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El govern municipal gestionarà l’any 
vinent prop de 50 milions d’euros
L’executiu comença a parlar d’un escenari de recuperació gràcies al Pla Econòmic i Financer aprovat al 2019

INFORMACIÓ DISPONIBLE
Els vídeos del Ple de pressupostos i de 
l’Audiència Pública es poden consultar al 
canal Youtube de Montcada Comunicació

EXERCICI 2021

En el moment de tancar aques-
ta edició –dijous, 19 de novem-
bre– l’Ajuntament feia el Ple ex-
traordinari per a l’aprovació del 
pressupost del 2021. El contin-
gut del projecte econòmic es va 
presentar una setmana abans, 
el dia 12 en el decurs d’una au-
diència pública virtual.
Segons van avançar tant l’alcal-
dessa, Laura Campos (ECP), 
com el president de l’Àrea 
Econòmica, Gerard Garrido 
(ERC), els comptes municipals 
del 2021 seran els que tindran
més accent social de tota la his-
tòria de la corporació. La xifra 
a gestionar pel govern local 
serà de 49,2 milions d’euros, 
8,7 més que a l’actual exercici. 
D’aquests, 1,6 milions es desti-
naran a despesa corrent i la res-
ta, a inversions.

“No només s’incrementa 
com mai la despesa social, 
sinó que gran part de les in-
versions també tenen caire 
social ja que estan destinades 
a la millora d’equipaments, 
de la via pública i dels parcs 
infantils”, ha dit l’alcaldessa. 
Fer front a les necessitats de la 
població més vulnerable i als 
sectors més castigats per la cri-
si derivada de la pandèmia de 
la Covid-19, així com actuar 
sobre l’espai públic davant del 
seu “deteriorament i envelli-

ment” són dos dels reptes més 
importants del govern, tal com 
va assenyalar l’edil. Per això, es 
dotarà l’Àrea Social de 828.553 
euros més i es destinaran 
420.000 euros a la reparació de 
voreres; 422.000, a plans d’as-
faltat; 330.000, a parcs infan-
tils, i 330.000, a equipaments. 
“També hi haurà altres in-
versions vinculades a admi-
nistracions supramunicipals 
com l’AMB o la Diputació”, 
ha afegit Campos.

Recuperació. Un any després de 
l’aprovació del Pla Econòmic 
i Financer (PEF) recomanat 
per la Diputació per tal que la 
corporació complís amb la Llei 
d’estabilitat pressupostària, el 
govern es mostra molt satisfet 
dels resultats obtinguts i afi rma 
que la corporació ha entrat en 
la via de la recuperació. “Des-
prés d’anys de contenció i 
retallades per fer front a les 
expropiacions de zones ver-
des, al 2021 disposarem d’1,6 
milions d’euros més per a 
despesa ordinària”, celebra 
l’alcaldessa.
El president de l’Àrea Econòmi-
ca assegura que el govern “veu 
la llum al fi nal del túnel”, i 
que els comptes comencen a es-
tar sanejats. Pel que fa al repar-
timent del pressupost per àrees, 
la proposta de l’executiu passa 
per incrementar en un 51% 
la despesa a l’Àrea Social; un 
36%, la de l’Àrea Territorial;  
un 29%, la de Serveis Gene-
rals i un 2% la de Presidència, 
mentre que l’Àrea Econòmica 
baixa un 17% respecte l’actual 
exercici.

Pilar Abián | Redacció

Alcaldessa: ‘Aquests 
seran els pressupostos 
més socials de tota la 
història de la corporació’

Garrido: ‘Els comptes comencen a estar sanejats’
Passem d’un pressupost de 40 
milions a un de 49. D’on ve 
aquest increment?
Augmentarem la despesa corrent 
en 1,6 milions amb recursos pro-
pis, la resta són subvencions que 
rebrem de l’Àrea Metropolitana i 
de la Diputació.
Això vol dir que la situació eco-
nòmica del consistori ha millorat?
Els comptes comencen a estar 
sanejats. Gràcies al refi nança-
ment del deute a curt termini i a la 
feina que s’està fent des de l’Àrea 
Econòmica per reduir la càrrega 
fi nancera i per buscar nous in-
gressos permanents, podem dir 
que aquest pressupost és el de 
l’inici de la recuperació. 
Què cal seguir fent?
Rebaixar el deute. L’any passat 
estàvem a prop del 75% i a fi nal 
d’any podríem estar al 50%. Hem 

refi nançat part del deute a curt 
termini i hem amortitzat préstecs, 
el que ens ha permès rebaixar la 
càrrega fi nancera i l’estrès de Tre-
soreria que l’Ajuntament arrosse-
gava des del 2015, quan es van 
pagar amb diners de la caixa part 
de les expropiacions de zones ver-
des reclamades per via judicial.
Ha estat complicat elaborar el 
pressupost en un marc d’incerte-
sa com el que estem vivint? 
Hem hagut de preveure cos-
tos que no sabrem si haurem 
d’assumir tot l’any o només uns 
mesos, en funció de com evolu-
cioni la pandèmia. Si després hi 
ha accions  o projectes que no es 
poden fer, destinarem els diners 
a altres partides, especialment a 
aquelles que garanteixin la cober-
tura de necessitats bàsiques per 
als col·lectius més vulnerables. 

Un dels principals objectius del 
govern és aconseguir nous in-
gressos que siguin permanents.
I ho volem fer sense augmentar 
la pressió fi scal sobre la ciuta-
dania. Estem explorant una via 
de recaptació que afectaria les 
grans empreses subministrado-
res d’electricitat, aigua i gas i que 
es podria consolidar al 2022. I 
també hi ha bones expectatives 
quant a la implementació de no-
ves empreses al municipi, aprofi -
tant la proximitat a Barcelona | PA

Àrea Interna

Àrea Social

Àrea Presidència

Àrea Territorial

Àrea Econòmica

Repartiment per àrees
En percentatge

41%

20%

15%

22%

2%

Font: Àrea Econòmica de l’Ajuntament

Actualitat
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I-MAS
Podeu veure a laveu.cat el vídeo 
sobre l’empresa local que ha 
dissenyat unes claus anti-covid

TE CONNECTIVITY

Els treballadors de la planta comencen 
una vaga indefi nida contra l’ERO
El comitè d’empresa vol que la multinacional suïssa mantingui l’activitat industrial fi ns al desembre del 2022
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Laura Grau | Pla d’en Coll

El comitè d’empresa de TE Con-
nectivity a Montcada ha convo-
cat una vaga indefi nida davant la 
negativa de la direcció a retirar 
l’expedient de regulació d’ocu-
pació que afecta 250 treballadors 
de la plantilla –que té un total de 
320 empleats. La vaga comença-
rà el 21 de novembre al torn de 
les 6h. Els sindicats demanen que 
la multinacional suïssa mantingui 
l’activitat industrial fi ns al desem-
bre del 2022, complint el com-
promís adquirit en la negocia ció 
de l’anterior ERO, que fa un any 
va deixar al carrer 94 persones. 
La convocatòria de vaga va ser 
aprovada pels treballadors en 
l’assemblea celebrada el passat 
11 de novembre, dia en què es va 
fer una aturada de 24 hores i una 
mobilització al carrer. 

Implicació. L’acció va reunir al 
voltant de 350 persones, que 
es van concentrar davant de la 
Casa de la Vila, on el president 
del comitè d’empresa, Pedro 
Prieto, va fer una crida a les 

administracions,  tant a la Gene-
ralitat com al govern central, “a 
implicar-se de manera activa 
en el confl icte i a derogar la 
reforma laboral”. La mobilitza-
ció va comptar amb una àmplia 
representació del govern local, 
format per ECP i ERC, a més 
de membres del PSC. L’alcal-
dessa Laura Campos (ECP) va 
reclamar a les administracions 
“l’activació de mecanismes 
efectius per frenar el desman-
tellament del teixit industrial”. 
Treballadors de la planta local de 

Nissan també van participar a la 
manifestació. Els dies previs, la 
plantilla va rebre la visita dels di-
putats del PSC al Parlament i al 
Congrès, Pol Gibert i Francisco 
Aranda. De fet, el 4 de novem-
bre, el grup socialista va regis-
trar a la mesa del Parlament una 
bateria de preguntes dirigides al 
Govern sobre la situació de la 
fàbrica. ERC també va enviar a 
la planta dos dels seus diputats, 
Marc Sanglas i Jordi Albert, que 
van manifestar la seva solidaritat 
amb els treballadors.

La mobilització de l’11 de de novembre va congregar al voltant de 350 persones davant de la Casa de la Vila, on el president del comitè d’empresa, Pedro Prieto, va llegir un manifest

El comitè d’empresa 
reclama la implicació 
de les administracions 
en el confl icte

Nou projecte a l’antiga General Cable
Goodman, líder al sector de la 
immobiliària industrial, cons-
truirà una nau logística al polí-
gon de Pla d’en Coll, concreta-
ment als terrenys que ocupava 
la fàbrica General Cable, que es 
troba en procés d’enderroca-
ment (a la foto). Segons alguns 
portals d’economia, el grup 
australià va comprar el recinte 
industrial, de 37.000 m2, per 

un valor de 9 milions d’euros. 
La intenció del grup australià 
és construir una nau de 34.000 
m2 en una sola planta, que doni 
resposta a la demanda creixent 
del comerç electrònic, oferint 
a les companyies un espai de 
magatzem a 20 quilòmetres de 
Barcelona que pugui garantir la 
distribució dels seus productes 
amb rapidesa | LG
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La restauració es reinventa 
amb el menjar per emportar
Restaurants i bars expliquen com treballen en temps de pandèmia i restriccions
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Personal de la Masia Font del Tort, del bar La Ofi cina i del bar Peña, preparant menús

Lluís Maldonado | Montcada i Reixac

Un del sectors més afectats per 
la pandèmia, el de la restau-
ració –que ha tornat a tancar 
portes amb la segona aplicació 
de l’estat d’alarma– s’ha hagut 
de reinventar a correcuita assu-
mint un nou repte, la venda per 
emportar o a domicili. Molts 
negocis utilitzen les xarxes soci-
als per difondre el que fan i cap-
tar l’interès de la clientela amb 
menús atractius. Alguns tiren 
endavant gràcies a la fi delitat 
del seu públic i, a d’altres, no 
els hi surt a compte i mantenen 
els establiments tancats.

Negocis grans. Albert Ramos és 
el propietari del restaurant Ma-
sia Font del Tort, que ha optat 
per adequar-se a les circums-
tàncies. “Som un establiment 
gran enmig de la muntanya i 
hem volgut continuar oferint 
menjar als nostres clients més 
fi dels”, explica. El seu públic 
majoritàriament són empreses 

o col·lectius, però també parti-
culars. Ramos critica la situació 
d’incertesa per la qual travessa 
el seu sector. “Ara per ara, ja 
tindríem plena l’agenda de 
Nadal i la dels sopars d’em-
presa”, lamenta el propietari de 
la Masia Font del Tort. Mentre 
parlem amb ell, un grup de pro-
fessors de l’escola Fedac encap-
çalat per José Arjona els fa una 
comanda per emportar. “Volem 
aportar la nostra contribució 
al petit comerç i a la restaura-
ció”, manifesta el docent.

Bar de menús. Gloria Cañas 
regenta el bar La Ofi cina del 
car rer Major. Agraeix la fi deli-
tat dels seus clients en aquesta 

situació de “muntanya russa”, 
descriu. Han passat de fer 50 
menús diaris a un promig de 
12. “Preferim estar oberts; 
quan ens van fer tancar a la 
primera onada les pèrdues 
van ser encara més grans”, 
reconeix, mentre atén un dels 
seus clients habituals que els 
ha encarregat dos menús. “A 
casa ens agrada com cuinen i 
continuem venint des de Can 
Cuiàs dos cops a la setmana”, 
explica Miguel Durán. 

Bar de barri. Montse Peña és 
l’ànima del bar que porta el 
cognom de la família a Mas 
Rampinyo, amb 57 anys d’his-
tòria . “Estem molt agraïts 
per la resposta de la gent”, 
confessa emocionada. A més 
de bar, l’establiment també 
acull un punt d’administració 
de loteria. Malgrat la situació, 
no perd l’esperança: “Ens en 
sortirem, no sé quan, però ho 
superarem, segur”, afi rma.

Molts utilitzen les 
xarxes socials, alguns 
compten amb la fi delitat 
de clients i a d’altres no 
els hi surt a compte
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Les peticions de recollida de 
mobles a domicili han augmen-
tat un 75% i el nombre d’aban-
donaments de voluminosos al 
carrer s’ha reduït en un 25% 
respecte a l’any anterior, segons 
un informe que ha elaborat 
FCC, l’empresa adjudicatària 
del servei. 
La millora de les estadístiques 
coincideix amb la posada en 
marxa el passat mes de juliol de 
la campanya municipal ‘Ens es-
timem Montcada. Cuidem-la!’, 
destinada a promoure el servei 
de recollida de voluminosos i a 
informar sobre les sancions per 
l’incompliment de l’ordenança 
municipal de convivència ciuta-
dana, que poden arribar als 600 
euros de multa. 
El regidor de Serveis Munici-
pals i Via Pública, Juan Carlos 
de la Torre (ECP), ha valorat 
positivament les xifres però 
considera que encara queda 
molta feina a fer, tot recordant 

el cost del servei per al municipi 
és d’aproximadament 200.000 
euros l’any, el que suposa més 
de 5 per persona.

Toc d’atenció. Malgrat que el ser-
vei de recollida de voluminosos 
ha augmentat i els abocaments 
a la via pública s’han reduït, 
el consistori alerta sobre l’abús 
del servei que fan algunes em-
preses i particulars que buiden 

pisos sencers i provoquen un 
col·lapse del servei gratuït. De 
la Torre recorda que “la gestió 
d’aquests residus és compe-
tència de l’empresa o profes-
sional que realitza el treball”. 
Per fer servir el servei de reco-
llida de voluminosos només cal 
trucar al telèfon 900 150 140 de 
dilluns a divendres, de 9 a 14h, 
o enviar un correu electrònic a 
mobles.montcada@fcc.es.

Pilar Abián | Redacció

RESIDUS

L’abandonament de mobles cau 
un 25% respecte l’any passat
L’Ajuntament, satisfet amb la marxa de les campanyes de conscienciació

Abandonar voluminosos i residus al carrer està sancionat amb multes que poden arribar als 600 euros

Sortim!

MESURES DE PREVENCIÓ 
DAVANT LA COVID 

Informació i venda d’entrades: www.teatremontcada.cat

Divendres 27 de novembre, 
a les 20 h, al Teatre Municipal

MUJERES 
DE MÚSICA 
Sole Giménez

Preu: 18 euros; anticipada 15 euros

Diumenge 29 de novembre, 
12 i 17 h, al Teatre Municipal

...I LES IDEES 
VOLEN 
Cia. Animal Religion

Preu: 8 euros; anticipada 5 euros

• La realització dels espectacles està condicionada a les mesures de prevenció 
de la Covid-19 vigents, que podrien obligar a susprendre’ls.

• Les funcions de l’espectacle ‘Jungla’ es van cancel·lar per les mesures 
de prevenció de la Covid-19. Es retornarà els diners de les entrades a les 
persones que ja les havien comprat.

• ‘L’èxit de la temporada’ s’ha ajornat al 2 de gener (20 h) i ‘Señora de rojo sobre 
fondo gris’, al 22 de gener (20 h).

@TeatreMontcada @teatremontcadaTeatre Municipal de Montcada i Reixac                   

+2
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La Junta de Govern Local d’aquest Ajuntament, en sessió del dia 2 de 
novembre de 2020, ha acordat:

•  Aprovar l’escriptura pública de constitució de la Junta de 
Compensació del Pla de millora urbana de l’àmbit del PMU 
Valentine atorgada davant el Notari de Barcelona, Ramon García-
Torrent Carballo, en data 25 de setembre de 2020 per Landcompany 
2020 SL i Ice General Assets SLU, número de protocol 3.593.

•  Designar com a representant de l’Ajuntament en la Junta de 
Compensació al President de l’Àrea Territorial o persona en qui 
delegui.

•  Comunicar aquest acord al Registre d’entitats urbanístiques 
col·laboradores als efectes de la seva inscripció.

• Notificar aquest acord als interessats en l’expedient.

•  Publicar aquest acord, amb el text íntegre dels Estatus i Bases, al 
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, al Tauler d’Anuncis, 
a la seu electrònica de l’Ajuntament, i a un dels diaris de premsa 
periòdica de més divulgació a l’àmbit municipal, que podeu consultar 
a https://www.montcada.cat/ajuntament/anuncis-edictes/

Montcada i Reixac, 17 de novembre de 2020

L’alcaldessa,  
Laura Campos Ferrer

EDICTE
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Montcada Il·lusió Responsabilitat

#MiRemcapalfutur
www.montcada.cat

SERVEIS PÚBLICS 
MUNICIPALS 
AFECTATS
PER LES MESURES
DE PREVENCIÓ
DE LA COVID-19

La informació actualitzada dels serveis
i equipaments municipals tancats al públics,
oberts amb restriccions, amb atenció presencial
i cita prèvia la podeu consultar a www.montcada.cat

i a les xarxes socials de l’Ajuntament.

MESURES DE SEGURETAT 
PER LA COVID-19:

Botigues obertes els dissabtes a la 
tarda per combatre el confi nament 

Carril únic de circulació a Joan Miró
La mesura té com a objectiu reduir el volum de trànsit davant de l’escola Mas Rampinyo

L’Ajuntament ha decidit fer un 
canvi de circulació al carrer Joan 
Miró de Mas Duran –deixant un 
únic carril en direcció nord no-
més en el tram comprès entre els 
carrers Salvador Dalí i Amadeu 
Vives– amb l’objectiu de reduir la 
circulació de vehicles davant de 
l’escola Mas Rampinyo. Aquesta 

modifi cació es posarà en mar-
xa l’1 de desembre i permetrà 
incrementar el nombre de pla-
ces d’aparcament al costat més 
proper al centre educatiu, on 
es farà una semi-bateria inver-
tida. Els turismes que vulguin 
passar per la zona en sentit sud 
hauran de desviar-se pel carrer 

Amadeu Vives i incorporar-se 
a l’avinguda Europa. Tot plegat 
comportarà un canvi de recor-
regut de l’autobús de la línia 96 
de TMB, que passarà a circu-
lar, en sentit sud, per l’avinguda 
Europa, des de la rotonda del 
carrer Frederic Mompou fi ns a 
Salvador Dalí | LR

Es convoca una 
nova edició 
del concurs 
d’aparadors 
de Nadal

‘Saquegem 
el Black Friday’, 
nou concurs

Montcada Centre Comerç fa un balanç positiu després d’estrenar la iniciativa el 31 d’octubre 

La disjuntiva d’obrir dissabte a 
la tarda sempre ha estat el peix 
que es mossega la cua. “El co-
merç no obre perquè no hi ha 
ningú, i no hi ha ningú perquè 
no hi ha res obert”, resumeix la 
presidenta de Montcada Centre 
Comerç (MCC), Helena Abril. 
“Amb el confi nament munici-
pal, no hi ha excusa”, arrodo-
neix. La iniciativa d’aixecar per-
sianes es va estrenar coincidint 
amb la Castanyada, el 31 d’octu-
bre. “Està funcionant molt bé i 
portem tres dissabtes amb un 
gran ambient”, valora Abril, 
qui matisa que l’obertura no es 
tradueix en volum de factura-
ció, “el que importa és visibi-
litzar que seguim il·luminant 
els carrers quan les coses van 
bé, i quan van maldades”.

Valoració. La presidenta de 
l’MCC considera que “la ciu-
tadania està responent a tot el 
que fem i ens retorna la con-
fi ança” i demana el suport de 
la gent quan s’aixiqui el confi na-

ment de caps de setmana. Abril 
també està satisfeta de l’esforç 
que estan fent els establiments. 
Reconeix que els agremiats “es-
tan moralment afectats pels 
estralls que ha causat la pan-
dèmia”, però això no frena la il-

lusió que molts hi estan abocant 
amb nous i atractius aparadors. 
Els comerciants sortegen cada 
setmana un sopar doble entre la 
clientela que compra els dissab-
tes a la tarda per premiar la seva 
fi delitat.

Lluís Maldonado | Redacció

COMERÇ

En el nou concurs que ha posat 
en marxa l’MCC, els participants 
han de comentar la publicació 
diària que fa l’entitat a Instagram 
@montcadacentrecomerc, etique-
tant o citant un establiment asso-
ciat i també un amic. El termini per 
participar és fi ns al 25 de novem-
bre, a les 21h. Els tres guanyadors, 
escollits per sorteig, podran anar la 
tarda del 27 a la botiga que hagin 
citat a la publicació i endur-se tants 
productes com siguin capaços de 
guardar dins d’una bossa de tela 
en un minut –fi ns a un màxim de 
150 euros. La persona a la qual 
hagin etiquetat s’endurà 30 euros 
en xecs regals per gastar aquell 
cap de setmana a qualsevol de les 
botigues associades.
Segons fonts de l’organització, 
el concurs està tenint molt bona 
acceptació entre la ciutadania. 
De fet, el primer missatge publi-
cat a Instagram ha tingut més de 
2.000 comentaris, una resposta 
que l’MCC ha volgut agrair a tra-
vés de La Veu | LM

Una de les guanyadores del sopar doble per emportar del concurs que promou l’MCC

La Cambra de Comerç de 
Sabadell i els municipis de la 
seva demarcació –inclòs el de 
Montcada i Reixac– han po-
sat en marxa la 51a edició del 
concurs ‘L’aparador’ de Nadal 
i la 7a del Premi a la millor 
campanya nadalenca a la xar-
xes socials. A causa de la Co-
vid-19, el jurat del certamen no 
es desplaçarà als municipis per 
valorar els aparadors, sinó que 
cada localitat haurà d’enviar 
a la Cambra dues fotografi es 
dels establiment inscrits.

Terminis. Els comerços partici-
pants tenen temps fi ns al 4 de 
desembre per enviar la butlleta 
d’inscripció (promocio@cambrasa-
badell.org o bé, comerc@montcada.
org). Pel que fa a les fotografi es, 
el termini per lliurar-les és del 
9 al 16 de desembre a l’adreça-
de la Cambra. Els establiments 
que vulguin optar al premi a la 
millor campanya a les xarxes 
socials, hauran d’enviar una 
memòria explicativa de l’acció 
abans del 12 de gener. Les ba-
ses es poden consultar al portal 
montcada.cat | LR

El carrer Joan Miró, a l’alçada de l’escola, zona força transitada per vianants i vehicles
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• PENSEM EN SALUT
Xerrades en format vídeo, més una tutoria

en línia per Whatsapp.

Places limitades

Maneig de l’insomni
Dijous 26 de novembre, d’11 a 12 h

Data límit d’inscripció: 24 de novembre de 2020

Maneig de l’estrès i l’ansietat
Dijous 3 de desembre, d’11 a 12 h

Data límit d’inscripció: 1 de desembre de 2020

Intel·ligència emocional
Dimecres 9 de desembre, d’11 a 12h

Data límit d’inscripció: 7 de desembre de 2020

ACTIVA’T A CASA!
Cicle d’activitats d’envelliment actiu

INSCRIPCIONS
Cal fer inscripció prèvia a totes les activitats.
Correu electrònic: participaciociutadana@montcada.org    Whatsapp: 673 373 879

• CINEMA A CASA, AMB LA 
PEL·LÍCULA ‘ARRUGAS’
Emissió en línia des de les 18 h del 4 de 

desembre a les 18 h del 6 de desembre

Inscripció: enviar un correu electrònic
per rebre l’enllaç
Data límit d’inscripció: 1 de desembre de 2020

• TALLER DE MEMÒRIA
Lliurament de dossiers a domicili a les persones 
participants.
8 sessions de tutoria setmanal per videotrucada.
Tutories: del 7 de desembre al 25

de gener, d’11 a 12 h

Inscripció: enviar un email o Whatsapp indicant 
nom i cognoms, adreça, data de naixement i telèfon
de contacte
Data límit d’inscripció: 30 de novembre de 2020
Places limitades
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La crisi de la Covid-19 ha afec-
tat la majoria dels sectors eco-
nòmics. Moltes empreses estan 
tenint serioses difi cultats per 
adaptar-se a la ‘nova normalitat’ 
o, fi ns i tot, per sobreviure. En 
aquest context, però, també han 
sorgit noves oportunitats de ne-
goci vinculades a la pandèmia. 
La fi rma I-MAS, ubicada al Pla 
d’en Coll i dedicada al disseny, 
l’enginyeria i el prototipatge de 
productes, ha desenvolupat en 
els darrers mesos diferents pro-
postes, tant pròpies com per a 
tercers, i la demanda en aquest 
sentit no para de créixer.
Una de les ini-
ciatives que ha 
dut a terme és 
la clau anti-
covid que evi-
ta el contacte 
directe amb 
s u p e r f í c i e s 
com tiradors de portes, botons 
d’ascensor o caixers. “Entre els 
equips de disseny d’I-MAS i 
prototipatge de Proto & Go! 
vam dissenyar aquesta eina 
que té com a objectiu limitar 
l’expansió del virus”, ha expli-
cat Quim Alcàntara, director de 
l’Àrea de disseny i desenvolu-
pament de l’empresa. 
La particularitat d’aquest pro-
jecte, nascut en ple confi nament, 
és la seva vocació solidària ja 

que es distribueix gratuïtament. 
“Ha estat el nostre gra de 
sorra per ajudar a frenar la 
pandèmia, juntament amb la 
fabricació de mascaretes”, ha 
afegit Alcàntara.

Demanda creixent. Des de la 
seva arribada al municipi, ara 
fa 11 anys, aquesta empresa 
nascuda al 2004 i on treballen 
una cinquantena de persones, 
ha desenvolupat més de 3.000 
projectes per a diferents sec-
tors. En els últims mesos, però, 
molts dels encàrrecs giren al 
voltant de la Covid. Justament, 
abans de l’inici de la pandèmia 

la fi rma va dis-
senyar i fabri-
car per a un 
client un puri-
fi cador d’aire 
que ara s’està 
instal·lant, tant 
a espais pú-

blics com privats, per la seva 
gran efectivitat i perquè supleix 
la necessitat de ventilació. “Ca-
sualment el vam fer abans 
d’aquesta crisi però, ateses les 
seves característiques, ha tin-
gut una entrada en el mercat 
brutal”, ha remarcat el director 
de l’Àrea de disseny i desenvo-
lupament d’I-MAS. 
Un altre projecte que ja està en 
fase de comercialització és una 
pulsera amb dispensador portà-

til d’hidrogel amb capacitat per 
a 20 neteges. Aquesta idea, de-
senvolupada per encàrrec d’un 
altre client, permet que cada 
persona pugui dur al canell o 
penjat al coll un minidipòsit re-
carregable. “És especialment 
adequat per a persones que 
treballen en sectors on s’exi-
geixi una neteja constant de 
les mans”, comenta Alcàntara.
Tots aquests projectes ja estan 
al mercat, però n’hi ha d’altres 
en què I-MAS ja està treballant, 
però que no pot desvetllar per-
què estan en procés de desenvo-
lupament. 

Pilar Abián | Pla d’en Coll

EMPRESES LOCALS

Disseny i fabricació en clau Covid
L’empresa I-MAS, amb seu al Pla d’en Coll, desenvolupa productes creats expressament per fer front a l’actual pandèmia

Quim Alcàntara i la responsable de màrqueting, Laia Palà, mostren els productes dissenyats recentment amb una clara utilitat per fer front a la Covid

Una senzilla eina contra contagis
En ple confi nament, la 
fi rma I-MAS va disse-
nyar i desenvolupar una 
clau anti-covid que per-
met obrir portes, prémer 
botons d’ascensors o 
teclejar un caixer sense 
necessitat de tocar les su-
perfícies amb les mans. 
L’empresa va fabricar 
10.000 unitats d’aquesta 
eina que va distribuir gra-
tuïtament i a data d’avui, continua oferint-la a través del seu web. 
Qui n’estigui interessat, empreses o particulars, es pot descarre-
gar l’arxiu del producte STL i imprimir-lo en 3D | PA

L’empresa ha creat 
una clau anti-covid que 
distribueix gratuïtament 
a través del seu web
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L’AV vol solucions per posar 
fi  als ‘botellons’ i l’incivisme
L’Ajuntament plantejarà el problema a Badalona, Santa Coloma i la Serralada de Marina

BOSC D’EN VILARÓ

La urbanització del Bosc d’en 
Vilaró, en plena Serralada de 
Marina, a cavall entre Mont-
cada i Reixac i Badalona, està 
patint de forma directa l’aug-
ment de visitants als espais fo-
restals que s’ha registrat en el 
marc de la pandèmia. La gran 
majoria es comporta de manera 
cívica i respectuosa, però també 
n’hi ha qui utilitza el bosc com 
a lloc d’oci nocturn per fer-hi 
‘botellons’ o festes, saltant-se 
les restriccions del toc de que-
da i deixant-t’hi escampada tota 
mena de brutícia. “Fa anys 
que això passa, però amb la 
pandèmia, ha anat a més”, 
lamenta la presidenta de l’AV 
Loli Alfonso.
L’espai triat per a aquestes in-
cursions nocturnes és el camí 
vell d’entrada a la urbanització. 
Hi ha grups de persones que 
s’hi desplacen en vehicle i ac-
cedeixen per les pistes forestals 
fi ns a l’ermita de Sant Onofre i 

al Poblat Ibèric Puig Castellar, 
al terme municipal de Santa 
Coloma. “Fins i tot han arri-
bat a trencar les cadenes que 
barren el pas a aquest espai”, 
denuncia Loli Alfonso. 

Denúncies. Davant de les quei-
xes de l’AV, l’Ajuntament de 
Montcada reconeix que, si bé les 
accions incíviques denunciades 
passen als termes de Badalona i 

també de Santa Coloma, els afec-
tats són majoritàriament veïns 
de Montcada, per això planteja 
actua cions conjuntes. “Hem de 
cercar solucions entre els tres 
ajuntaments i el consorci del 
parc de la Serralada de Mari-
na”, ha manifestat el regidor de 
Policia Local, Oriol Serratusell 
(ECP), qui ja ha contactat amb la 
seva homònima de Badalona per 
tractar la problemàtica.

Pilar Abián | Redacció

Els indrets utilitzats com a espais d’oci nocturn acaben plens de tota mena de deixalles 
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L’Ajuntament sol·licita suspendre 
la temporada de caça als vedats

L’Ajuntament ha sol·licitat a la 
Generalitat la suspensió de la 
pràctica de la caça al municipi 
mentre continuï vigent l’estat 
d’alarma. En un escrit adreçat a 
la consellera Teresa Jordà, l’al-
caldessa, Laura Campos (ECP) 
al·lega que els vedats on es 
practica la cacera dins el ter-
me municipal estan situats en 
espais molt pròxims a zones 
urbanes i especialment con-
corregudes, com són el Pla de 
Reixac i la Serralada de Marina. 
Al Parc de Collserola, que tam-
bé compta amb una part inclo-
sa al municipi, ja s’han establert 
restriccions i la Generalitat ha 

prohibit les batudes de senglars 
programades durant el cap de 
setmana mentre es mantinguin 
les mesures anti-covid decreta-
des a fi nal d’octubre.

Confi nament. L’acaldessa justifi -
ca la petició argumentant que, 
arran de l’entrada en vigor del 
segon estat d’alarma amb el 
confi nament perimetral del cap 
de setmana, la ciutadania apro-
fi ta els espais naturals per es-
bargir-se, fet que ha augmentat 
substancialment el nombre de 
visitants als parcs esmentats, 
tant per passejar com per a la 
pràctica esportiva | LR

La mesura s’aplicaria fi ns que fi nalitzi l’estat d’alarma
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LiDL abrió, el pasa-
do 12 de no-

viembre, las puertas de su 
primera tienda en Montca-
da i Reixac (Barcelona), ubi-
cada en la calle Industria 
núm. 1, en la antigua fábri-
ca de Aismalibar. Para ello, 
invirtió un total de 3,6 mi-
llones de euros en su cons-
trucción y equipamiento. 
Además del propio edi fi cio, 
la compañía también ha 
realizado la urbanización 
del espacio exterior adjun-
to a la tienda, que se ha 
destinado a zonas verdes y 
viabilidad.

En línea con su compro-
miso de contribuir a la ge-
neración de riqueza y el 
empleo local, la cadena de 
supermercados ha confi a-
do a varias empresas de la 
zona la ejecución de este 
proyecto, cuya puesta en 
supone la creación de 18 
nuevos puestos de trabajo 
para una plantilla total de 
35 empleados (17 de ellos 
de Montcada i Reixac).

El nuevo establecimiento 
cuenta con una sala de 
ventas de cerca de 1.300 
m2 en la que, en línea con 
la apuesta de LiDL por 
una alimentación saluda-
ble, los productos frescos 
tienen un amplio protago-
nismo y se complemen-
tan con distintas referen-
cias regionales como em-
butidos y diversos lácteos 
como yogures y queso 
mató. Además, los clien-
tes también podrán en-
contrar platos prepara-
dos en su surtido bajo el 
concepto “Listo para co-
mer”.

La nueva tienda, abierta 
de lunes a sábado de 9:00 
a 21:00h, cuenta con más 
de 120 plazas de aparca-
miento y dispone de todas 
las medidas de higiene y 
seguridad que LiDL ha 
puesto en marcha desde 
el inicio de la crisis sanita-
ria, y que recientemente 
han sido avaladas con la 
certifi cación de Aenor.

LiDL invierte 3,6M€ en la apertura de su primera
tienda en Montcada i Reixac y crea 18 nuevos empleos
El nuevo establecimiento ofrece cerca de 1.300 m2 de sala de ventas para seguir acercando su oferta y mejorar el servicio a sus clientes

Esta nueva apertura supone la creación de 18 nuevos puestos de trabajo para una plantilla de 35 empleados

Publireportatge
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La montcadenca Meritxell Bau-
tista (1978) ha rebut amb il·lusió 
el premi de la International 
Women’s Entrepreneurial Cha-
llenge Foundation (IWEC), en 
reconeixement a la seva tasca 
de difondre i visualitzar el pa-
per de les dones en el terreny 
de les telecomunicacions i les 
noves tecnologies. Bautista és 
presidenta del canal de televisió 
FibracatTV i cofundadora de 
Fibracat, operadora de teleco-
municacions.

IWEC és una xarxa mundial de 
dones empresàries creada l’any 
2007 a través de les cambres de 
comerç de Barcelona, Manhat-
tan, l’Índia i amb el suport de 
la de Ciutat del Cap, a l’Àfrica.
Bautista veu en aquest guardó 
“una oportunitat per conèi-
xer i establir contactes amb 
altres dones emprenedores 
de tot el món i aprendre de 
les seves experiències”. L’em-
presària montcadenca ha des-
tacat que “IWEC em dona 
la possibilitat d’abanderar 
l’empoderament de la dona 
i l’emprenedoria en l’àmbit 
internacional”.

Premi DonaTIC. Aquesta és la se-
gona distinció professional de 
Bautista en menys d’un mes, 
després que el passat octubre 
rebés el ‘DonaTiC’, que atorga 
la Generalitat per reconéixer el 
talent, la difusió i l’empodera-
ment femení en les Tecnologies 
de la Informació i la Comuni-
cació.
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L’empresària Meritxell 
Bautista guanya un 
guardó internacional

UBICACIÓ I HORARIS  DE LA DEIXALLERIA MÒBIL

Horari matí: de 10 a 13.30 h (excepte Pla d’en Coll de 10 a 13 h)
Horari tarda: de 16 a 18.30 h

MAS RAMPINYO
• C. Santa Fe
DIVENDRES AL MATÍ

LA RIBERA
• C. Llevant, 10 (davant del Centre Cívic)
DIMARTS TARDA

MONTCADA CENTRE
• C. Guadiana

cantonada C. Rocamora
DIMECRES AL MATÍ 
DIJOUS A LA TARDA

MAS DURAN
• C. Can Duran cantonada C. Joan Miró

DIVENDRES A LA TARDA

FONT PUDENTA
• C. Riera de Sant Cugat

cantonada C. Pere de Montcada
DIMECRES A LA TARDA

TERRA NOSTRA
• Plaça del Poble
DIJOUS AL MATÍ

CAN CUIÀS
• Davant del Centre Cívic

DISSABTE AL MATÍ

PLA D’EN COLL
• Rambla dels Països 
Catalans / Camí de la 

Font Freda
DILLUNS AL MATÍ

CAN SANT JOAN
• Plaça Bosc

DIMARTS MATÍ
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Marc Sánchez, un jove arquitecte 
premiat per la seva primera obra
Amb tres companys de professió, ha rebut dues distincions per un projecte a Còrdova

DISTINCIONS

Amb tan sols 28 anys, l’arqui-
tecte montcadenc Marc Sánchez 
ja compta en el seu currículum 
amb un projecte fet realitat que, 
a més, ha estat premiat. Es trac-
ta de la recuperació d’El Caño 
de Hierro, una formació rocosa 
sobre la qual s’assenta el nucli 
urbà d’Hornachuelos (Còr-
dova). Aquesta obra pública, 
dissenyada i executada per un 

equip de joves arquitectes in-
tegrat també per Oriol Ferrer, 
Maria Megías i Ventura Godoy, 
ha estat reconeguda pels premis 
ENOR, Arquia/Proxima i CO-
NAMA, així com publicada a 
diferents mitjans especialitzats. 
Darrerament també ha guanyat 
el premi AJAC en la categoria 
B de paisatgisme organitzat 
pel Col·legi d’Arquitectes de 
Catalunya, que premia obres 

construïdes per a arquitectes 
menors de 45 anys. Són distin-
cions que no tenen dotació eco-
nòmica, però donen visibilitat 
als guanyadors. “En el món de 
l’arquitectura és difícil poder 
realit zar projectes abans dels 
40, per això aquests premis 
tenen tant de valor, perquè et 
donen projecció i confi ança 
des d’un punt de vista profes-
sional”, ha dit Sánchez. 

Pilar Abián | Redacció

Marc Sánchez, segon per l’esquerra, amb els companys amb els quals ha fet el projecte premiat, María Megías, Ventura Godoy i Oriol Ferrer

Lluís Maldonado | Redacció

Meritxell Bautista amb el guardó IWEC 2020
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OFICINA D’ATENCIÓ A LA DONA
El servei, ubicat a la Casa de la Vila, atén
de forma telèfonica i presencial amb cita prèvia

25N 

Taller en línia sobre masculinitats per a homes
El programa del Dia Internacional 
contra les Violències Masclistes 
clourà el 15 de desembre amb un 
taller en línia sobre les masculini-
tats, adreçat a homes de totes les 
edats (19 a 20.30h). La inicia tiva 
anirà a càrrec de Teo Valls i cal 
inscripció prèvia a través del cor-
reu tec_igualtat1@montcada.org. 
El seu objectiu és refl exionar sobre 
la construcció social dels gèneres 
per trencar el model actual i impli-
car-se en els canvis necessaris per 
aconseguir una societat igualità ria, 
un plantejament que fi ns ara no-
més prové dels col·lectius de dones 

i LGBTIQ+. “Hi ha una necessitat 
molt clara que els homes també 
facin la seva part, que entomin les 
seves responsabilitats i treballin 
allò que els fa mal i els degrada 
com a persones”, ha explicat la 
tècnica d’Igualtat de l’Ajuntament, 
Ester Conesa. També s’apunta la 
importància de fer polítiques públi-
ques dirigides als homes. En aquest 
sentit, ja hi ha algunes experiències 
com el projecte ‘Canviem-ho’, de 
l’Ajuntament de Barcelona. “Per 
sort, hi ha homes i col·lectius 
d’homes que s’han adonat que a 
ells també els hi toca fer una tas-

ca profunda de revisió, però enca-
ra són una minoria. La masculini-
tat és un producte social i, com 
a tal, cal que sigui qüestionada 
i repensada, igual que repensem 
la categoria de dona i tot el que 
comporta”, ha manifestat Conesa. 
La tècnica en igualtat afegit que la 
construcció de les relacions entre 
els gèneres es basa en uns codis 
de poder i privilegis, que tenen a 
veure amb la violència que afecta 
les dones i totes les persones que 
se surten del model normatiu de 
gènere establert en la societat ac-
tual | SA
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Les mesures de confi nament agreugen 
les situacions de violència masclista

Montcada i Reixac celebrarà 
aquest any el Dia Internacional 
contra les Violències Masclistes 
amb un programa condicionat 
per la pandèmia de la Covid-19. 
El Consell de Dones ha disse-
nyat un calendari amb activitats 
en línia i accions reivindicatives 
des de casa per evitar el con-
tacte físic. “Volem visibilitzar 
més que mai les accions re-
ivindicatives, donat que el 
confi nament agreuja les situ-
acions de violència masclis-
ta”, ha destacat la regidora de 
Polítiques d’Igualtat, Feminis-
mes i LGTBI de l’Ajuntament, 
Jessica Segovia (ECP).

Programa. La primera propos-
ta, del 20 al 29 de novembre, 
consistirà en la decoració dels 
balcons amb missatges feminis-
tes. A partir del 25 de novem-
bre, dia de l’efemèride, també 
es podran aconseguir, de ma-
nera gratuïta, mascaretes amb 
el lema ‘Prou violències mas-
clistes’ als equipaments munici-
pals i als comerços adherits a la 
campanya ‘Establiments contra 
les Violències Masclistes’. D’al-
tra banda, els grups locals han 
redactat un manifest reivindica-
tiu, que es llegirà el dia 23 en el 
programa ‘El Fanalet’ de Mont-
cada Ràdio (22h) i, el 26, al Ple 

municipal, que es podrà seguir 
en directe al canal de Youtube 
de Montcada Comunicació 
(18.30h). 

Dia 25. Amb l’objectiu de donar 
visibilitat al rebuig a les violènci-
es masclistes, el Consell impulsa 
el dia de l’efemèride una cam-
panya a les xarxes socials que 
consisteix a compartir vídeos 
reivindicatius amb el hashtag 
#25Nmir i l’etiqueta @igualtat-
mir. També hi ha prevista una 
sessió de contes per a infants al 
compte d’Instagram de la Bibli-
oteca Elisenda (@bibsmir) titu-
lada ‘Els contes de la Clemen-
tina’ (18h). Per la seva banda, 
l’entitat Kariatydes anima la 
ciutadania a posar il·luminació 
de color lila als balcons i fi nes-
tres (19h).
El programa també inclou una 
funció de teatre espontani en 
línia amb el títol ‘Què signifi ca 
el 25N per a tu?’, a càrrec del 
Colectivo de Mujeres Matagal-
pa (18.30h).

Sílvia Alquézar | Redacció El Consell de Dones 
impulsa una campanya 
per compartir vídeos 
reivindicatius a les 
xarxes socials

Des dels grups de dones i la Regidoria d’Igualtat es vol visibilitzar més que mai la problemàtica a través d’accions reivindicatives

Marxa nocturna amb torxes feta l’any passat per grups de dones i Ajuntament per mostrar el rebuig de Montcada a les violències masclistes

670 020 577 Dimarts i dijous, de 8 a 14h
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Per què ha decidit donar a co-
nèixer la seva història?
Per traslladar un missatge d’es-
perança a qualsevol dona que 
està patint aquesta situació i no 
sap què fer. No estem soles i hi 
ha llum al fi nal del túnel, però 
per sortir-ne necessitem l’ajut de 
la família, les amistats i les insti-
tucions. Em considero feminista 
i tinc estudis superiors, però he 
descobert que la violència de gè-
nere no entén de classes socials.
Com i quan van començar els 
maltractaments?
Realment, no te n’adones, és un 
procés progressiu. De mica en 
mica es va anar fent més con-
trolador, més possessiu. Vaig 
deixar la meva feina, ell tenia 
diners i es guanyava bé la vida i 
em va demanar que l’ajudés en 
el seu negoci. Va ser un primer 
pas per allunyar-me del meu 
entorn. Però tot es va accelerar 
després del naixement del nos-
tre fi ll.
Què va succeir?
Havia d’estar les 24 hores per ell 
i em deia que ja no l’estimava, 
que m’estimava més el nadó. Al 
principi, el maltractament era 
psicològic. Sempre havia d’estar 
perfecta, fent bona cara. D’aquí 
va passar al menyspreu, a dir-
me constantment que no servia 
per a res. Al poc temps de néi-
xer el nostre fi ll van començar 
les agressions físiques. Primer 
una empenta, em va dir que ha-

via estat sense voler i que no ho 
tornaria a fer, i després, els cops 
de puny i les pallisses.
Ho va denunciar?
No, tenia molta por, però va ser 
el meu error. Estava alienada, 
em sentia tan poca cosa. Un dia, 
vaig anar a la llevadora i li vaig 
explicar el que em passava. Va 
coincidir amb un cas de femini-
dici a Catalunya i les seves pa-
raules em van quedar gravades. 
Em va dir: ‘Tu no te n’adones, 
però acabaràs igual que ella’. Va 
ser qui em va posar en contac-
te amb l’Ofi cina d’Atenció a la 
Dona (OAD) de l’Ajuntament. I 
en aquest impàs, entre la visita 
a la llevadora i l’entrevista amb 
l’OAD, va ser quan em va ame-
naçar de mort per primer cop i 
em va donar una altra pallissa. 

Ell estava completament ebri, 
perquè és alcohòlic. Sempre ha-
via begut força, quan sortíem de 
festa, però després de néixer el 
nen va ser molt pitjor. Va ser la 
primera vegada que vaig anar al 
CAP, em van assistir dues pa-
trulles dels Mossos d’Esquadra, 
però tampoc vaig denunciar.
Quan va donar el primer pas 

per fer-ho?
Sense el suport de les professio-
nals de l’OAD no hauria estat 
capaç. La primera vegada que 
el vaig denunciar va ser per un 
intent de segrest del meu fi ll. 
Ens havíem separat, només de 
paraula, sense fer papers. Es 
va endur el nen i vaig estar dos 
dies sense saber-ne res. Però la 
justícia el va absoldre. La sego-
na vegada que el vaig portar als 
tribunals va ser després d’agre-
dir-me a la porta de l’escola del 
meu fi ll, amb molts testimonis. 
El jutge em va concedir la cus-
tòdia i va dictaminar l’ordre 
d’allunyament.
La justícia protegeix les vícti-
mes?
És el camí per començar a sor-
tir del pou i sentir-te protegida, 
però costa moltíssim que et fa-
cin cas. Tenen zero empatia amb 
la víctima. Els procediments són 
masclistes i et tracten fatal. Vam 
haver de lluitar molt perquè em 
donessin la custòdia i ara es-
tem en un tercer procediment 
judicial  per protegir el meu fi ll 
del seu pare maltractador per-
què les visites siguin en un espai 
tutelat.
Com ho viuen els fi lls?
Ho passen fatal. El meu fi ll s’au-
tolesionava o em pegava quan 
havia de marxar o tornava d’es-
tar amb el seu pare. Era molt 
dur. Com a defensa, es va tan-
car en un món màgic d’evasió 

que es va crear i no explicava el 
que li passava. El vaig portar al 
Dapsi, al servei d’atenció psico-
lògica a la infància, i ara està mi-
llor. Allà, l’han ajudat molt.
Quin suport ha rebut a 
l’OAD?
M’han salvat la vida. T’expli-
quen que no ets l’única a qui 
li passa això, els maltractadors 
es pensen que són molt llestos, 
però realment són de manual. 
En un inici, em sentia culpable, 
però gràcies a l’ajuda de les psi-
còlogues, l’advocada i la tècnica 
de l’OAD, he pogut sobreviure. 
No te’n pots sortir sense l’ajut 
d’un professional. Ara he refet 
la meva vida, tinc una altra pa-
rella, però continuo tenint por, 
sempre estic en alerta.
Com es defi niria?
Sóc una supervivent. He viscut 
un tsunami, però m’he empode-
rat. Sóc una dona molt vàlida, 

però m’ha costat molt arribar 
fi ns aquí.
Quin missatge donaria a la 
població en aquest 25N?
Tothom es posa el llacet lila, 
però encara hi ha gent que cul-
pabilitza les dones i pensa que 
ens ho hem buscat. Però és tot 
el contrari. Nosaltres som les 
víctimes d’unes persones que 
estan malaltes. Intento fer vida 
normal, però de vegades sento 
alguns comentaris que em fan 
mal. El que m’ha passat a mi li 
pot passar a qualsevol.

‘Sóc una supervivent’

Tot i haver superat el trauma del maltractament, l’ombra de la por sempre acompanya les víctimes

‘El malson que he 
viscut amb la meva 
exparella li podria 
passar a qualsevol’

25N. TESTIMONIS

‘He recuperat la llibertat’
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Com va començar el seu malson?
Portàvem molt anys junts, però ell 
va canviar i la convivència es va 
fer insuportable. Em parlava ma-
lament, tenia reaccions fora de to, 
em volia controlar els diners. Va 
arribar un moment en què vaig de-
cidir que no tenia per què aguantar 
aquesta situació, tinc una bona fei-
na i li vaig demanar el divorci. Però 
no s’ho va prendre molt bé. 
Què va passar llavors?
Les agressions verbals van anar 
in crescendo fi ns que un dia va a 
estar a punt de pegar-me, però es 
va posar pel mig el meu fi ll. Vaig 
trucar els Mossos d’Esquadra i em 
van aconsellar que marxés el cap 
de setmana amb els meus fi lls. A 
partir d’aquí, ja van intervenir els 
advocats i es va acordar que, per 
evitar problemes més greus fi ns 
que s’acabés el procés de separa-

ció, l’habitatge familiar fos el que es 
diu una casa niu, els nens es que-
den al pis i són els pares els que hi 
viuen la setmana que els pertoca. 
Però ell no va acceptar el divorci. 
Em perseguia, m’enviava missat-
ges, m’assetjava constantment.
Ho va denunciar?
Sí, moltes vegades, però ell no 
complia les ordres d’allunyament. 
Quan sortia al carrer sempre duia 
el mòbil a la mà, per fer-li fotos si 
me’l trobava, ja que és important 
tenir proves per presentar a la 
justícia. Al principi et bloqueges, 
vas molt perduda, però a l’Ofi cina 
d’Atenció a les Víctimes dels Mos-
sos d’Esquadra em va aconsellar 
sobre com havia d’actuar. Al CAP 
Montcada també em van atendre 
molt bé quan hi vaig anar amb un 
atac d’ansietat derivat de la situ-
ació. No t’acabes de creure que 

el que t’està passant sigui la teva 
vida, és com si estiguessis dins 
d’una pel·lícula de terror.
La van derivar a l’Ofi cina d’Aten-
ció a la Dona?
Sí, perquè necessitava ajuda psi-
cològica. Les entrevistes amb la 
responsable del servei i les psicòlo-
gues han estat molt importants per 
superar aquesta situació. Quan fas 
el pas de denunciar, et sents molt 
sola i, al principi, tens un cert sen-
timent de culpabilitat. De mica en 
mica, vaig anar recuperant l’autoes-
tima. El suport de la família i de les 
amistats també ha estat fonamental 
per acabar amb aquest malson.
Com se sent ara?
Em sento forta i lliure, però durant 
el procés et sents molt vulnerable. 
És una experiència traumàtica. Ara 
estic bé perquè, fi nalment, he recu-
perat la llibertat.

‘El servei de l’OAD 
amb ajuda psicològica, 
tècnica i jurídica m’ha 
salvat la vida. No te’n 
pots sortir sense l’ajut 
de professionals’
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La violència de gènere és una xacra social de la qual costa molt parlar-ne, ja sigui 
per por, vergonya o incomprensió i, encara avui dia, és un tema tabú massa sovint. 
Malgrat això, dues veïnes de Montcada que han patit en primera persona la vi-
olència masclista s’han atrevit a explicar la seva experiència a ‘La Veu’ tot i que, 
per seguretat, han volgut ocultar la seva identitat. Sílvia Alquézar
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L’ús obligatori de la mascare-
ta per la pandèmia de la Co-
vid-19 ha deixat en un segon 
pla el somriure i moltes altres 
formes de comunicació no ver-
bal. Aquest fet comporta unes 
relacions socials més fredes i, 
fi ns i tot, pot arribar a generar 
malentesos com, per exemple, 
no reconèixer una persona co-
neguda pel carrer. 
En un moment on el distan-
ciament social i l’aïllament en 
grups bombolla determinen 
la realitat diària als centres 
educatius, des d’aquest àmbit 
s’han posat en marxa diverses 
iniciatives per promoure va-
lors de socialització, donat que 
la pandèmia ha suposat per als 

infants i joves un profund im-
pacte emocional. 

Curs ple d’incerteses. Un dels 
centres que ha posat fi l a l’agu-
lla per gestionar els efectes 
socials del confi nament i la 
pandèmia és l’escola Reixac, 
que ha planifi cat activitats al 
llarg de tot el curs per acom-
panyar l’alumnat en l’actual 
context, marcat per la incerte-
sa i la por. “L’objectiu és aju-
dar els infants a digerir els 

efectes emocionals derivats 
de la pandèmia, oferint-los 
recursos per afrontar el dis-
tanciament social sense que 
afecti la part emocional”, ha 
comentat la cap d’estudis, Va-
nessa Prados. 
Per a la direcció del centre 
montcadenc, una altra part 
important del projecte és em-
poderar la canalla per viure 
aquest moment d’excepciona-
litat amb la màxima normali-
tat possible i per desenvolupar 
un esperit crític davant l’allau 
d’informació que es genera al 
voltant de la pandèmia.

L’escola Reixac treballa els efectes del distanciament 
social entre la canalla amb diverses iniciatives

Projecte per 
descobrir 
els somriures

Dos alumnes de l’escola Reixac, amb les mascaretes decorades en el marc del projecte per gestionar les conseqüències de la pandèmia
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L’objectiu és ajudar 
l’alumnat a digerir els 
efectes emocionals 
derivats de la pandèmia

Sílvia Alquézar | Montcada

Represa del curs amb bon humor

EDUCACIÓ

Després de sis mesos sense clas-
ses presencials, l’escola Reixac 
va creure oportú començar el nou 
curs amb una càlida benvinguda, 
tenint en compte la gran quantitat 
de noves mesures que s’havien  
de seguir per ser una escola se-
gura davant la Covid-19. “Vam 
dissenyar la proposta ‘Memes a 
l’aula’, on presentàvem un recull 
dels més signifi catius per accep-
tar amb bon humor la nova situ-
ació”. Aquest mes de novembre 
també s’han aprofi tat les fotogra-

fi es que realitza l’Ampa de cada 
classe per al calendari anual per 
dur a terme una activitat amb el 
títol ‘Que no ens amaguin el som-
riure’, que ha consistit en la de-
coració de la mascareta. “Darrera 
de la part més creativa hem fet 
tot un treball per aprendre a lle-
gir l’expressió facial i transmetre 
empatia”, ha manifestat Prados, 
qui remarca que a través dels ulls 
es pot demostrar alegria, enuig o 
sorpresa, però és més difícil mos-
trar l’amabilitat | SA

Heu de llençar voluminosos? 
Truqueu o escriviu un mail a 

mobles.montcada@fcc.es

Els venim a buscar gratuïtament

900 150 140
(de 9 a 14 h, de dilluns a divendres)

FEU-LO SERVIR PER...

Desprendre-us 
d’elements 
voluminosos que ja 
no feu servir (un sofà, 
un electrodomèstic, 
un moble...).

NO EL FEU SERVIR PER...

- Llençar restes d’obres o reformes que feu 
a casa (runes, portes, finestres, parts d’instal·lacions 
com calderes, escalfadors o equips de climatització...)*.

- Buidatge de pisos (habitacions senceres, cuines 
senceres...)**.

*La gestió d’aquests residus és competència de l’empresa o 
professional que realitza el servei.
** Cal que contracteu una empresa per fer aquesta feina.

Ordenança municipal de mesures per fomentar i garantir la convivència ciutadana 
a l’espai públic i reguladora de l’ús de la via pública (art. 11, 77 i 78).

Gràcies Montcada i Reixac
Anem pel bon camí,  però no abaixem la guàrdia!

IMPORTANT
En el moment de l’avís (trucada 
o correu electrònic), cal indicar amb 
exactitud el que es pretén retirar, si es 
deixen més coses de les indicades no 
es prestarà el servei.*

*Els mobles s’han de deixar ben posats 
i minimitzant les molèsties als veïns, no 
llençats de qualsevol manera.

BONES NOTÍCIES. En el darrer trimestre hem reduït el nombre d’abandonament de voluminosos més d’un 25%

Encara ho podem fer millor!
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INCLUSIÓ SOCIAL

L’equip que treballa a Montcada està format per tres veïns de la localitat amb una discapacitat psíquica lleu

La cooperativa JASA porta més de 20 anys 
cuidant els jardins de recintes municipals 

El cap de colla, Miquel Padrós –en primer terme, a l’esquerra–, amb Pedro, Juan Carlos i Óscar, al pati de l’escola Font Freda en un matí de feina
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Fa més de vint anys que la coo-
perativa d’inclusió social Jardi-
ners Sant Adrià (JASA) s’ocupa 
de mantenir i cuidar els arbres i 
jardins de bona part dels equi-
paments municipals de Mont-
cada i Reixac, des d’escoles de 
primària fi ns a centres cívics i 
recintes esportius. Aquesta em-
presa, amb seu a Sant Adrià del 
Besòs, compta amb una planti-
lla de 35 treballadors, la majo-
ria dels quals té una discapaci-
tat lleu, principalment psíquica, 
però també física i sensorial. 
L’equip assignat a Montcada 
està format per quatre perso-
nes, tres de les quals són veïns 
del municipi, formats a l’escola 
Barcanova de Santa Perpètua 
de Mogoda, especialitzada en 
joves amb difi cultats específi -
ques d’aprenentatge. 

Integració. El responsable de 
JASA, Jordi Mallol, destaca 

la sensibilitat d’alguns ajunta-
ments, com el de Montcada, 
que aposten per empreses que 
contribueixen a la integració 
social i laboral de persones 
amb alguna disfunció psíquica 
al mateix municipi on viuen. 
“Són treballadors que s’im-
pliquen molt en la feina i 
tenen un alt nivell d’autono-
mia”, explica Mallol. 
Pedro Fernández, veí de la Font 
Pudenta, té 40 anys i en porta 
17 treballant com a jardiner, 
una feina que li encanta perquè 
li permet estar a l’aire lliure i 
treballar colze a colze amb els 
seus companys. Óscar Gon-
zález, de 39, gaudeix especial-
ment de les jornades de treball 
a les escoles, on els alumnes ja 
els coneixen i els saluden quan 
surten al pati. El més jove, Juan 
Carlos Villegas, de 28 anys, és 
un enamorat dels arbres i les 
plantes i no canvia ria aquesta 
feina per cap altra.

Laura Grau | Montcada
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La pandèmia ha accentuat l’aï-
llament de les persones grans, 
un problema estructural de la 
societat actual. Les mesures 
anti-covid han obligat a tancar 
els equipaments i a suspendre 
les activitats que es realitzen en 
el marc dels programes d’enve-
lliment actiu. Malgrat tot, un 
grup de dones de la Ribera ha 
decidit plantar cara a la sole-
dat i mantenir el taller de mo-
viment i memòria que feien al 
Centre Cívic del barri, impul-
sat per la XIC La Ribera amb 
la col·laboració de voluntaris. 
“Ens veiem dos cops a la set-
mana al parc de les Aigües, 
complint tots els protocols de 
seguretat i higiene. Fem exer-

cicis físics i treballem la me-
mòria però, sobretot, ens ho 
passem bé”, ha dit una de les 
voluntàries del projecte, Pepi 
López.

El millor moment de la setmana.
Les protagonistes d’aquesta 
història són Pilar Fito, Juana 
Garzón, Josefi na Rodríguez, 
Isabel Ruiz i Victoria Gracia. 
Totes cinc coincideixen a des-
tacar que l’estona que passen 
juntes és un dels millors mo-
ments de la setmana. “Estem 
desitjant que arribi el dia per 
sortir”, comenten i no els im-
porta sacrifi car la migdiada per 
fer gimàstica, ballar i, sobretot, 
xerrar i gaudir de la companyia 
mútua. 

GENT GRAN

Es veuen dos cops per setmana per fer un taller de moviment a l’aire lliure

Un grup de dones de la Ribera 
planta cara a la soledat

L’experiència d’aquestes veïnes ha estat recollida en un vídeo que es pot veure al canal Youtube de Montcada Comunicació
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Sílvia Alquézar | La Ribera

Reunió de constitució

del Consell de civisme

i convivència, un nou òrgan 

de participació ciutadana.

Seguiu la sessió per www.montcada.cat

Consell de civisme 
i convivència
Dimarts 24 de novembre, a les 18 h

Obert a tothom!

CICLE DRETS HUMANS, 
MIGRACIÓ I REFUGI
Novembre - Desembre 2020

Organitza: Col·labora:

EXPOSICIÓ: “OBRE ELS ULLS”

Fins al 3 de desembre

CASA DE LA VILA (C. Major, 32)

Produïda per SOS Racisme

FESTA DELS DRETS DELS INFANTS 

Del 20 al 22 de novembre

AMB MOTIU DEL DIA INTERNACIONAL DELS DRETS DELS INFANTS

ESCAPE ROOM FAMILIAR
Busca els drets desapareguts!

HTPPS://SVJUEGO.ES/DRETSINFANTS/

De l’1 de desembre del 2020 al 25 de gener del 2021

EXPOSICIÓ: “CONSTRUÏM 
EL NOSTRE MÓN DE DRETS”

ESPAI CULTURAL KURSAAL (C. Masia, 39)

AUDITORI MUNICIPAL (Pl. de l’Església, 12)

XERRADA-DEBAT: “ISLAMOFÒBIA, 
TRENCA LA CONVIVÈNCIA?”

Dimecres 2 de desembre, a les 18 h

AMB MOTIU DEL DIA INTERNACIONAL DELS MIGRANTS

A càrrec de SOS Racisme

AUDITORI MUNICIPAL (Pl. de l’Església, 12)

XERRADA: “ENTENDRE 
ELS DRETS HUMANS”

Dissabte 10 de desembre, a les 17 h

AMB MOTIU DEL DIA INTERNACIONAL DELS DRETS HUMANS

A càrrec de SOS Racisme

NOU SERVEI GRATUÏT DE PRÉSTEC 

per a persones amb mobilitat reduïda 
o que tenen cura de persones amb dependència

Llibres a domicili

A QUI VA ADREÇAT?
A persones amb 
mobilitat reduïda 
temporal o permanent 
i persones que tenen 
cura de familiars amb 
dependència.

Més informació http://biblioteques.montcada.cat/prestec-a-domicili

QUÈ HEU DE FER SI VOLEU GAUDIR 
DEL SERVEI?
• Tenir carnet de les biblioteques.
• Viure a Montcada i Reixac.
• Sol·licitar els llibres per telèfon, 

per correu-e o mitjançant el formulari 
que trobareu a la web.

• Comprometre-us a ser a casa el dia 
que us portem els documents.

Elogis al municipi 
pel seu projecte
La Diputació i l’Imserso, els dos 
organismes que lideren la imple-
mentació a Catalunya i a Espa-
nya del projecte Ciutat Amiga de 
les Persones Grans que promou 
l’Organització Mundial de la Salut 
(OMS), han felicitat l’Ajuntament 
pel seu “compromís polític” amb 
la iniciativa. Els elogis es van fer 
públicament durant l’acte de pre-
sentació del Pla d’acció que es va 
realitzar el passat 18 de novembre 
de forma virtual. L’alcaldessa i el 
regidor de Ciutadania van manifes-
tar que l’Ajuntament està ferma-
ment compromès amb el projecte 
i que algunes de les demandes re-
collides al pla ja apareixen al pres-
supost del 2021 | PA
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La bústia del lector
Les cartes trameses a aquesta secció no han d’excedir de 25 línies. És imprescindible que els autors indiquin el seu nom i adreça. No es publica-
ran les cartes que atemptin contra persones o institucions. 

som@laveu.cat
T 935 726 492

Impuestos
Los ciudadanos ya conocemos la 
voracidad recaudatoria desmedi-
da de la Administración, pero a 
veces, las pretensiones del Ayun-
tamiento pasan a ser confi scato-
rias, por carecer de amparo legal. 
En 2019 vendimos una vivienda 
en Montcada y, conforme a la le-
galidad, la operación no tributa-
ba por el Impuesto sobre Incre-
mento del Valor de los Terrenos 
de Naturaleza Urbana (Plusvalía 
Municipal), según declaración de 
inconstitucionalidad de varios su-
puestos realizada por Sentencia 
del Tribunal Constitucional. Me-
ses después, mediante Decreto 
de la Alcaldía, el Ayuntamiento 
confi rmó la operación como ‘no 
sujeta’ al pago de Plusvalía; sin 
embargo, semanas más tarde, de 
forma jurídicamente inexplicable, 
el giró liquidación a nuestro car-
go por dicho tributo pretendiendo 
el cobro de una suculenta suma. 
Tras las oportunas reclamacio-
nes, se vio obligado a anular la 
liquidación. 
El pasado octubre llegó otro giro 
a cargo de mi esposa por la Tasa 
de Residuos Comerciales co-
rrespondiente a una actividad 
profesional que en el año 2019 
fue dada de baja en la Agencia 
Tributaria, lo que hace imposible 
que exista en el Padrón de dicho 
tributo en el 2020. Pese a la de-
mostración documental del error 
municipal, no ha habido más 
remedio que recurrir la liquida-
ción ilegal realizada por el Ayun-

tamiento. En resumen, ejemplos 
de voracidad recaudatoria de un 
Ayuntamiento en quiebra e inca-
paz de resolver su error tras po-
nerlo en su conocimiento, por lo 
que debemos iniciar las acciones 
legales oportunas. Pero lo peor es 
que serán los ciudadanos quienes 
paguen los perjuicios económicos 
que, su Ayuntamiento, pretende 
provocarnos de forma ilegal. 

José Luis Martínez Álvarez
Cerdanyola

Agraïment públic
Volem agrair públicament les 
mostres de suport rebudes des 
que vam anunciar que El Caliu 
atura la seva activitat. I aprofi tar 
per tornar a fer un agraïment 
molt gran a tots els voluntaris 
que han estat en primer pla, 
segon, tercer i el que ha calgut. 
Tothom ha estat important en 
l’engranatge. Cadascú de vosal-
tres sap què pot donar i on arri-
ben les seves limitacions. 
Gràcies per la confi ança que ens 
heu fet durant tant de temps. 
Hem de destacar que aquest 
projecte va implicar no només 
voluntaris, sinó que va ser possi-
ble gràcies a entitats com l’ABI, 
que ens va aixoplugar i emparar 
des d’un primer moment; gràci-
es també a l’espai cedit per en 
Josep Relat, que ens ha donat 
en tot moment un suport incon-
dicional a tots els nivells, així 
com a les associacions de veïns, 
comerç local, escoles, grups de 
pares i mares, particulars anò-

>Editorial
Dones valentes

La propera edició 
de ‘La Veu’, el 4 
de desembre

Tot i que la pandèmia i les 
mesures per controlar-la si-
gui el tema omnipresent als 
mitjans de comunicació, vo-
lem centrar la nostra atenció 
en la problemàtica de la vio-
lència masclista a les portes 
de commemorar el 25N. Per 
primera vegada, ‘La Veu’ ha 
aconseguit entrevistar dues 
dones de Montcada que han 
estat víctimes de maltracta-
ment per part de les seves 
exparelles. Tot i haver so-
breviscut a aquesta situació 
terrible i haver refet les se-
ves vides, ambdues ens han 
demanat que protegíssim la 
seva identitat per por a pos-
sibles represàlies per part 
dels seus maltractadors. 
Volem elogiar la valentia 
d’aquestes dones que, a pe-
sar de tot, han volgut donar 
el seu testimoni per ajudar 
altres dones que es trobin 
en la mateixa situació. El 
seu missatge és clar, és vital 
denunciar i demanar ajut a 
la família, als amics i a les 
institucions per trencar la 
dinàmica de violència intra-
domèstica. I el millor de tot 
és que han pogut refer les 
seves vides. Gràcies a les 
dues!
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25N DIA INTERNACIONAL
PER L'ELIMINACIÓ
DE LES VIOLÈNCIES
MASCLISTES

• Balcons reivindicatius
Decora el teu balcó i posa-hi un missatge feminista!

• Lectura del manifest realitzat pels grups 
de dones de Montcada i Reixac 
Al programa de ràdio “El Fanalet” de Montcada 
Ràdio (104.6 FM i també en podcast a través 
de montcadaradio.com).

• Mascaretes “Prou Violències Masclistes”
Recull la teva mascareta del 25N als diversos 
equipaments i comerços  adherits a la campanya 
“Establiments contra la violència masclista”.

• Visibilitza el teu rebuig a la violència masclista
Comparteix els teus vídeos reivindicatius a les xarxes.
Fes servir l’etiqueta #25Nmir i menciona @igualtatmir.

• Contes per Instagram: especial
“Els contes de la Clementina (25N)”
A càrrec de la Biblioteca Elisenda de Montcada.
A través de l’Instagram @bibsmir.

• Balcons liles
Il·lumina de lila el teu balcó o finestra
Mira com fer-ho a l’Instagram @Kariatydes.

del 20N al 29N

a partir del 25N

dilluns 23N
22 h

• Lectura pública del Manifest al Ple municipal
En directe al Youtube de Montcada Comunicació.

• Teatre espontani en línia Què significa el 25N per a tu?
A càrrec del Colectivo de Mujeres Matagalpa.
Inscripcions a oficinadona@montcada.org
Cal accedir-hi des d’un portàtil per poder visualitzar-ho bé.

• Taller en línia: Masculinitats per a homes
1a sessió: “Pensant les masculinitats”, 
a càrrec de Teo Valls.
Oberta a homes de totes les edats.
Per participar escriu a: tec_igualtat1@montcada.org.

dimecres 25N
tot el dia

18 h

a partir
de les 19 h

dijous 26N
18.30 h

dilluns 30N
18.30 h

dimarts 15D
de 19 a 20.30 h

nims i entitats de barri del nostre 
poble. Un refl ex tot plegat de la 
immensa solidaritat que caracte-
ritza Montcada i Reixac.

Judith Recasens
Equip El Caliu

Badenes
Soy vecino de la Carretera de Ri-
pollet y escribo para que sepan 
que estamos hartos de que pasen 
los coches a toda velocidad por la 
curva. Me parece inverosímil que 
pongan badenes en otras calles 
y callejuelas menos peligrosas y 
que en ésta sean incapaces de 
hacerlo. Por otra parte y no me-
nos vergonzoso, las escaleras 

mecánicas que pasan por deba-
jo de la vía del tren R3 se averían 
constantemente. Solo espero que 
no deje de funcionar el ascensor 
porque si no las personas mayo-
res o la gente que vaya en carrito 
lo volverán a pasar muy mal.

Alberto Gil
Mas Rampinyo

Fe d’errates
En l’article publicat al número ante-
rior sobre l’elecció de Bartolo Egea 
com a nou primer secretari del PSC, 
en la declaració que se li atribueix 
es va publicar erròniament ‘polí-
tiques femenines’ en comptes de 
‘polítiques feministes’.
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Amb 88 anys, Francesc Soriano 
acaba de publicar ‘Fent camí a 
temps passat (Històries entre 
converses)’, una novel·la histò-
rica en què retrata la Montcada 
del segle passat, quan encara 
era un poble petit on les cases 
es coneixien pels noms de les 
famílies que hi vivien. “No sóc 
ni historiador ni investiga-
dor, però tinc una memòria 
fotogràfi ca i una gran curio-
sitat per saber coses”, explica 
Soriano, que s’ha entrevistat 
amb més d’una cinquantena de 
montcadencs per recopilar la 
genealogia d’algunes famílies. 
La novel·la es va començar a 
incubar al Cafè de Montcada i 

és allà on li hauria agradat fer 
la presentació, però les restricci-
ons anti-covid ho han impedit. 

Similituds. En la seva vuitena 
novel·la, l’autor fa la crònica de 
la Montcada dels anys quaranta 
i cinquanta, a través d’un perso-
natge de fi cció, la Maria Lluïsa, 
una jove nouvinguda que aviat 
s’interessarà per tot allò que té 
a veure amb el seu nou poble 
d’adopció. “Hi ha una part 
important de mi en aquesta 
noia, que ve de fora però rà-
pidament fa arrels a Montca-
da, on s’haurà d’espavilar per 
tirar endavant”, explica Soria-
no, qui va néixer a Santa Colo-
ma de Gramanet, però va venir 

a Montcada als 4 anys d’edat. 
Als 10, en caure la seva mare 
malalta, va haver d’abandonar 
l’escola i assumir responsabi-
litats de la llar. “Quan anava 
a comprar, escoltava les con-
verses de la gent i aprenia qui 
era qui en el poble i com eren 
les relacions humanes”, recor-
da l’autor. 
El llibre inclou fotografi es anti-
gues cedides per algunes de les 
famílies entrevistades, l’Asso-
ciació Cultural Montcada i el 
fons de Joan Matllo –heretades 
del seu oncle Joan Aguilar. El 
volum es pot adquirir als esta-
bliments Ca l’Estrelleta i Forn 
Nancy, del carrer Major, i a l’es-
tanc del carrer Santiago.

Cultura
laveu.cat/cultura

GEOMETRIA I NATURA
Dos artistes lleidatans, Josep Mateu i Antoni P. Vidal, 
exposen gravats i escultures a l’Auditori Municipal 
fi ns al 13 de desembre

Francesc Soriano retrata la 
Montcada del segle passat
Las seva vuitena novel·la recopila fets històrics i la genealogia d’algunes famílies
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Paco Soriano, al balcó de casa seva, amb la nova novel·la, on recrea la Montcada del segle XIX
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‘Poemario’ és el títol del segon 
llibre que ha publicat Miguel 
Ángel Salamero (Almacelles, 
1952) amb el sistema de micro-
mecenatge. L’autor de Can Sant 
Joan, mestre de professió –ara 
jubilat–, aposta pel mateix format 
de l’anterior: un recull d’haikus i 
poemes curts –un total de 450– 
acompanyats de les fotografi es 
en què s’ha inspirat. La majoria 

d’imatges són seves, fetes amb el 
mòbil, i la resta són cedides per 
amics. “Crec que aquest llibre 
està millor estructurat i més 
pensat que l’anterior”, ha expli-
cat Salamero, satisfet de tornar a 
comptar amb el suport d’amics i 
familiars per fer l’edició, amb un 
tiratge de 120 exemplars, tots ja 
venuts. La contemplació de la 
natura, l’amor i el desamor i el 
compromís social són algunes de 

les temàtiques del volum, que no 
ha pogut presentar públicament 
a causa de les restriccions per la 
pandèmia. L’autor ja té enllestit 
el seu proper llibre que porta per 
títol ‘Crònica de un confi namien-
to en mil i un haikus’ i que va ser 
escrit entre els mesos de març i 
abril de 2020, en ple estat d’alar-
ma. La seva intenció és buscar 
una editorial que estigui interes-
sada a publicar-lo.

Salamero publica nou poemari
L’obra inclou 450 haikus i poemes curts inspirats en fotografi es fetes per l’autor

Miguel Ángel Salamero, a la Casa de la Mina, amb el seu nou llibre titulat ‘Poemario’

Laura Grau | Can Sant Joan
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Laura Grau | Redacció

Laura Riera crea una 
nova marca de roba 
de carrer per a dona
La dissenyadora local aparca temporalment l’alta costura
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L’anul·lació de bodes i celebra-
cions a causa de les mesures 
de prevenció de la Covid-19 ha 
obligat la dissenyadora montca-
denca Laura Riera a obrir noves 
vies de negoci i aparcar tempo-
ralment l’alta costura. Les xifres 
parlen per si soles: aquest any, 
la seva botiga de Barcelona de-
dicada a vestits de núvia i festa, 
només ha servit una comanda. 

Prêt-à-porter. Per sobreviure a la 
pandèmia, la jove ha creat una 
nova marca de roba de carrer 
per a dona, Annae Collection, 
amb la col·laboració de la seva 
germana, la dissenyadora d’inte-
riors Natàlia Riera i la dissenya-

dora gràfi ca Paula Teruel. “És 
roba pensada per a dones que 
treballen i que necessiten anar 
elegants, però còmodes”, ha 
explicat Riera, que ven les seves 
peces a la botiga ‘La tentación de 
la princesa’, del carrer Major, i 
mitjançant la pàgina www.annae.
es. “De moment, volem veure 
com funciona la col·lecció, te-
nint en compte que el preu és 
una mica més elevat ja que la 
roba està fabricada a l’Estat 
espanyol i amb teixits d’aquí”, 
diu la dissenyadora. L’encarrega-
da de l’establiment, Núria Alon-
so, destaca la bona acollida de la 
nova marca, especialment la lí-
nia unisex, amb dessuadores que 
compren tant nois com noies.

Laura Riera mostra una de les peces de la seva nova marca, Annae Collection

Posposat fi ns a la primavera 
l’espectacle de tots els grups
La normativa anti-covid ha impedit fer els assajos per poder estrenar a la tardor

Les restriccions  per la Covid-19 
han obligat l’Ajuntament a 
anul·lar l’espectacle teatral que 
s’havia d’estrenar aquesta tar-
dor per compensar la suspen-
sió de la mostra de grups locals 
Montcada a Escena. Tot i que 
el muntatge, de caràcter itine-
rant i a l’aire lliure, estava pen-
sat per ajustar-se al màxim a la 
normativa sanitària, fi nalment 
s’ha considerat més convenient 
posposar-lo. L’espectacle, titulat 
provisionalment ‘Sainets (des-
confi nats)’, s’havia de represen-
tar els dies 29 de novembre i 13 
de desembre, però la impossibi-
litat d’assajar en les tres últimes 
setmanes, fa inviable la seva es-
trena, que es posposa fi ns a la 
primavera. 

Itinerant. La idea del nou espec-
tacle, format per quatre sainets, 
és itinerar pels diferents barris, 
utilitzant un escenari mòbil. El 
primer dia, passaria per Can 
Sant Joan, La Ribera i Montca-
da Centre; i el segon, per Can 
Cuiàs, Terra Nostra i Mas Ram-
pinyo. Els textos escollits són 
adaptacions de ‘Las aceitunas’, 
de Lope de Rueda; ‘La fabli-
lla del secreto bien guardado’, 
d’Alejandro Cason; ‘Sainet dels 
estudiants’, d’Andreu Amat i ‘El 
castell de focs’, de Karl Valen-

tin. Està prevista la participació 
d’una quarantena de persones 
dels grups Tea345, Teatrac, La 
Salle Montcada, Dèria, Sayuc, 

Titelles, Teatroia’t, La Finestra 
Estràbica, Teatrada Musical, 
Tam Taller (nou grup) i d’exa-
lumnes de l’Aula de Teatre.

MONTCADA A ESCENA

Una escena de ‘La venganza de don Mendo’, l’espectacle conjunt que va cloure la 12a MAE
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Nous canvis en la programació
Les mesures de prevenció de la Covid-19 també han obligat a modifi -
car la data de dos dels espectacles de la programació al Teatre Muni-
cipal previstos per a aquest mes de novembre. ‘L’èxit de la temporada’, 
de la companyia El Terrat, prevista per al dia 20, es trasllada al 2 de 
gener (20h), mentre que ‘Señora de rojo sobre fondo gris’, amb José 
Sacristán –programada per al dia 21–, s’ajorna fi ns al 22 de gener 
(20h). A les persones que tinguin entrada, però no els hi vagi bé la 
nova data, se’ls retornarà l’import. D’altra banda, el Festival El Més Pe-
tit, adreçat a nens de 0 a 5 anys, adopta un format en línia amb tres ex-
periències artístiques creades expressament per a l’ocasió. Fins al 29 
de novembre, per 10 euros, es podrà gaudir de tres propostes: ‘Cuc’, 
de la companyia Animal Religion; ‘L’horitzó de Latung La La’, de David 
Ymbernón, i ‘Expandint la jungla’, de la companyia Big bouncers | LG
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Josep Mateu i Antoni 
P. Vidal exposen 
‘Geometria i natura’

‘Geometria i natura’ és el tí-
tol de la mostra que exposen a 
l’Auditori Municipal els artistes 
lleidatans Josep Mateu i Antoni 
P. Vidal, que confronten dos 
mons antagònics: les formes 
geo mètriques creades per la mà 
de l’home i les formes capricio-
ses de la natura. Ambdues con-
viuen en un mateix espai con-
vidant l’espectador a confrontar 
conceptes ben diferents. Mateu, 
escultor de formació, utilitza 
materials com el cautxú negre, 

el feltre, la ceràmica i l’alumi-
ni per crear obres a mig camí 
entre la pintura i l’escultura. 
També fa servir la tècnica de 
l’estampació per incorporar al-
guns elements. “El resultat són 
obres amb característiques 
escultòriques, on els materials 
creen relleu i contrasten entre 
si”, explica l’artista.

Natura hivernal. Per la seva ban-
da, Vidal ens transporta als 
boscos del cru hivern lleidatà, 
amb gravats en blanc i negre on 

reconeixem arbres com les acà-
cies, les atzavares o els plàtans 
i plantes com la ginesta, despu-
llats de les seves fulles i amb al-
guns fruits de colors taronges i 
vermells. L’artista treballa amb 

la tècnica de la xilografi a, que 
utilitza planxes de fusta talla-
des amb gúbia com a matriu 
per imprimir el dibuix al paper. 
“És un procés llarg i laboriós 
en què el resultat fi nal sem-

pre és una sorpresa”, explica 
l’autor, que imparteix cursos 
de gravat i estampació al taller 
l’Assalt de Lleida. La mostra es 
podrà visitar a l’Auditori fi ns al 
13 de desembre.

A l’esquerra, Antoni P. Vidal, amb un gravat monocolor d’una atzavara, i a la dreta, Josep Mateu, amb una obra a cavall entre la pintura i l’escultura
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AUDITORI MUNICIPAL

MÚSICA

El grup Ladilla Rusa participarà al disc de 
la Marató amb una versió en català de la 
famosa cançó d’Alaska i Dinarama ‘Ni tu 
ni nadie’, que porta per títol ‘Ni tu ni un 
altre’. El cedè, produït per Marc Parrot, es 
posarà a la venda el 29 de novembre i els 
benefi cis es destinaran a la investigació de 
la Covid-19. 
El duet de música electropop, format pels 
periodistes Tània Lozano i Víctor Fernán-
dez, ha iniciat una campanya de micro-
mecenatge a la plataforma Verkami per 
sufragar el seu nou treball discogràfi c. Un 
dels primers temes, titulat ‘A un metro y 
medio de ti’, ja porta més de 200.000 re-
produccions al seu canal Youtube. La pa-
rella continua prodigant-se als mitjans de 
comunicació amb entrevistes i actuacions.  
Una de les més vistes va ser la del progra-
ma de Pablo Motos ‘El hormiguero’ d’Ante-
na 3, el passat 11 de novembre | LG

Núria Gago ha participat al 27è Festival Internacional de Cinema 
del Medi Ambient Suncine amb el seu primer treball com a di-
rectora i guionista titulat ‘Su vida en tus manos’, un curtmetratge 
que pretén conscienciar la població sobre l’augment de les xifres 
d’abandonament animal. “He volgut col·locar l’espectador en 
primera persona perquè senti com a seu el dolor i la tristesa 
d’un gos que viu aquesta experiència”, ha explicat Gago –a la 
foto, amb l’actriu Esther Acebo. L’audiovisual es pot veure al web 
www.suvidaentusmanos | LG

Els artistes lleidatans contraposen dues propostes 
antagòniques a partir del gravat i l’escultura

Per a comerços de Montcada i Reixac que hagin obert 
o que s’hagin traspassat durant aquest 2020

Les sol·licituds s’han de tramitar a l’Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC) 
i hi ha temps fins a l’11 de desembre.
Trobareu les bases i tota la documentació que necessiteu per demanar 
la subvenció a www.montcada.cat/temes/comerc

AJUTS AL COMERÇ
PLA DE XOC COVID-19

Ladilla Rusa participa al disc de la
Marató de TV3 versionant Alaska
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L’actriu Núria Gago presenta el curt 
‘Su vida en tus manos’ al Suncine
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El duet montcadenc presenta ‘A un metro y medio de tí’, tot un èxit a Youtube
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MONTCADA AQUA
El complex esportiu, tancat des del 29 
d’octubre, reivindica l’esport com un 
servei segur i essencial per a la salut

Els clubs locals han començat 
a planifi car el retorn als entre-
naments després que el Go-
vern català hagi anunciat el pla 
d’obertura progressiva d’activi-
tats. A la primera fase del pla, 
a partir del 23 de novembre, es 
podran obrir les instal·lacins a 
l’aire lliure –amb un aforament 
màxim del 50% i control d’ac-
cés– i els equipaments en espais 
tancats, amb un aforament mà-
xim del 30%, amb cita prèvia 
i sense vestidors –excepte en 
el cas de l’ús de piscines. Les 
competicions 
no es repren-
dran fi ns al 
quart tram de 
la desescalada 
que, si l’evo-
lució de la 
pandèmia és 
favorable, és previst que es pu-
gui dur a terme a principi del 
pròxim mes de gener.

Reaccions. Els entrenadors lo-
cals defensen la necessitat de 
disposar d’un període de temps 
adient per preparar amb garan-
ties la tornada a les competi-
cions. “La nostra intenció és 
començar a entrenar des del 
primer moment en què es 
pugui”, ha indicat el tècnic del 
CD Montcada, Adrià Mas, qui 

ha afegit que el toc de queda 
és un problema per als equips 
amateurs “perquè molts juga-
dors no poden entrenar tan 
d’hora per motius laborals 
o d’estudis”. Abans d’aquesta 
última aturada, els clubs van 
adaptar els seus horaris a les 
noves restriccions amb l’objec-
tiu que tothom disposés d’una 
franja d’entrenament a les 
instal·lacions municipals. 
Per la seva banda, l’entrena-
dor de la UE Sant Joan Atlètic, 
Iban Tey, ha comentat que és 
partidari de no forçar la torna-

da “perquè el 
més impor-
tant és la salut 
dels nostres 
jugadors”. 
En el cas del 
sènior femení 
del FB Mont-

cada, el retorn pot ser més dur 
ja que l’equip ni tan sols ha de-
butat a la competició i només 
ha disputat un parell d’amis-
tosos. “Depenent de quan es 
reprengui la lliga, tindrem 
molt poc temps. Farem tot el 
possible per estar a punt”, ha 
manifestat l’entrenador, Anto-
nio Moya. El coordinador del 
FB, Dani Busquets, ha avançat 
que els seus equips tornaran a 
entrenar des del primer dia en 
què es pugui. 

Nou format. Per a alguns tèc-
nics, com el del sènior A del 
FS Montcada, Juanjo Amigo, 
i el de la UD Santa María A, 
Guillermo Andrés, la millor 
opció seria cancel·lar l’actual 
competició i iniciar-ne una de 
nova a partir del gener. “S’han 
suspès molts partits i serà 

inviable la seva disputa”, ha 
dit Amigo, mentre que Andrés 
assegura que “la FCF hauria 
de treballar un nou format 
de competició”. 
Per la seva banda, l’entrenador 
del sènior A de la UB MiR, 
Pau García, s’ha mostrat “molt 
pessimista” de poder acabar 

la competició i creu que “tot 
apunta a una segona cancel-
lació de la temporada”. 
En el cas del Club Handbol La 
Salle Montcada, la directiva ha 
avançat que es reunirà aquests 
dies per marcar el full de ruta 
de la tornada als entrenaments 
dels seus equips.

COVID-19

Sílvia Alquézar | Redacció

A partir del 23 de novembre, es podran recuperar les sessions preparatòries tant en instal·lacions a l’aire lliure com a l’interior

Els equips locals comencen a planifi car 
la possible represa dels entrenaments

El FB Montcada ha avançat que la seva intenció es poder recuperar els entrenaments a partir de la data que marqui el pla de desescalada

LA
U

R
A 

G
R

AU

Molts clubs defensen 
cancel·lar l’actual 
calendari i crear-ne un 
nou format per al 2021

XERRADA PER A MARES I PARES:
“DE 0 A 3, RES DE PANTALLES?”

Dijous 10 de desembre, a les 19 h

0-3
anys

A càrrec d’Anna Ramis, mare, 
mestre i pedagoga, i autora del 
llibre De 0 a 3, res de pantalles?

CAL INSCRIPCIÓ PRÈVIA:

A/e: passa@montcada.org   Telèfon: 633 334 753

SALA VIRTUAL a través de www.montcada.cat

Hi ha nens i nenes entre 0 i 3 anys que passen de mitjana 2 hores i mitja 
diàries davant de pantalles! 

Just quan el seu cervell s’està desenvolupant com mai. Hi ha moltes 
evidències científiques que demostren que això perjudica la seva salut 
física, mental i relacional.
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La UB MiR i la secció local 
de l’Associació Espanyola con-
tra el càncer (AECC) duran 
a terme aquest any una nova 
edició de la campanya de re-
colllida de joguines noves per 
a infants malalts de càncer. Les 
donacions es podran fer del 9 
al 30 de desembre. La iniciativa 
compta amb el suport d’altres 
entitats locals com Sin teta hay 
paraíso, el FB Montcada i Cà-

ritas Montcada. Les donacions 
es poden fer a les ofi cines del 
club blau, dimarts i divendres, 
de 18 a 20h, i també a l’estadi 
de La Ferreria. A causa de la 
pandèmia, la UB MiR ha avan-
çat que enguany és molt proba-
ble que no pugui organitzar el 
partit amistós entre el sènior A 
i un rival de nivell per recollir 
joguines i fer promoció de la 
iniciativa | SA 

Nova campanya de recollida de 
joguines per a infants amb càncer 

Representants de la UB MiR i l’AECC al partit amistós jugat l’any passat al Nadal
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Els gimnasos són un dels sec-
tors més afectats  per la pandè-
mia de la Covid-19, ja que han 
hagut d’abaixar la persiana 
per tercera vegada en menys 
de set mesos. Aquest és el cas 
del complex Montcada Aqua, 
una instal·lació municipal ges-
tionada per l’empresa Geafe. 
L’equipament va cessar l’ac-
tivitat el 29 d’octubre seguint 
les instruccions del Procicat i, 
una setmana abans, va haver 
d’avançar l’horari de tanca-
ment a les 21h per l’entrada en 
vigor del toc de queda.
“Hem perdut més del 45% 
dels abonats des que es va 
iniciar la crisi sanitària i, se-
gurament, després d’aquesta 
nova aturada tindrem més 
baixes”, lamenta el director 
de Montcada Aqua, José Cal-
derón, qui assegura que l’em-
presa està vivint moments molt 
complicats “perquè les despe-
ses són les mateixes, però els 
ingressos s’han reduït dràs-
ticament”. El personal del 
complex, prop d’una trentena 
de persones entre monitors, 
neteja, administració i manteni-

ment, torna a estar afectat per 
un ERO.
“El sector s’ha adaptat des 
del primer moment als pro-
tocols del Departament de 
Salut. En el nostre cas, no 
hem tingut cap contagi a la 
instal·lació”, ha dit el responsa-
ble de Montcada Aqua, qui ha 
criticat la decisió de clausurar els 
centres esportius entenent que 
“l’esport és salut i un servei es-
sencial que no es pot eliminar”.

Incertesa. Els equipaments es-
portius en espais tancats po-
dran tornar a obrir a partir del 
23 de novembre amb un afo-
rament màxim del 30%, amb 
cita prèvia i sense vestidors, a 
excepció de les piscines, que sí 
que en podran fer ús. Els gim-
nasos aniran recuperant pro-
gressivament el nombre d’usu-
aris en les successives fases de 
desescalada. “Les restriccions 
es poden allargar dos mesos. 
Creiem que hem d’estudiar 
i consensuar amb l’Ajunta-
ment la viabilitat de la instal-
lació en aquestes condicions i 
determinar quan la podrem 
obrir”, ha dit Calderón.

COVID-19

La instal·lació municipal, gestionada per Geafe, 
ha perdut el 45% dels abonats durant la pandèmia

Montcada Aqua 
es reivindica com 
un espai segur

Sílvia Alquézar | Redacció

Els professionals es reinventen per capejar la crisi

El complex Montcada Aqua va tornar a tancar portes el 29 d’octubre en compliment de les mesures anti-covid decretades per la Generalitat
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Tal com va succeir durant el confi nament total, el 
personal professional del món de l’esport ha tor-
nat a entrar en ERO aquesta tardor, esperant que 
les restriccions no s’allarguin tant com a la prime-
ra onada de la pandèmia. “Estem vivint una si-
tuació molt delicada perquè hi ha un gran retard 
en el pagament de les prestacions. En el primer 
expedient, no vam cobrar res fi ns al juny”, ha 
indicat el coordinador de Montcada Aqua, Jesús 
Claramón, qui espera que aquesta vegada els trà-
mits siguin més àgils i puguin cobrar abans.
La delicada situació econòmica dels monitors els 
ha obligat a reinventar-se. Al març, alguns van 
oferir classes en línia a títol individual a través 
dels seus perfi ls a les xarxes socials. Però des-
prés de tres ERO en un període de set mesos, 
han decidit organitzar-se i crear la plataforma 
virtual Fithouse Fitness, que ofereix classes de 
pilates, zumba, tonifi cació o gag, entre d’altres. 
“L’avantatge d’aquesta fórmula que proposem és 
que les sessions es poden fer quan es vulgui, 
en funció de la disponibilitat de cadascú”, ha 
manifestat Claramón, qui ha avançat que també 
tenen previst incloure cursos de nutrició, xerrades 
i, si la situació s’allarga molt, entrenaments a l’aire 

lliure amb un màxim de sis persones. A banda 
de la part econòmica, la iniciativa també els ser-
veix, sobretot, com a distracció. “El projecte és 
una manera de mantenir-nos actius, tenir una 
il·lusió i sentir-nos útils. A banda de la nostra 
economia, també està en joc el nostre benestar 
emocional, ha explicat Claramón | SA
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L’equip es creix contra els rivals forts però baixa el rendiment contra els més fl uixos

Cara i creu del juvenil A del FS 
Montcada en l’inici del campionat

FUTBOL SALA. DIVISIÓ D’HONOR ESTATAL

El juvenil A del FS Montca-
da ha mostrat la seva millor i 
pitjor cara en aquest inici del 
campionat al subgrup 3B de 
la Divisió d’Honor Estatal. 
A les dues últimes jornades, 
el conjunt d’Álex Navalón ha 
empatat a dos a casa contra 
el Montesión de Palma i ha 
sumat un punt amb gust agre-
dolç a la pista de l’Industrias 
Santa Coloma (6-6), el líder 

imbatut. L’equip ha jugat a un 
gran nivell davant dels rivals 
més complicats de la categoria, 
com el Futsal Palma i l’Indus-
trias, però ha baixat molt el 
seu rendiment contra els de 
la part baixa de la classifi ca-
ció. “Hem de ser capaços de 
mantenir la intensitat, l’am-
bició i l’energia de les grans 
ocasions”, ha dit Navalón. El 
Montcada és l’antepenúltim de 

la taula amb 5 punts, els matei-
xos que el seu pròxim rival, el 
CN Sabadell, l’exclub de l’en-
trenador local: “Serà impor-
tant sumar la victòria a casa 
perquè tots dos equips estem 
necessitats de punts per es-
calar posicions i agafar con-
fi ança”, ha explicat Navalón. 
El matx es disputarà el 21 de 
novembre, al pavelló Miquel 
Poblet (13h).El juvenil A del FS Montcada va empatar a dos gols a casa contra l’Entreculturas Montesión

Sílvia Alquézar | Redacció
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HANDBOL. PRIMERA ESTATAL

El sènior A masculí del CH La 
Salle ha encaixat dues derrotes 
consecutives contra el Joven-
tut Mataró (28-26) i l’Handbol 
Sant Esteve Palautordera (17-
32). Aquesta última ensopega-
da va ser un cop dur per als 
lassal·lians, que no van tenir el 
dia i van cometre moltes erra-
des, especialment en el capítol 
ofensiu. “No ens va sortir res. 
Vam fallar en atac i ens va 
faltar un punt d’agressivitat. 
En aquesta categoria si no 
estàs bé, l’altre equip et pas-
sa per sobre”, ha comentat el 
tècnic Pau Lleixà, qui assegu-
ra que “la derrota ens ha fet 
molt mal anímicament”. 
Una setmana abans, els mont-

cadencs van perdre contra un 
rival, el Mataró, que no va ser 
superior tàcticament. “Vam 
acabar pagant les errades 
en els llençaments a porte-
ria. He sortit decebut per-
què comptàvem amb els tres 
punts”, va manifestar l’entre-
nador després del partit.

Pròxima jornada. La Salle 
jugarà el 21 de novembre a 
la pista de La Roca (18h), el 
quart classifi cat del grup D de 
Primera Estatal, amb 9 punts, 
mentre que els lassal·lians són 
al desè lloc, amb 5. “Hem de 
demostrar que tenim capa-
citat de reacció. Hem sortit 
endavant de pitjors situaci-
ons”, ha indicat l’entrenador, 

qui confi a plenament en la 
seva plantilla “perquè l’equip 
està treballant bé durant la 
setmana”.

Reforç. El montcadenc Josep 
Quirós s’ha incorporat de nou 
a la plantilla del CH La Salle, 
després que l’Handbol Sant 
Joan d’Alacant, pel qual va fi t-

xar aquesta temporada, hagi 
hagut de retirar el seu primer 
equip del grup E de la Primera 
Estatal per motius econòmics. 
L’entrenador del CH La Salle 
Montcada, Pau Lleixà, celebra 
el retorn del lateral esquerre 
perquè és un jugador de gran 
qualitat. “Podrem recuperar 
la connexió amb Víctor Sáez 

que tan bon rendiment va 
donar la temporada passada 
i, a més, guanyem un pilar 
defensiu fent tàndem amb 
Albert Maresma”, ha comen-
tat el tècnic, tot afegint que el 
fi txatge de Quirós permetrà te-
nir més transicions en els con-
traatacs per la seva capacitat 
d’arribada.

Sílvia Alquézar | Redacció

El sènior A perd contra el Mataró i el Sant Esteve P.

El CH La Salle 
encaixa dues 
derrotes seguides

El jugador Albert Maresma, del CH La Salle, intenta aturar un rival al partit contra l’Handbol Sant Esteve Palautordera, al pavelló Miquel Poblet

PE
R

E 
D

E 
LA

M
O



Ignasi Vila
Quan vivia a Montcada, tothom el coneixia com l’Ignasi de Ca la Rosita perquè la seva mare, Rosa 
Riera, regentava una botiga de roba i confecció al carrer Major, fundada a fi nal dels anys trenta pels 
seus avis paterns. Va créixer envoltat de teles i patrons i, seguint la tradició familiar, va estudiar a 
l’Institut Català de la Moda. Els seus treballs van cridar l’atenció del dissenyador Pedro Morago, que 
el va fi txar per a les seves botigues de Barcelona. Durant 15 anys va treballar per a la prestigiosa 
fi rma, vestint a famosos i clients d’alt poder adquisitiu, fi ns que va al 2003 va decidir obrir el seu 
propi negoci, a L’Hospitalet de Llobregat, municipi on viu des dels noranta. Tot i que la botiga no 
passa pel seu millor moment, a causa de la pandèmia, ha aconseguit fer-se un nom a la ciutat i 
una clientela que aposta per la qualitat dels teixits i les peces úniques fetes a mida. La seva font 
d’inspiració són els llibres de patronatge antics que troba als Encants de Barcelona.

‘La moda ha de tenir un 
component de sorpresa’

La seva vocació pel disseny va ser 
induïda o voluntària?
Des de petit, he viscut envoltat 
de teles i patrons a la botiga que 
van fundar els meus avis paterns, 
provinents de Lleida. Quan la 
meva mare es va casar, als anys 
cinquanta, es va fer càrrec del 
negoci amb la meva tia. Hi feien 
confecció de bates, pijames, 
bruses i vestits i també es venien 
teles per metres. De manera 
natural, vaig a aprendre a cosir 
i a fer patrons i, després d’una 
incursió fallida als estudis de 
farmàcia, vaig optar per matricular-
me a l’Institut Català de la Moda.
Quina va ser la seva primera 
feina?
Quan la mare i la tieta es van fer 
grans, la meva germana Teresa i jo 
vam portar la botiga junts. Els dos 
èrem joves i la vam modernitzar 

per atraure públic nou, però poc 
després va aparèixer la meva 
oportunitat.
Com va arribar a treballar amb 
Pedro Morago?
Durants els estudis, vaig participar 
a diferents concursos aconseguint 
quedar fi nalista en vàries ocasions. 
Pedro Morago es devia fi xar en 
alguns dissenys meus i em va 
proposar treballar per a ell a les 
botigues que tenia a Barcelona.
Com va ser l’experiència?
Hi vaig treballar durant 15 anys 
i vaig aprendre molt. També vaig 
tenir l’oportunitat de conèixer 
cantants famosos com Josep 
Carreres, Joan Manel Serrat, Lluís 
Llach i Rafa Sánchez, de La Unión; 
actors com Josep Maria Flotats 
i polítics com Pasqual Maragall. 
Va ser una marca molt prestigiosa 
durant els anys vuitanta i noranta 

fi ns que el negoci va fer fallida i 
em vaig haver de buscar la vida.

És aleshores quan decideix 
muntar el seu propi negoci.
Sí, vaig llogar un local al nucli 
antic de L’Hospitalet on hi tinc la 
botiga i el taller. Tot el que venc 
és fet i dissenyat per mi. Treballo 
especialment els vestits de festa i 
cerimònies, però també faig altres 
peces com faldilles, abrics i jerseis 
per a dona. M’agrada treballar 
amb teixits naturals i faig tres 
viatges a l’any a França per buscar 
teles que no es puguin trobar aquí.

Quins són els seus referents?
M’agrada molt Balenciaga i, de fet, 
algunes peces de les que faig són 
versions de dissenys seus. També 
em fascina Jean Paul Gaultier 
perquè crec que la moda ha de 
tenir sempre un component de 
sorpresa. També m’inspiro en els 
llibres de patronatge antics. En 
tinc una àmplia col·lecció dels 
segles XVIII, XIX i XX. 
Com ha afectat la crisi el seu 
negoci?
La suspensió de les cerimònies 
ha fet baixar molt la facturació. 
Sobrevisc gràcies a una clientela 
fi del que valora les peces úniques 
i fetes a mida.
Però això no és molt car?
No tant com la gent es pensa. Faig 
vestits de festa a partir dels 300 
euros i jerseis que no passen dels 
80. És més intel·ligent comprar-se 

poca roba de qualitat, encara que 
sigui una mica més cara perquè, a 
la llarga, et gastes menys diners. 
La roba que ens comprem als 
grans magatzems acostuma a ser 
de baixa qualitat i l’hem d’estar 
renovant cada temporada perquè 
es fa malbé molt ràpidament.
Som massa esclaus de la moda?
Avui dia, són les grans corporacions 
les que determinen la roba que 
la gent es posa, de manera que 
tothom va vestit igual. Recordo 
que als anys vuitanta, els joves 
intentaven portar coses que fossin 
originals, diferents... Jo, amb 17 
anys, em feia la meva pròpia roba 
perquè la que hi havia aquí no 
m’agradava. Em copiava dissenys 
de revistes italianes i franceses. 
Hem de canviar de xip i posar-nos 
la roba que ens agrada, no la que 
ens marca la moda. 

‘És més intel·ligent 
comprar roba de 
qualitat perquè, a la 
llarga, gastes menys ’

Dissenyador de moda 

A títol personal
LAURA GRAU
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Campanya solidària de joguines 2020

Compra 
la mascareta 

solidària

2€
Amb el suport de:

RECOLLIDA 

DE MATERIAL 

ESCOLAR

I CONTES NOUS A:

• Auditori Municipal

   Plaça de l’Església, 12

PODREU COMPRAR LA MASCARETA SOLIDÀRIA

A PARTIR DE L’1 DE DESEMBRE A:
CAN SANT JOAN:

• Animal’s Can Sant Joan - C. Reixagó, 57
• Farmàcia Pardo-Relat  - C. Masia, 2
• Floristería Palmira - C. Besòs, 38
• Frutería Pozo- C. Reixagó, 44
• Gabinete Dental Dident - C. Reixago, 68
• La Botigueta de Can Sant Joan - Casa Maresma 

- C. Masia, 8
• Malakita - C. Reixagó, 46-48
• Merceria Sisquet - C. Bateria, 70
FONT PUDENTA:

• Alimentació Susana - Pg. Font Pudenta, 60-62
MAS RAMPINYO I MAS DURAN:

• Cafeteria forn de pa Les Delícies - C. Joan Miró, 16
• Farmàcia Judit Recasens - Av. Catalunya, 65
• Papers - Av. Catalunya, 48 baixos, 2
MONTCADA NOVA-PLA D’EN COLL:

• Forn Oliveras - C. Lleida, 15
• Forn Montse Cafeteria - C. Mallorca, 59
• La Botigueta de la Rambla - Rbla. Països 

Catalans, 4
• L’Herbolari - C. Barcelona, 13-15
• Stil nou - C. Bruc, 40, baixos

TERRA NOSTRA:

• Centre de jardineria Terra Nostra 

- Ctra. Sabadell, km 2  800 (N-150)
• Flors Riera - C. Ramon Llull, 89
ZONA CENTRE:

• Bar Restaurant La Oficina - Pl. de l’Església, 10
• Bar Manhattan - C. Montiu, 1
• Ca l’Estrelleta - C. Major, 53
• Carnisseria Fina - C. Santiago Rusiñol, 2B
• El rebost de l’àpat - C.  Major, 77
• Ferreteria industrial Montcada - C. Clavell, 44
• Flors Montse - C. Rocamora, 24
• Forn de Pa Cel Obert - C. Bonavista, 2
• Forn Oliveras - C. Santiago Rusiñol, 10 
• La tentación de la princesa - C. Major, 95
• Perfumeria Heri - Passion Beauté - C. Major, 112
• Perfumeria Hernandez - Düca - C. Major, 93
• Perruqueria Mònica - C. Bogatell, 5
• Reyes de Palacio - C. Major, 8
• Rosa Bandrés - C.  Rosselló, 2D
• Teixits Rotxe - C. Clavell, 16
• Tintoreria Solanes - C. Major, 57
• Viatges Airos Montcada - C. Major, 67
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