relación a que un familiar pueda acceder a las instalaciones, como ya se está realizando en 
otros municipios. Hay que llegar a un consenso y asumir responsabilidades. No tenemos que 
bajar la guardia y, con esfuerzo por parte de todos, conseguiremos volver a la normalidad.

Ana Pellicer

La cultura... en marxa, la cultura és segura, la cultura ha de 
continuar. Aquesta i d’altres etiquetes han omplert les xarxes 
d’aquest estiu post confi nament. I, precisament per això, per 
fer segura la cultura, per posar-la en marxa i per donar-li 
continuïtat ens hem hagut de reinventar i superar tots els 
obstacles i les exigències que la normativa Covid-19 ens ha imposat. Montcada és un municipi 
que aposta sempre per la cultura i així ha quedat demostrat amb el cicle estiuenc “La cultura... 
en marxa”. Concerts les nits dels divendres de juliol i vermuts musicals els diumenges al matí, 
tot al parc de l’Antiga Cerveseria; cinema a la fresca que hem acostat als barris i tardes de circ 
al pati de l’escola Reixac. I no només això, hem obert les biblioteques amb horaris restringits i 
totes les mesures de seguretat, hem reprès les visites a la Casa de les Aigües i al Museu Muni-
cipal i s’han tornat a posar en marxa els cursos de català, tant presencialment com en format 
online. Hem estat valentes i la ciutadania ens ha fet confi ança perquè s’ha sentit segura.
El món de la cultura va demostrar la seva màxima solidaritat des del primer dia del confi nament. Artis-
tes, músics i intèrprets, tècnics, auxiliars, formadores, bibliotecàries, empresaris i empreses d’arts escè-
niques i musicals van posar la seva obra i el seu treball a disposició de la ciutadania de forma altruista, 
cedint voluntàriament i gratuïtament el resultat de la seva tasca, contribuint així a pal·liar els efectes del 
confi nament. Ara, més que mai, la cultura és un element imprescindible i s’ha de consumir de manera 
responsable i segura, és un indicador essencial de la societat, del seu nivell social, del desenvolupa-
ment i qualitat del seu sistema, ens ajuda a desenvolupar-nos com a persones, reforça els llaços que 
ens uneixen com a societat i ens dona un sentit de pertinença. La cultura és un valor fonamental que 
sosté la identitat d’un país, un canal transmissor dels nostres costums i valors entre generacions. El seu 
impacte va més enllà d’un teatre, d’un cinema o d’un concert i posa de manifest el nivell sòciocultural 
i econòmic d’un país. Per això, a Montcada continuem apostant per la cultura i comencem ara la nova 
temporada teatral amb una cartellera d’alt nivell tant per al públic infantil com a l’adult. Us convido i us 
animo a gaudir dels nous espectacles i de tota l’oferta cultural del nostre municipi.

La cultura en marxa

Hem començat un nou curs ple de novetats i condicionants 
degut al nou panorama que vivim per la Covid. Aquest ha es-
tat un any amb molts interrogants, que no ens ha deixat portar 
a terme la planifi cació prevista d’accions i activitats i que ha 
condicionat completament els esforços (económics, de recur-
sos i personal) que hem hagut de fer com a Ajuntament, assumint des de bon principi la pro-
tecció amb serveis essencials, desinfecció de carrers i equipaments i l’atenció als col·lectius 
més vulnerables. Des de l’Ajuntament ens adaptem constantment a les recomanacions que 
dicta l’autoritat sanitària, procurant garantir la seguretat de tothom, així com el funcionament 
més normalitzat possible de les activitats i accions municipals. Un tema candent en aquest 
principi de curs ha estat l’esforç en l’increment en desifenccions que hem hagut d’assumir 
com Ajuntament per garantir el bon funcionament de les escoles. Hem fet que tant centres 
escolars com equipaments, parcs i zones de joc infantils estiguin desinfectats i higienitzats, 
havent modifi cat fi ns i tot els contractes. Aquest increment de les desinfeccions ens ha suposat 
un sobrecost de 100.000 euros per aquest 2020 (tant en equipaments, zones de joc, com en 
escoles) i ens suposarà un increment de 90.000 euros només per a les escoles al 2021.
Com a Ajuntament, ens estem esforçant per garantir que mantenim l’activitat formativa i lúdica 
amb aquest reforç de mesures de seguretat i desinfeccions regulars, però també volem fer una 
crítica a la Generalitat, que ha imposat mesures sense haver fet la dotació económica correspo-
nent. I durant tot aquesta época de situacions sobrevingudes, amb totes les mesures excepcio-
nals que hem hagut de portar a terme per garantir la seguretat i evitar el contagi, la col·laboració 
de la Generalitat amb els municipis ha estat escasa, plena d’interrogants i ha incrementat el 
nivell de pressió que patim els ajuntaments per garantir l’atenció i protecció a la ciutadania de la 
nostra ciutat. Tot i així, la bona entesa i l’esforç de les escoles, l’ equip docent i directiu i el PAS 
(personal d’atenció educativa) han fet que aquest inici de curs hagi estat normalitzat, dins de 
la situació atípica que hem patit. Tothom ens hem implicat i hem tingut un alt compromís per 
garantir que els nostres nens i nenes puguin tornar a l’escola en les millors condicions possibles.

Inici d’un curs atípic

M.Rosa Borràs

Covid y restricciones

Comissió

Ètica
Una de les set persones que l’integren ha de ser un veí/veïna 
del municipi que es presenti a títol particular.

Si hi voleu formar part, presenteu la vostra candidatura per 
mitjà del portal Montcada Participa (participa.montcada.cat), 
fins al 31 d’octubre. L’elecció de l’integrant es farà per sorteig, 
entre totes les candidatures presentades.

Vols formar part de la comissió
que vetlli pel codi ètic de l’Ajuntament 
de Montcada i Reixac?
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La propera edició 
de ‘La Veu’, el 23 
d’octubre
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Veïns i nens de segona
Sóc el pare de dos nens de 6 i 
9 anys que estan escolaritzats a 
l’escola El Turó. Fa uns dies vaig 
fer un toc d’atenció al govern del 
municipi amb una carta a laveu.
cat en què alertava sobre la se-
guretat dels nostres fi lls, nens 
d’entre 2 a 12 anys, que posen 
cada dia la seva vida en perill 
per la manca de resposta de 
l’Ajuntament a les reiterades pe-
ticions dels pares i mares, i de la 
mateixa escola, sobre la neces-
sitat d’establir controls policialsal 
centre en els horaris d’entrada i 
sortida.
El el meu escrit argumentava 
que a les altres dues escoles de 
Montcada-Centre, al Reixac i al 
Fedac, hi ha agents de policia 
que vigilen en les hores punta per 
garantir la seguretat vial i la dels 
seus alumnes. He d’afegir que 
l’escola Fedac es troba al carrer 
Major, que és zona preferent de 
vianants, i l’escola Reixac, a un 
carreró sense sortida. L’escola el 
Turó es troba al carrer Montiu i a 
més, aquest any, per la situació 
extraordinària de la Covid-19, 
també es fa la entrada de dife-

rents cursos pel carrer Elionor. 
Són dos carrers molt transitats, 
i concretament el carrer Elionor 
té una vorera molt estreta i els 
cotxes van a tota velocitat. 
Poc després de publicar-se la 
carta de queixa, l’Ajuntament 
sembla que ha decidit esme-
nar el greuge i ara gaudim de la 
presència d’un agent a la porta 
principal de l’escola, la que dona 
al carrer Montiu, però seguim 
sense cap control viari a l’accés 
del carrer Elionor que, com he 
dit abans, és molt confl ictiu. 
Agraint que s’hagin començat 
a aplicar mesures, espero que 
aquesta segona carta serveixi 
perquè es tingui en consideració 
la nostra demanda en la seva to-
talitat i que aquesta situació es 
pugui solucionar el més aviat 
possible.

Francisco Duarte
Montcada

>Editorial
El risc d’aïllar-se

Volem aprofi tar que el passat 
1 d’octubre es va commemo-
rar el Dia Mundial de la Gent 
Gran i que ja s’ha aprovat el 
Pla d’Accions Montcada Ciu-
tat Amiga de la Gent Gran per 
parlar del col·lectiu que pitjor 
està passant aquesta crisi sa-
nitària. En primer lloc, perquè 
la Covid-19 s’ha acarnissat 
amb les persones de més edat, 
causant una elevada mortali-
tat, i en segon lloc, perquè la 
por al contagi del virus està 
fent que es tanquin a casa i 
abandonin l’hàbit de passejar, 
anar als casals i participar en 
la vida cultural i social del po-
ble. Ho han constatat les dues 
entitats de gent gran que hi ha 
a Montcada, que es mostren 
preocupades per la baixada 
d’assistència a les activitats 
ara que s’han reobert els ca-
sals. La por provoca l’aïllament 
paulatí de la gent gran i, de 
retruc, la pèrdua de facultats, 
en privar-se d’estímuls exteri-
ors. Des d’aquí, volem animar 
la gent gran a incorporar-se a 
la nova normalitat, prenent les 
màximes precaucions.

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

Les pluges del 19 de setembre van deixar veure l’arc de Sant Martí 
des de diversos punts de Montcada i Reixac.
Merche Gómez Can Cuiàs

SEGUEIX-NOS
A LES XARXES!
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10 l dissabte
Taller. Modelatge en 3D. Hora: 11h. 
Lloc: Museu Municipal. Inscripcions: 
museumunicipal@montcada.org.

Patrimoni. Visita teatralitzada a la Casa 
de les Aigües ‘A tota màquina’. Hora: 
18h. Inscripcions: museumunicipal@
montcada.org.

11 l diumenge
Taller. Urban Sketching (dibuix urbà). 
Hora: 10h. Lloc: Casa de les Aigües. 
Inscripcions: museumunicipal@mont-
cada.org.

14 l dimecres
Xerrada. ‘La covid-19 des de l’experièn-
cia d’un hospital de primera línia’, a càr-
rec de Xavier Borràs, director mèdic de 
l’Hospital de Sant Pau. Hora: 18h. Lloc: 
Auditori Municipal. Inscripcions: aula-
montcada@gmail.com.

15 l dijous
Presentació. Audiència pública sobre 
les ordenances fi scals i preus públics 
2021. Hora: 19h. Lloc: Sala Institucional 
de la Casa de la Vila.

Concurs. Acte de lliurament de premis 

de la Biennal de Fotografi a i inauguració 

de la mostra amb les obres selecciona-

des i premiades. Hora: 19.30h. Lloc: 

Casa de la Vila. 

16 l divendres
Hora del conte. ‘La bruixeta poruga‘, a 

càrrec de Mima Teatre. Hora: 18h. Lloc: 

Biblioteca Elisenda de Montcada.

19 l dilluns
Formació. ‘Treballo a casa, com em 

planifi co?’ (sessió telemàtica adreçada 

a persones emprenedores). Horari: De 

10 a 14h. Inscripcions: montcadaem-

pren@montcada.org. Gratuït.

Xerrada. ‘Imaginaris africans al cinema, 
1920-2020’, a càrrec d’Albert Farré i 
Rafael Crespo, del Centre d’Estudis Afri-
cans i Interculturals. Hora: 19h. Lloc: 
Biblioteca Elisenda.

20 l dimarts
Inauguració. Exposició de pintura de 
Carme Llop. Hora: 19.30h. Lloc: Audi-
tori Municipal. 

23 l divendres
Hora del conte. ‘El tresor d’en Max‘, a 
càrrec de Gemma Ventura. Hora: 18h. 
Lloc: Biblioteca Elisenda. 

Teatre. ‘Lo nuestro’, de la companyia 
Flyhard. Hora: 21h. Lloc: Teatre Muni-
cipal. Entrades al web www.teatremont-
cada.cat.

Agenda

laveu.cat/agenda

Telèfons d’interès

19 D’OCTUBRE, 19H
BIBLIOTECA ELISENDA

Agenda

Divendres 23 d’octubre, 
a les 21 h, al Teatre Municipal

LO NUESTRO
Cia. Flyhard
Espectacle guanyador al Millor Text Original als 
III Premis Teatre Barcelona temporada 2019-2020.

Preu: 15 euros; anticipada 12 euros

Dissabte 24 d’octubre, 
a les 19 h, al Teatre Municipal

1a SIMFONIA DE BEETHOVEN 
Orquestra Simfònica Sant Cugat
Un gran concert monogràfic del geni alemany 
amb motiu del 250è aniversari del seu naixement.

Preu: 18 euros; 
anticipada 15 euros

Sortim!

Més informació www.teatremontcada.cat  Teatre Municipal de Montcada i Reixac         @TeatreMontcada              @teatremontcada
NOVA WEB

MESURES DE PREVENCIÓ 
DAVANT LA COVID 

El nombre d’entrades que es posen 
a la venda va en funció dels afora-
ments, regulats segons les norma-
tives d’espectacles vigents en el 
moment de la funció · S’apliquen 
les mesures de seguretat vigents 
· Es recomana portar les entrades 
al mòbil per evitar al màxim el 
contacte amb paper · És necessari 
arribar als espais de representació 
amb un mínim de 30 minuts 
d’antelació per facilitar l’entrada 
esglaonada · Si penseu que podeu 
tenir símptomes de la Covid-19 o 
heu estat en contacte amb algú 
diagnosticat del virus, quedeu-vos 
a casa, segur que tenim l’oportuni-
tat de retrobar-nos als teatres ben 
aviat · Us preguem que seguiu la 
informació actualitzada al respecte, 
mitjançant els canals de comunica-
ció municipals en línia.!

Mossos  935 614 200
Policia Local 935 752 177
Taxis 936 917 600

Ajuntament 935 726 474
Ambulàncies 061
Sanitat Respon 902 111 444

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

EXPOSICIÓ
CARME LLOP
Pintura

20 d’octubre, 19.30h

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

EXPOSICIÓ
BIENNAL DE 
FOTOGRAFIA
Afotmir

15 d’octubre, 19.30h

9 10 11

16 17 1813 14 1512
Recasens Rambla RamblaM.Guix Quirós El PuntC.Pardo

Rivas

Duran J.Vila C.PardoRivas

21 2322

Duran Duran

24 25

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
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IMAGINARIS AFRICANS AL CINEMA
A càrrec d’Albert Farré i Rafael Crespo,
del Centre d’Estudis Africans i Interculturals 
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La situació de pandèmia, amb 
uns nivells de contagi elevats i 
una previsió no massa encorat-
jadora per als propers mesos, ha 
obligat l’Ajuntament a suspen-
dre el Carnaval 2021, una de 
les festes populars més emble-
màtiques del calendari i també 
una de les més multitudinàries, 
especialment la Rua. La Regi-
doria de Cultura i Patrimoni va 
comunicar aquesta decisió a les 
comparses que hi participen ha-
bitualment en una reunió que va 
fer el 30 de setembre, a l’Auditori 
Municipal. 

Consens. Alguns grups ja havien  
comunicat al consistori la seva 
intenció de no participar a la 
Rua donades les circumstàncies  
i la majoria havien endarrerit 
els preparatius de les disfres-
ses a l’espera d’un comunicat 
oficial.  “Tot i que el Carnaval 
és al febrer, la decisió l’haví-
em de prendre ja perquè les 
comparses comencen a prepa-
rar el vestuari, les carrosses i 
les coreo grafies amb molt de 
temps”, ha explicat la regidora 

de Cultura i Patrimoni, M. Rosa 
Borràs (ERC). Tots els grups as-
sistents es van mostrar d’acord 
amb la decisió, entenent que les 
característiques d’aquest esdeve-
niment, amb centenars de per-
sones al carrer, fan impossible 
buscar fórmules alternatives. L’al-
caldessa Laura Campos (ECP) 
va enviar un missatge d’ànims 
a les comparses a través de les 
xarxes socials, remarcant que 
“mentre arribin temps millor, 
hem d’actuar amb prudència i 
responsabilitat col·lectiva”. 
L’any vinent tampoc no hi haurà 
l’arribada del Rei Carnestoltes ni 
el ball infantil a la plaça de l’Es-
glésia. Durant els dies de la ce-
lebració, Montcada Comunica-
ció difondrà vídeos i fotografies 
d’anteriors edicions.

Cultura
laveu.cat/cultura

BIENNAL DE FOTOGRAFIA
Francisco Javier Domínguez, de Jerez de la 
Frontera, guanya el 1r Premi Nacional del concurs 
que organitzen l’Afotmir i l’Ajuntament

La situació de la pandèmia obliga a anul·lar 
la Rua de Carnaval i la resta d’activitats
El consistori ha pres la decisió després de mantenir una reunió amb les comparses que hi participen habitualment

FEBRER 2021

Laura Grau | Redacció

Les característiques 
de l’esdeveniment 
fan impossible buscar 
fòrmules alternatives

La comparsa Terra Nostra Queens, amb la disfressa ‘Los vikingos y el dragón’, durant la Rua 2020 al seu pas pel carrer Major
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Pol Quintana 
Assoc. Grisdance

Els grups comparteixen la decisió municipal davant la incertesa

“Em sembla una decisió 
encertada perquè cap 
comparsa pot arriscar-se 
a iniciar els preparatius, 
amb tot l’esforç humà i 
econòmic que suposa, 
sense tenir la seguretat 
de poder sortir a la Rua. 
Trobarem a faltar tot l’en-
renou i els vincles que 
genera la preparació de la 
proposta final” Eva Nieto 

Assoc. Endansa
Yolanda Gutiérrez 
AV Font Pudenta

“És una pena que no es 
pugui celebrar enguany la 
Rua, però no veiem cap 
fórmula possible per fer-
la, tenint en compte que 
l’essència de la festa és la 
participació de la gent al 
carrer. Esperem que l’any 
vinent es pugui dur a ter-
me, perquè això voldrà dir 
que hem superat la situa-
ció de pandèmia”

“Altres anys per aquestes 
dates, ja havíem comen-
çat a preparar les dis-
fresses, però enguany ho 
estàvem retardant davant 
la incertesa. No sembla 
que el panorama pugui 
millorar massa i el més 
assenyat és suspendre 
l’esdeveniment i confiar 
que l’any que ve es pugui 
celebrar”

PÀGINA 18
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Francisco J. Domínguez guanya 
el primer premi de la Biennal 2020
Josep Aliu i Daniel Góngora obtenen el segon i tercer premi, respectivament

Francisco Javier Domínguez, de 
Jerez de la Frontera, ha guanyat 
el primer premi nacional de la 
12a Biennal Estatal de Fotogra-
fi a Ciutat de Montcada i Reixac 
2020, que convoquen l’Afotmir i 
l’Ajuntament. L’autor, infermer 
de 38 anys d’edat, s’ha endut 
la màxima puntuació del jurat 
amb ‘Tránsito’, que capta la 
imatge de dues persones darrera 
dels vidres entelats d’un autobús 
un dia de pluja a Cadis. Domín-
guez és un apassionat de la fo-
tografi a des de la infància i s’hi 
va dedicar professionalment des 
de l’àmbit publicitari durant al-
guns anys. Te predilecció per la 
fotografi a de carrer i el seu repte 
és captar “l’instant decisiu”, ter-
me usat per Cartier Bresson, un 
dels seus referents.

Altres reconeixements. El segon 
premi ha estat per a Josep Aliu, 
de Vilassar de Dalt, amb un nu 
femení titulat ‘Negatiu de pel-

lícula’ i el tercer Daniel Góngo-
ra, de Montcada i Reixac, amb 
el retrat d’una dona amb mas-
careta titulat ‘Nova normalitat’. 
Tots dos són socis de l’Afotmir. 
En la categoria de premis lo-
cals, els premiats són Josep M. 
Vintró (Badalona), Ana Jiménez 
(Badia) i Carles Verdú (Barcelo-
na). El lliurament de premis es 
farà el 15 d’octubre a la Casa de 

la Vila (19.30h), on s’exposaran 
les obres fi nalistes fi ns al 8 de 
novembre. Ángel Henares, de 
l’organització, ha mostrat la seva 
satisfacció pel nombre de parti-
cipants, 162 autors i un total de 
630 fotografi es. “Temíem que 
la situació de pandèmia fes 
minvar la participació, però 
al contrari, ha crescut lleuge-
rament”, ha dit Henares.

‘Tránsito’ és la fotografi a que més puntuació ha obtingut entre les més de 600 presentades
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Laura Grau | Font Pudenta

Laura Grau | Redacció

La Pegatina publica el seu setè 
disc d’estudi ‘Darle la vuelta’ 
La banda aposta per fusionar la rumba amb altres estils com el pop i el llatí

MÚSICA

El 16 d’octubre veurà la llum 
‘Darle la vuelta’, el setè disc 
d’estudi de La Pegatina, el grup 
más internacional del panora-
ma actual,  amb més de 1.200 
concerts en 35 països i 17 anys 
de trajectòria artística. El nou 
àlbum inclou una desena de 
cançons que recuperen l’essèn-
cia dels primers treballs i incor-
poren les infl uències dels seus 

darrers viatges i gravacions. A 
nivel musical, la banda aposta 
per fusionar l’estil rumber que la 
caracteritza amb els ritmes lla-
tins i pop, sota l’acurada produc-
ció de Tato Latorre, peça clau en 
l’organització, gravació i execu-
ció d’un disc que va començar a 
gestar-se en temps de pandèmia. 
En l’elenc tècnic també destaca 
la presència de Rafa Sardina, en-
ginyer basc resident a Los Án-

geles, premiat vàries vegades als 
Grammy. Com és habitual en 
els seus anteriors discos, aquest 
treball també compta amb col-
laboracions d’altres artistes com 
el Kanka, Travis Birds, PJ Sin 
Suela, Arnau Griso i Delaporte. 
Una altra novetat és la incor-
poració d’un nou trombonista, 
Miquel Gràcia ‘Miguelón’, que 
reforçar els temes amb instru-
ments de vent.

A l’extrem esquerra, el nou trombonista de La Pegatina, Miquel Gràcia ‘Miguelón’, que reforça els temes amb instruments de vent
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Laura Grau | Redacció

‘Lo nuestro’ retrata la realitat 
d’una família de classe obrera
Es tracta d’una comèdia amb rerefons social estrenada a la Sala Flyhard

TEATRE MUNICIPAL

El 23 d’octubre arriba al Teatre 
Municipal de Montcada un dels 
èxits de la temporada anterior ‘Lo 
nuestro’, de la companyia Sala 
Flyhard (21h). L’obra retrata els 
somnis i les lluites d’una família 
de classe obrera, els Guerrero Fer-
nández, reunida al voltant d’una 
taula la nit de Cap d’Any. Es trac-
ta d’una comèdia amb un rerefons 
de drama social escrita per la de-
butant Eu Manzanares, que tam-
bé és actriu. Filla d’una família 
humil, reivindica la dignitat de les 
persones treballadores que lluiten 
per tirar endavant en una societat 
marcada per la precarietat laboral 
i els baixos salaris. “Les perso-
nes de baix estrat socioeconò-
mic, a més de lluitar contra el 
complex d’inferioritat, necessi-
tem comptar amb un enorme 

extra de constància, paciència 
i d’entusiasme perquè si no, el 
risc d’acabar tirant la tovallola 
és elevadíssim”, refl exio na Man-
zanares en el preàmbul de l’obra, 
dirigida per Mercè Vila. L’autora 

interpreta un dels quatre perso-
natges del muntatge, acompanya-
da per Paul Berrondo, Eli Iranzo 
i Pau Poch. Les entrades es poden 
comprar al web teatremontcada.cat o 
bé a la taquilla de l’Auditori.

Pau Poch, Eu Manzanares, Paul Berrondo i Eli Iranzo protagonitzen el muntatge ‘Lo nuestro’
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El Museu proposa tres 
activitats per descobrir 
el patrimoni local
El programa inclou tallers, visites i sessió d’Urban Sketching

JORNADES EUROPEES DE PATRIMONI

El Museu Municipal s’ha adhe-
rit un any més a les Jornades 
Europees de Patrimoni amb un 
programa d’activitats que es de-
senvoluparà el cap de setmana 
del 10 i 11 d’octubre. Dissabte 
10, a les 11h, hi haurà un taller 
familiar  de modelatge en 3D al 
Museu, amb el nom ‘Desper-
ta el patrimoni de Montcada i 
Reixac’. L’activitat pretén que 
els participants coneguin les 
col·leccions del Museu a partir 
de la fotogrametria, una tècnica 
que permet crear models en tres 
dimensions amb el telèfon mò-
bil. El mateix dia, a les 18h, hi 
haurà una visita teatralitzada a 
la Casa de les Aigües, del cicle 
A tota màquina! Els assistents 
viatjaran en el temps fi ns a un 
moment decisiu de la història 
de Barcelona i de Montcada i 
Reixac, l’any de la pandèmia del 
tifus, moment en què es decideix 
millorar el funcio nament dels 
pous de Montcada, com era co-
neguda la Casa de les Aigües. La 
visita dura 2 hores i és gratuïta.

Dibuix urbà. L’endemà, 11 d’octu-
bre, hi haurà una matinal d’Ur-
ban Sketching a la Casa de les 
Aigües, a partir de les 10h, du-
rant la qual la ciutadania desco-
brirà aquesta tècnica de dibuix 

urbà de la mà d’especialistes. 
Per participar a qualsevol de les 
tres activitats cal fer inscripció 
prèvia contactant amb el Museu 
Municipal: 935 651 122, 610 144 
499 (també whatsapp), museu-
municipal@montcada.org. Les 
activitats es realitzaran amb les 
mesures de seguretat pertinents 
per prevenir la Covid-19. “Les 
jornades són un esdeveniment 
obert a tothom i una gran 
oportunitat per apropar-se a 
la riquesa i l’atractiu del nostre 
patrimoni cultural”, ha mani-
festat la regidora de Cultura i Pa-
trimoni, M. Rosa Borràs (ERC), 
qui anima la ciutadania a parti-
cipar a les activitats proposades 
a Montcada i Reixac.

Laura Grau | Redacció

També hi haurà una visita teatralitzada

Teatroia’t participarà a la I Mostra 
de Teatre Amateur de Sant Quize
La companyia ha estat seleccionada entre més 
d’una quarantena de propostes amateur de tot Ca-
talunya pel muntatge ‘La Casa de Bernarda Alba’, 
estrenat en la darrera mostra Montcada a Escena. 
L’obra de Federico García Lorca dirigida per David 
Velasco es podrà veure el 18 d’abril de 2021, a 
la Sala Joan Brossa del Teatre La Patronal, a Sant 
Quirze del Vallès. Membres de Teatroia’t van assistir 
a la presentació de la mostra, que va tenir lloc el 19 
de setembre al Teatre La Patronal (a la foto), i que 
inclourà sis espectacles | LG
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El nostre passat

Més informació: 
Museu municipal. Tel. 610 144 499. A/e museumunicipal@montcada.org

MESURES DE SEGURETAT 
PER LA COVID-19

El nostre passat
al teu abast

Més informació a:
www.48hopenhousebarcelona.org

Dissabte 10 d’octubre, 11 h 
Desperta el patrimoni 
de Montcada i Reixac
Taller de modelatge en 3D
Reserva obligatòria

Dissabte 10 d’octubre, 18 h 
A tota màquina!
Visita teatralitzada
Durada: 2 h

Més informació a: www.montcada.cat/actualitat/agenda/

48H OPEN HOUSE
BARCELONA 
FESTIVAL
D’ARQUITECTURA 

Dissabte 24 d’octubre, 10 h 
Ruta en bici Eix Besòs: 
de Montcada a Sant 
Adrià de Besòs
Inici del recorregut: visita 
guiada a la Casa de les Aigües

Diumenge 25 d’octubre, 10 h
Itinerari pel Rec Comtal

Diumenge 11 d’octubre 
a partir de les 10 h
Matinal d’Urban Sketching 
Vine a descobrir el fenòmen 
de l’Urban Sketching tot di-
buixant la Casa de les Aigües. 
Visites guiades al llarg 
del matí.
Amb la col·laboració d’Urban 
Sketchers Barcelona.

JORNADES EUROPEES
DEL PATRIMONI 
A LA CASA DE LES AIGÜES

Activitats gratuïtes
Activitats gratuïtes

La Junta de Govern Local d’aquest Ajuntament, en sessió del 
dia 28 de setembre de 2020, ha acordat aprovar inicialment el 
projecte de restauració de la Torre de l’Aigua i annexes, Casa de 
les Aigües de Montcada i Reixac.

El que s’exposa a informació pública per termini de 30 dies, 
mitjançant la publicació al Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya, al e-tauler i a un diari o butlletí de difusió local, a fi 
efecte que els interessats puguin consultar la documentació i fer 
al·legacions.

Acordar que en el cas que no es presenti cap al·legació durant 
el tràmit d’informació pública, el projecte s’entendrà aprovat 
definitivament i s’emetrà el corresponent anunci al DOGC, al 
BOP de Barcelona, a un diari de difusió local, i al e-tauler, de 
conformitat amb l’article 38 del Decret 179/1995, de 13 de juny 
pel qual es regula el Reglament d’obres, activitats i serveis.

El projecte podrà consultar-se en la web municipal  
www.montcada.cat en l’apartat eTauler.

L’alcaldessa,  
Laura Campos Ferrer

EDICTE
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PLANTERS 
Les escoles d’iniciació del FS Montcada 
i el CH La Salle arrenquen la nova 
temporada amb ganes i il·lusió

Els partits oficials i amistosos 
que es juguin a les instal·lacions 
esportives municipals podran 
comptar amb la presència de 
públic a partir del cap de set-
mana del 9 i el 10 d’octubre. 
Així ho van acordar l’Ajunta-
ment i les entitats en el marc de 
la reunió que van mantenir el 
dia 7 a la Casa de la Vila per 
parlar sobre la normativa de 
la Covid-19 dissenyada per la 
Regidoria d’Esports que prohi-
bia l’entrada d’espectadors als 
equipaments, una mesura que 
va aixecar força malestar entre 
l’afició i els clubs locals. Als en-
trenaments es manté la restric-
ció i no es per-
metrà l’accés 
de públic. 
“Des que es 
va repren-
dre l’activi-
tat esportiva, 
l’ob jectiu del 
consistori ha estat garantir 
la salut de les persones, per 
això, demanem a les entitats 
no córrer riscos innecessaris 
i mantenir el nivell de pru-
dència i excepcionalitat del 
moment”, ha comentat el regi-
dor d’Esports, Salva Serratosa 
(ERC), qui ha afegit que el con-
sistori vetllarà perquè els clubs 
compleixin la normativa. 

El protocol. Els clubs s’hauran 
de responsabilitzar del correcte 
compliment de les mesures de 
seguretat sanitàries i realitzaran 
un llistat de les persones que 
assistiran a cada partit, amb el 
nom, telèfon i DNI. No és po-
drà accedir a la instal·lació, si 
prèviament la persona no s’ha 
registrat al seu respectiu club, 
que comunicarà a la seva afició 
i a l’equip visitant de quina ma-
nera ho podran fer. 

Accessos controlats. Els clubs 
també establiran el circuit 
d’entrada i sortida mitjançant 
els seus entrenadors o coordi-
nadors i seguiran el protocol 

establert de 
control de 
temperatura 
i desinfecció 
de mans a 
l’entrada de 
l’equipament. 
El públic d’un 

matx no podrà entrar fins que 
hagin marxat els espectadors 
de l’anterior partit. Les portes 
de la instal·lació només s’obri-
ran a l’inici i el final de cada en-
frontament i romandran tanca-
des durant el desenvolupament  
de cada partit. Els clubs hauran 
de comunicar a Esports qualse-
vol indici de simptomatologia 
relacionada amb la Covid-19.

PROTOCOL COVID-19

Sílvia Alquézar | Redacció

Es permetrà l’entrada de dues persones per jugador i cada entitat es responsabilitzarà del compliment de la normativa municipal

El públic podrà accedir a les instal·lacions 
de manera controlada per veure els partits

Aficionats enfilats  a cadires, caixes i, fins i tot, als capós dels cotxes per veure els partits de futbol a l’estadi de la Ferreria
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No hi podrà entrar cap 
persona que no s’hagi 
registrat prèviament al 
seu respectiu club

Les entitats locals que van assistir a la reunió veuen 
amb bons ulls que el públic pugui accedir als equi-
paments municipals esportius, tot i que hi ha opi-
nions diverses. “Intentarem gestionar-ho el millor 
possible perquè funcioni bé”, ha indicat Jaime 
Martínez, coordinador del FS Montcada. 
El vicepresident del CD Montcada, Nico Bravo, opi-
na que “és una bona mesura per començar. S’ha 
de provar i veure com va”.  En aquest sentit també 
s’ha manifestat el president del FB Montcada, Anto-
ni Sánchez, qui ha demanat a l’afició “ser molt res-
ponsable perquè puguem gaudir de l’esport”. Per 

la seva banda, el president del CH La Montcada, 
Josep Maresma, creu que “l’acord no hauria de ser 
tan genèric i s’haurien d’haver buscat solucions 
diferents per a cada instal·lació”. El màxim respon-
sable del club d’handbol també proposa fer franges 
horàries de matí i tarda a cada equipament “perquè 
facilitaria la gestió i el control a cada entitat”. La 
Salle  ha avançat que el seu club no posarà en fun-
cionament la mesura fins al cap de setmana del 17 
i 18 d’octubre. Una altra de les entitats consultades, 
la UBMiR, estpa pendent de tractar la qüestió en 
junta directiva | SA

La majoria de les entitats valora positivament la mesura 
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La UE Sant Joan Atlètic va de-
butar el 3 d’octubre al subgrup 
2B de Segona Catalana amb una 
dura derrota al camp del CD Sar-
rià per 3-0. El rival es va avançar 
en el marcador al minut 31 en 
aprofitar el refús d’un penal que 
va xiular l’àrbitre per unes supo-
sades mans d’Alejandro Escrue-
la. “El rival es va trobar amb 
una pena màxima a la prime-
ra jugada que va arribar a la 
nostra porteria i nosaltres, tot 
i generar perill, no vam saber 
aprofitar les ocasions”, ha la-
mentat el tècnic de l’equip, Iban 

Tey. A la represa, el matx es va 
complicar per als montcadencs 
amb el segon gol del Sarrià, tot 
just haver començat la segona 
meitat. L’equip es va precipitar 
en moltes accions i una errada 
defensiva a les acaballes del matx 
va sentenciar el partit. “Aquesta 
derrota no se l’esperava nin-
gú. Vull demanar disculpes a 
l’afició. Ara toca treballar més 
dur”, ha manifestat l’entrenador. 

Propers partits. La UE Sant Joan 
Atlètic jugarà l’11 d’octubre el 
primer matx al camp municipal 
de Can Sant Joan (12h) contra el 

CE Pubilla Casas, que va empa-
tar a dos gols a casa contra l’EF 
Barberà Andalucía. Per a Iban 
Tey, serà molt important “estar 
tranquils i no precipitar-se pel 
fet d’haver perdut la primera 
jornada. Hem d’afrontar-ho 
de forma positiva”. 
A la jornada 3, l’equip santjoa-
nès tornarà a jugar al municipal 
de Can Sant Joan el 18 d’octubre 
amb la disputa del derbi contra 
el FC Racing Vallbona. El rival 
ha debutat a la competició de 
lliga amb una victòria en el seu 
desplaçament al terreny de joc 
del Turó de la Peira (0-1). La UE Sant Joan Atlètic va donar la sorpresa al camp del Sarrià en encaixar una clara derrota

FUTBOL. SEGONA CATALANA 

L’equip que entrena Iban Tey perd al camp del CD Sarrià per 3 gols a 0

Dura derrota del Sant Joan 
en la primera jornada de lliga

Sílvia Alquézar | Redacció
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El CD Montcada va perdre el 
primer partit de lliga contra la 
UD Gramenet A per 2-3, en un 
matx força igualat davant d’un 
dels rivals favorits de la categoria 
per assolir l’ascens. A la primera 
meitat, Omar Hayek va avançar 
els colomencs en el marcador al 
minut 16, però els verds es van 
sobreposar ràpid al contratemps 
amb un gol d’Antonio Gargallo 

en el 23. Amb l’empat a un es va 
arribar al descans. A la represa, 
Gargallo va fer el 2-1 (69’), però 
en la recta final del partit, l’equip 
de Santa Coloma va remuntar el 
resultat advers amb un gol al 86 
de Víctor Rodríguez i un en prò-
pia porta al 89 d’Adrià Simón. 
“No vam saber gestionar el 
2-1. La Gramenet té bons ju-
gadors amb experiència i es 
va notar que nosaltres no es-

tem acostumats a afrontar si-
tuacions semblants”, ha dit el 
tècnic montcadenc, Adrià Mas, 
qui s’ha mostrat content amb 
el treball de la plantilla. “Està 
molt involucrada i ha demos-
trat que és capaç de competir 
contra qualsevol rival”, opina 
l’entrenador. El CD Montcada 
jugarà l’11 d’octubre al camp 
del CD Masnou i, el 18, rebrà la 
UD Molletense.

La falta d’experiència va sentenciar els verds als últims minuts del matx (2-3)

El CD Montcada perd, però 
planta cara a la Gramenet

Sílvia Alquézar | Redacció

FUTBOL. SEGONA CATALANA

El CD Montcada va caure derrotat a la primera jornada de lliga contra la UD Gramenet amb un gol en pròpia porta a l’últim minut

El club de Terra Nostra va caure contra el Can Rull (1-0) 

Bona imatge del Santa 
María tot i no puntuar

FUTBOL. TERCERA CATALANA

La UD Santa María A va fer un bon partit al camp del Can Rull, tot i que va perdre per la mínima

La UD Santa María A va encai-
xar una derrota al camp del Can 
Rull de Sabadell per la mínima 
(1-0), en un partit força igualat 
entre dos equips que aspiren a 
les primeres posicions al grup 
Sisè de Tercera Catalana. “Estic 
content del treball i l’actitud 
de la plantilla perquè va ser un 
matx d’alta intensitat. Al mi-
nut 8 vam cometre una erra-
da, que va esdevenir l’únic gol 
del partit”, ha expressat l’entre-
nador, Guillermo Andrés, qui ha 

destacat també que els jugadors 
ho van donar tot per remuntar 
el marcador advers. “Vam crear 
força ocasions, però no va po-
der ser. Hem de seguir treba-
llant en aquesta línia perquè 
l’equip està creixent de menys 
a més”, ha indicat el tècnic.
El Santa María A jugarà els dos 
pròxims partits de lliga a l’esta-
di de la Ferreria: el 10 d’octubre 
rebrà la visita del FC Poble Nou 
2002 i el dia 17 s’enfrontarà a la 
Romànica CF. Ambdós partits 
començaran a les 18h. 

Sílvia Alquézar | Redacció
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L’AE Can Cuiàs va obtenir una 
victòria agònica contra l’Alella 
per 6-5 en un matx vibrant i 
molt igualat que es va decidir a 
falta de 12 segons gràcies a un 
gol de Sergio Bagueste. A la pri-

mera meitat, el conjunt local va 
anar per darrera en el marcador 
(2-4), però a la represa va saber 
capgirar la situació. “Estem con-
tents perquè és positiu comen-
çar la lliga amb un triomf, 
però encara ens queda molta 

feina”, ha dit el tècnic, Toni Mo-
reno, qui ha valorat el gran es-
forç del seu equip per remuntar 
el matx. El Can Cuiàs jugarà el 
dia 10 a Premià de Dalt i, el dia 
17, rebrà el Sant Joan de Vilassar 
B (12.30h).

Els homes de Juanjo Amigo es van imposar per 4-3 en una segona part vibrant

Victòria treballada del FS Montcada 
davant el Can Calet al primer matx 

FUTBOL SALA. DIVISIÓ D’HONOR CATALANA
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Sílvia Alquézar | Redacció

L’objectiu d’aquesta temporada és lluitar per l’ascens 

El FS Montcada goleja 
l’INS Manuel Blancafort

El sènior femení del FS Mont-
cada no va tenir cap proble-
ma per superar l’INS Manuel 
Blancafort per un contundent 
7 a 1 a la primera jornada de 
lliga. El tècnic montcadenc, 
Xavi Romero, que continua al 
capdavant de l’equip aquesta 
temporada, va fer una valo-

ració positiva del joc exhibit 
contra el rival. El FS Montca-
da s’ha marcat com a objectiu 
intentar de nou l’ascens de ca-
tegoria. “La temporada pas-
sada teníem moltes opcions 
de pujar, però a causa de la 
pandèmia no vam poder cul-
minar la bona trajectòria”, 
ha dit Romero. El FS Montcada va defensar bé l’avantatge als darrers instants del partit per sumar els 3 punts

Sílvia Alquézar | Redacció

FUTBOL SALA. 1a CATALANA FEMENINA

FUTBOL SALA. 1a CATALANA MASCULINA

PE
R

 D
E 

LA
M

O

Pau Maresma, amb 8 gols, va ser un dels jugadors destacats al matx contra el Sant Esteve
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HANDBOL. PRIMERA ESTATAL

El sènior A del CH La Salle 
Montcada va aconseguir el 3 
d’octubre una important vic-
tòria a la pista del Sant Esteve 
de Sesrovires per 31-32 gràcies 
a un gol de Pau Maresma a 
falta de 3 segons per al final. 
Els lassal·lians van anar a re-
molc a la primera meitat, però 
a la segona van mostrar més 
solidesa en defensa que els va 
permetre córrer al contraatac i 

agafar una renda de cinc gols 
que als darrers minuts els va 
salvar el matx. 

Valoració. “Són dos punts molt 
importants a una pista on no 
guanyàvem des de feia cinc 
anys i davant un rival direc-
te que ens dona moral per 
tirar endavant les properes 
jornades contra equips que 
lluitaran per estar a la part 
alta de la clssificació”, ha co-

mentat el tècnic, Pau Lleixà, 
qui ha destacat el treball de-
fensiu del bloc, juntament amb 
l’encert del porter Ricard Pre-
sas i la capacitat golejadora de 
Pau Maresma i Joan Loscerta-
les, cadascun amb vuit gols.
La Salle jugarà el primer matx 
de lliga al pavelló Miquel Po-
blet el 10 d’octubre contra 
l’Handbol Esplugues (20.15h) i 
el dia 17 es desplaçarà a la pis-
ta del Poblenou.

Sílvia Alquézar | Redacció

Un gol de Pau Maresma a falta de tres segons va permetre la victòria per 31 a 32

La Salle debuta amb un triomf 
important a Sant Esteve 

L’AE Can Cuiàs va celebrar el primer triomf a la lliga després d’un partit molt intens 

Sergio Bagueste va anotar el gol del triomf a falta de 12 segons per a l’acabament

L’AE Can Cuiàs s’imposa a l’Alella 
en un partit vibrant i molt igualat

Sílvia Alquézar | Montcada

El FS Montcada va sumar el 3 
d’octubre el primer triomf de la 
temporada en vèncer el Barri 
Can Calet per 4-3. “És impor-
tant començar la lliga així per 
agafar confiança”, ha comentat 
el tècnic, Juanjo Amigo, qui asse-
gura que el marcador no reflexa 
la superioritat del seu equip a la 
pista. “Vam tenir moltes oca-
sions que ens haguessin donat 
tranquil·litat amb l’1-0 a la 
primera part”, ha dit. Al segon 
temps, el FS Montcada es va ar-
ribar a posar amb un 3-0, però 
un seguit d’errors van ficar el 
rival al matx i una expulsió als 
darrers minuts van fer patir més 
del compte els locals. 
El FS Montcada jugarà el primer 
partit a domicili el 10 d’octubre 
a la pista del Ripollet i el dia 17 
s’enfrontarà al Pineda de Mar, al 
pavelló Miquel Poblet (18h).
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El sènior femení del FS Montcada lluitarà per aconseguir l’ascens de categoria
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El FS Montcada compta aques-
ta temporada amb prop de 220 
jugadors repartits en 15 equips, 
entre les categories sèniors fi ns a 
l’escoleta, que enguany és gratu-
ïta per promoure l’activitat física 
entre la canalla sense que suposi 
una càrrega econòmica per a les 
famílies donada la conjuntura ac-
tual provocada per la pandèmia.
Els principals objectius del plan-
ter són formar els jugadors en els 
valors de l’esport i, a nivell es-

portiu, intentar millorar la classi-
fi cació de la campanya anterior. 

Reptes. Tots els conjunts A de la 
base es troben a Primera Divisió, 
excepte el juvenil, que juga a la 
Divisió d’Honor estatal. “El ju-
venil A –debutarà el pròxim 17 
d’octubre a la pista del Palma de 
Mallorca– lluitarà per mante-
nir la màxima categoria. Ha 
començat la pretemporada 
amb molta il·lusió”, ha co-
mentat el director esportiu, Jai-

me Martínez, qui reconeix que 
la Covid-19 ha complicat molt 
la posada en marxa de la nova 
temporada. “Enguany, ha bai-
xat lleugerament la inscripció 
de nous jugadors, sobretot a 
les categories dels més petits, 
davant la incertesa de la con-
juntura actual”, ha dit. Malgrat 
tot, el club ha enviat un missat-
ge de tranquil·litat a les famílies 
assegurant se segueixen estricta-
ment tots els protocols d’higiene 
i seguretat.

FUTBOL SALA 

El planter té tots els equips A a Primera Divisió i el juvenil a la Divisió d’Honor estatal

El FS Montcada inicia la temporada 
amb 220 jugadors i 15 conjunts

Sílvia Alquézar | Pla d’en Coll
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Jugadors del planter del CH La Salle, entrenant al gimnàs de l’escola del mateix nom

HANDBOL

El CH La Salle Montcada ja té 
en marxa la nova temporada 
de l’Escola, que compta amb 
una seixantena d’infants re-
partits en set equips entre les 
categories prebenjamí i aleví. 
La nova junta directiva, pre-
sidida per Josep Maresma, 
aposta per potenciar el planter 
perquè, en un futur, passi a les 
categories federades. “La nos-
tra entitat es nodreix de gent 
de la casa, per aquest motiu, 

és important tenir una esco-
la amb molts infants i for-
mar-los des de petits”, ha co-
mentat el director de l’Escola 
i entrenador del primer equip, 
Pau Lleixà.

Objectius. El conjunt preben-
jamí jugarà la lliga escolar, el 
benjamí masculí disputarà la 
lliga de Sabadell i el femení, 
la del Cevos, mentre que els 
equips alevins competiran per 
primera vegada a la Lliga Ex-

pert. “És una novetat per tal 
de millorar la seva formació. 
Estaran federats amb l’objec-
tiu que s’acostumin a la pista 
gran per facilitar el pas a la 
categoria superior”, ha expli-
cat Lleixà. 
Una altra de les novetats de la 
temporada és que els infants 
prebenjamins no hauran de pa-
gar cap quota durant tot l’any, 
mentre que els benjamins i ale-
vins podran provar durant un 
mes de manera gratuïta.

Sílvia Alquézar | Pla d’en Coll

El club té una seixantena d’infants entre aleví i prebenjamí, repartits en set equips

La Salle aposta per ampliar el planter 

Infants de l’escoleta del FS Montcada controlen una pilota en un entrenament al pavelló M. Poblet
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Ízan de Haro, sotscampió català 
dels 600 metres a l’aire lliure
El montcadenc Ízan de Haro, de 
15 anys, ha guanyat la medalla 
de plata a la prova dels 600 me-
tres llisos al Campionat de Cata-
lunya en pista a l’aire lliure a la 
categoria cadet, disputat a Lleida 
el 4 d’octubre. L’atleta, que per-
tany al Club d’Atletisme de Pa-
rets, va fer una marca d’1 minut, 
28 segons i 92 centèsimes. “Estic 
molt content i m’ha fet molta 
il·lusió pujar al podi”, ha dit de 
Haro, qui participarà al desem-
bre al Campionat d’Espanya en 
pista coberta, a Madrid | SA Ízan de Haro, amb la seva medalla
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Joan Riera
Disciplina i bellesa. Joan Riera va captivar amb la melodia del seu violoncel les persones que l’11 de 
Setembre van assistir a l’acte institucional de l’Ajuntament per commemorar la Diada de Catalunya. Amb 
22 anys, el curs passat va acabar el grau superior en Interpretació musical a la Universidad Alfonso X El 
Sabio, a Madrid. Des de ben petit ha tingut molt clar que el seu somni era dedicar-se a la música. Tot va 
començar com un joc a l’Escola Municipal de Música de Cerdanyola, des d’on es va preparar per accedir 
a l’IEA Oriol Martorell, a Barcelona, l’únic centre públic de Catalunya on l’alumnat cursa els ensenyaments 
d’ESO i batxillerat integrats amb els del grau professional de música. A més de seguir la formació com a 
intèrpret, el seu objectiu és preparar-se per a la docència. Riera també és conegut al municipi pels seus 
èxits en atletisme que el van portar a ser escollit com a millor esportista local al 2011.

‘Tocar un instrument millora 
la plasticitat del cervell’

El passat 11 de Setembre vas fer 
la teva primera actuació a Montca-
da i Reixac?
Sí i em va fer molta il·lusió. Portava 
bastant de temps sense tocar en 
públic i recuperar aquesta sensació 
és molt estimulant. Va ser un mo-
ment màgic.
No és molt freqüent que un infant 
tingui tan clar des de ben petit 
què vol ser de gran i molt menys 
que la professió escollida sigui la 
música. D’on et ve la teva passió?
He crescut en un ambient molt pro-
pici. El meu pare és afi cionat a la 
música i sempre ha estat molt pre-
sent a casa. A l’Escola de Música 
de Cerdanyola vaig descobrir que 
m’agradava molt i em vaig plante-
jar altres objectius com preparar les 
proves per intentar accedir a l’Oriol 
Martorell. El pas per aquest institut 
va ser molt enriquidor perquè ofe-

reix formació integral envoltat dels 
valors de la música. 
Quins són aquests valors?
Amb la música es transmeten molts 
valors, però jo en destacaria dos. Un 
és la disciplina, ja que has de dedi-
car moltes hores per perfeccionar la 
tècnica. L’altre és el de la recerca 
de la bellesa, has d’intentar crear 
una peça d’art. Amb la perspectiva 
del temps, crec que he tingut mol-
ta sort d’estudiar a l’Oriol Martorell. 
Me’n vaig endur records molt bo-
nics. La llàstima és que només hi 
ha un centre d’aquest tipus a tot 
Catalunya. La música i la resta de 
disciplines artístiques són les grans 
oblidades del sistema educatiu. 
Quins benefi cis aporta estudiar 
música?
Crec que s’hauria de potenciar més 
com a eina educativa i, de fet, hi 
ha molts estudis que demostren 

que aprendre a tocar un instrument 
millora la plasticitat del cervell i afa-
voreix el creixement intel·lectual i 
emocional. Ajuda a millorar la me-
mòria, la concentració i l’atenció, a 
més de ser un excel·lent mitjà per 
promoure les relacions socials grà-
cies als vincles que es creen. 

S’han de tenir unes habilitats es-
pecials per estudiar música?
No, la més important és que 
t’agradi, com tot. Ni tan sols cal 
tenir oïda, això és un mite, perquè 
és una habilitat que es desenvolupa 

amb el temps i la pràctica.
Per què vas escollir el violoncel?
No ho sé, també m’agradava el vio-
lí, però fi nalment em vaig decantar 
pel cello. És l’instrument que més 
s’assembla a la veu humana, el seu 
so és molt natural i proper i es toca 
abraçant-lo. És un instrument que 
agrada molt la gent.
La música clàssica és només per 
a una elit?
Aquest també és un altre mite. Hi 
ha molts prejudicis al voltant de la 
música clàssica com, per exemple, 
que és molt avorrida o que has de 
tenir uns coneixements previs per 
escoltar-la. Convido la gent a desco-
brir-la, amb el temps pot esdevenir 
una afi ció molt enriquidora. També 
crec que s’haurien d’implementar 
iniciatives per apropar la música 
clàssica als infants i el jovent. En el 
cas de Montcada, seria molt positiu 

que hi hagués una escola munici-
pal de música com hi ha a d’altres 
ciutats. 
Què en pensa de la música que es-
colta la majoria del jovent?
Jo també escolto altres estils com 
la música rock o pop i, fi ns i tot, 
el reggaeton (riu), aquesta només 
en un context de festa. Però hi ha 
propostes molt interessants com el 
fenomen Rosalia, on es nota que al 
darrera hi ha un gran treball. 
Quins projectes de futur tens?
M’agradaria compaginar la ves-
sant més artística de concerts i 
actuacions amb la docència, per-
què m’interessa molt poder trans-
metre a la canalla els valors de la 
música. També tinc previst conti-
nuar la meva formació d’intèrpret 
amb Damián Martínez, un dels 
violoncel·listes més destacats del 
panorama actual. 

‘El violoncel es toca 
abraçant-lo i el seu so 
és molt proper perquè 
s’assembla molt a la 
veu humana’

violoncel·lista

A títol personal
SÍLVIA ALQUÉZAR
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