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‘La Covid-19 
m’ha deixat 
seqüeles físiques 
i neurològiques’
Vicky Béjar apel·la a la 
responsabilitat de la gent a les 
portes de les festes de Nadal  
PÀG. 4

Les botigues reben les cartes per al Pare noel i els Reis Mags PÀG. 3
La màgia del comerç

El festival de La Unió aporta 
3.600€ a la Marató PÀG. 15

La nova programació inclou 
setze espectacles  PÀG. 24
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COMERÇ

Neix MirAprop, una plataforma virtual 
per comprar als establiments locals
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La clientela pot fer la compra en un sol carret, amb un únic pagament, i rebre la comanda a casa el mateix dia
Sílvia Alquézar | Mas Rampinyo

La pandèmia de la Covid-19, 
amb les restriccions de mobilitat 
i la por al contagi, ha accelerat 
l’expansió del comerç electrònic 
i de les empreses distribuïdores. 
Amb l’objectiu d’implementar 
a l’àmbit local la fi losofi a del 
‘marketplace’, dos veïns de Mas 
Rampinyo –Jordi Escrigas i Nú-
ria Riera– han posat en marxa 
aquest mes de desembre la pla-
taforma MirAprop, a través de 
la qual les botigues del municipi 
poden oferir els seus productes. 
La clientela pot fer la compra en 
un sol carret realitzant un únic 
pagament, ja sigui amb targeta 
de crèdit o via transferència. 
“La idea és que l’usuari com-
pri el que necessita als di-
ferents comerços adherits i 
nosaltres li portarem a casa el 
mateix dia a la tarda, si ha fet 
la comanda abans de les 12h”, 
ha explicat Riera. Sobre els avan-
tatges que pot aportar el portal al 

comerç local, Escrigas ha desta-
cat que “la clientela guanyarà 
en practicitat i els establiments 
en visibilitat, ja que serà un 
aparador virtual per donar a 
conèixer els seus productes”.

Suports. La iniciativa compta 
amb el suport de les dues entitats 
de comerç de la ciutat –Mont-
cada Centre Comerç (MCC) i 
l’Associació de Can Sant Joan– i 
de l’Ajuntament, que feia mesos 
que estaven treballant plegats en 
un projecte similar. El regidor de 
Comerç, Salva Serratosa (ERC), 
opina que “és una bona opor-
tunitat per no perdre el tren 
del comerç electrònic, que ha 
esdevingut un sector en expan-
sió durant la pandèmia”. L’edil 
ha avançat que el consistori té 
previst oferir, en breu, ajuts di-
rectes als comerços locals per ad-
herir-se a la plataforma: “Volem 
subvencionar la quota d’ins-
cripció durant uns mesos, però 

Campanya municipal 
en suport al comerç
Coincidint amb la campanya na-
dalenca i amb la col·laboració 
de les Associacions de Comerç 
de Can Sant Joan i Montcada 
Centre, el consistori ha posat en 
marxa una acció publicitària amb 
un vídeo promocional destinat a 
promoure el comerç local. Sota 
el lema “Montcada viu, viu Mont-
cada”, la iniciativa pretén animar 
la ciutadania a consumir als esta-
bliments del municipi en un any 
en què la pandèmia ha sacsejat 
amb força l’activitat econòmica i 
social. Per potenciar l’ambienta-
ció nadalenca, els carrers Major 
i Reixagó i la rambla dels Països 
Catalans també compten amb fi l 
musical  fi ns al dia de Reis.
Una de les accions incloses a la 
campanya és el repartiment de 
cartes, tant pel Pare Noël com 

per als Reis Mags, que l’Ajun-
tament ha lliurat als comerços 
perquè els comerciants puguin 
distribuir-les a totes aquelles per-
sones que visitin l’establiment 
–aquells que no l’hagin rebuda 
poden recollir-la a l’Ajuntament. 
Un cop els infants hagin redac-
tat la seva carta, la poden tornar 
novament al comerç, que la farà 
arribar als patges reials. “Aquesta 
campanya és una gran oportuni-
tat per donar oxigen i força a un 
sector que ho necessita més que 
mai”, ha manifestat el regidor de 
Comerç, Salva Serratosa (ERC).  

Decisió polèmica. La campanya 
nadalenca, però, va arrencar el 
primer cap de setmana de de-
sembre amb polèmica, ja que 
l’Ajuntament va notifi car a la 

NADAL A LES BOTIGUES
En marxa el concurs d’aparadors 
que compta amb la participació 
d’una vintena d’establiments

Jordi Escrigas i Núria Riera són els cofundadors de MirAprop, el ‘marketplace’ a nivell local que s’ha posat en marxa aquest mes de desembre

encara hem de tancar les bases 
de l’ajut i portar-les al Ple”. 
Per a Helena Abril, presidenta de 
l’MCC, MirAprop és un projec-
te que encaixa en la fi losofi a de 
l’entitat:  “És un espai en línia 

de proximitat, fet per gent de 
Montcada que cuidarà els nos-
tres productes i comerços”. 
Per la seva banda, la presidenta 
de l’Associació de Comerç de 
Can Sant Joan, Andrea Leiva, 

veu amb bons ulls la iniciativa 
i el suport municipal. D’altra 
banda, Leiva proposa que  “els 
establiments de serveis tinguin 
també cabuda en el portal 
d’Internet”.

La fi delitat 
de la clientela 
té premi

Els comerços acullen les bústies on els infants poden deixar les cartes per als Reis o el Pare Noël
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Generalitat que el primer festiu 
d’obertura seria el dia 8 sense 
consensuar-ho amb els boti-
guers. Alguns establiments que 
van obrir el dia 6 van ser obligats 
a tancar per la Policia Local, fet 
que va motivar la queixa de la 
presidenta de l’MCC a través de 
les xarxes socials i de Cs, que va 
criticar l’acció “unilateral” de la 

Regidoria de Comerç. Serrato-
sa ha declinat fer declaracions 
al respecte, tot dient que ja ha 
donat les explicacions sobre l’in-
cident en el si de la Taula Taula 
d’emergència econòmica i soci-
al, on hi ha representants de les 
associacions de comerciants i de 
tots els grups muncipals del Ple 
de l’Ajuntament | PA

L’Associació de Comerciants de 
Can Sant Joan sortejarà sis pane-
res valorades en 275 euros cadas-
cuna entre els clients de les seves 
botigues. Els tiquets es donen per 
les compres que s’estan fent du-
rant la campanya nadalenca i el 
23 de desembre, a les 18h, es farà 
el sorteig al Kursaal, que comp-
tarà amb l’actuació de diversos 
grups locals. Si l’equipament no 
es pot obrir per les restriccions 
anti-covid, l’acte es traslladarà a 
l’Hotel d’entitats a porta tancada. 
El sorteig serà gravat en vídeo i 
es difondrà per les xarxes socials.
Montcada Centre Comerç, per la 
seva banda, ha decidit centrar els 
seus esforços a guarnir el carrer 
amb arbres de leds que lluiran 
durant totes les festes al davant 
de cadascuna de les botigues as-
sociades | PA
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AMAZON, A MONTCADA
La multinacional compra a Goddman 
els terrenys de l’antiga General 
Cable per fer-hi una nau logística

‘Tot i el tràngol, em sento afortunada’

Quan va trobar-se malament?
El 16 de març vaig sentir molt 
malestar general i un cansament 
exagerat, com si tingués un elefant 
a sobre i no em pogués moure.
Es va visitar al seu CAP? 
Només per telèfon, mai de forma 
presencial. La metgessa va descar-
tar la Covid-19 i ho va atribuir tot 
a una gastroenteritis. Vaig estar 
un mes sense cap atenció mèdica, 
amb 38 graus de febre i a casa.
Què va passar després?
El 23 d’abril em vaig fer una 
prova en una mútua que va con-
fi rmar que tenia el coronavirus 
en sang i anticossos. Vaig deci-
dir canviar de metge i, per sort, 
em va derivar d’urgències a Vall 
d’Hebron i a d’altres especialistes. 
Aleshores ja no tenia ni olfacte ni 
gust, a més de problemes auditius, 
vertigen, fatiga, mal de cap, mus-
cular i articular i taquicàrdies...
Com anava d’ànims?
Tocada, desesperada i quasi sen-
se esperances, però al maig vaig 
contactar per Twitter amb gent 
que tenia els mateixos símpto-
mes i vam crear el grup ‘Covid19 
Persistent’ a Catalunya i després 
‘Long Covid Acts’, amb altres 
col·lectius a Espanya. Per fi  es va 
articular un protocol de reconei-
xement de la nostra situació.
I què es va descobrir?
Pel que sembla, hi ha un patró 
en els malalts. Les persones amb 

problemes digestius acaben amb 
seqüeles neurològiques i les que
tenen insufi ciències respiratòries, 
amb complicacions pulmonars. 
Un estudi de la So cie tat Espa-
nyola de Metges de Família de-
termina que les més propenses a 
sofrir els símptomes són dones 
amb una mitjana de 43 anys.
I com ha estat la seva evolució?
Estic esgotada, però persevero. 
Tot és massa nou, els metges 
encara no ho saben tot i els ma-
lalts no rebem l’atenció mèdica 
necessària. Hi ha companys del 
col·lectiu al qual pertanyo que 
no reben cap teràpia.
Com viu la nova situació?
He fet un canvi radical, assu-
mint que la solució va per llarg. 
Tinc molta incertesa sobre el 
futur i moltes limitacions a ni-
vell cognitiu.
Què li diria a la gent que no ha 
viscut l’experiència?
Explico el meu cas perquè tot-
hom prengui consciència de la 
gravetat i les conseqüències de 
la Covid-19. Tota prevenció és 
poca. La nostra vida està en joc 
i val massa.

‘La nostra vida està en joc i val massa’

ENTREVISTA. VICKY BÉJAR, 45 ANYS. AFECTADA PER LA COVID-19

Sense encara cap explicació mèdica, Béjar segueix tenint els símptomes persistents del virus i una evolució plena d’incertesa

Han passat nou mesos des que aquesta montcadenca va començar a tenir els 
primers símptomes del virus i les seqüeles encara l’acompanyen. La malaltia l’ha 
afectada a nivell físic i neurològic, però no ha llençat la tovallola i ha aconseguit for-

mar part d’un estudi d’investigació de Can Ruti i fer rehabilitació física i cognitiva 
a l’Institut Guttmann gràcies al col·lectiu ‘Covid19 Persistent de Catalunya’ al qual 
pertany. Vicky segueix lluitant cada dia per superar aquest malson. Lluís Maldonado 

Vicky Béjar és mare de dos nens (14 i 10 anys), viu a Can Cuiàs i treballa com a comptable a l’empresa que regenta amb el seu marit al barri
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La Covid-19 m’ha 
generat molts problemes 
a nivell físic i cognitiu, 
i una pèrdua auditiva

Què ha suposat per a vostè entrar 
en l’estudi de Can Ruti del pres-
tigiós doctor Bonaventura Clotet?
Tot i el tràngol pel que es-
tic passant, em sento molt
afor      tunada de formar-ne part i de
rebre una gran ajuda professional. 
A través de la Fundació de la Lluita 
contra la Sida (FLSIDA) desenvolu-
pen un estudi amb voluntaris que 
tenen simptomatologia persistent.
El programa de Can Ruti FLSIDA 
ha estat una millora qualitativa?
No només això, sinó que m’han 

donat llum en un pou sense fons. 
Em van detectar un dèfi cit de pro-
teïna en la musculatura i ara estic 
molt millor.
I com va aconseguir ser derivada 
a l’Institut Guttmann?
Al juliol, després d’un llarg periple 
burocràtic i gràcies a la platafor-
ma ‘Covid Persistent’ vaig ser de-
rivada al centre per rebre tracta-
ment durant vuit setmanes. 
En què va consistir la rehabilitació?
Treballàvem a nivell físic dos dies 
a la setmana i a nivell cognitiu, 

una hora diària en línia amb pro-
grama especialitzat. Tenia moltes 
difi cultats per parlar, havia oblidat 
multiplicar o dividir i això, encara 
no ho he recuperat del tot.  Quan 
vaig arribar gairebé no podia ni 
caminar. Amb exercicis, vaig en-
fortir la musculatura. Ara segueixo 
anant al Guttmann pel programa 
cognitiu i per fer sessions privades 
perquè, malaudarament, no hi ha 
encara aquesta prestació pública. 
Per sort, he comptat sempre amb 
l’ajuda de la meva família i amics | LM

Twitter: @COVID19persist1
Facebook: Long COVID ACTS
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BOSC D’EN VILARÓ

Un bri d’esperança per als 
veïns de la urbanització
L’AV celebra que el nou Pla de protecció de Collserola no inclogui l’extinció 
de dues urbanitzacions anàlogues que hi ha a Sant Cugat del Vallès
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Pilar Abián | Redacció

L’AV Bosc d’en Vilaró celebra 
que les urbanitzacions Sol i Aire i 
Mas Fortuny de Sant Cugat no es 
vegin afectades pel nou pla espe-
cial de protecció del Parc Natural 
de la Serra de Collserola (PEP-
Nat) que, inicialment, qualifi cava 
aquests nuclis d’Espais de Regu-
lació Especial (ERE) per abordar 
la seva desaparició i restituir els 
valors ambientals afectats. Aques-
tes urbanitzacions es troben en la 
mateixa situació que la del Bosc 
d’en Vilaró –a la serralada de Ma-
rina, a cavall entre Montcada i Ba-
dalona–, construïdes en terrenys 
forestals i amenaçades d’extinció. 
És per això que qualsevol canvi 
que pugui afectar el seu futur se 
segueix amb atenció des de Mont-
cada i Reixac.

Visió esperançadora. La notícia 
que el text defi nitiu del PEPNat 

de Collserola no faci referència 
a la desaparició de les urbanit-
zacions existents s’ha viscut al 
Bosc d’en Vilaró com una vic-
tòria. “Pensem que és una opor-
tunitat per legalitzar els nostres 
habitatges”, ha manifestat Loli 
Alfonso, presidenta de l’AV. L’en-
titat porta anys lluitant per prote-
gir la urbanització amb l’objectiu 
de mantenir les més de 200 cases 
existents. “Volem sol·licitar la 
protecció de les nostres llars i 
que les poguem rehabilitar; ara 
ens trobem en precari”, explica 
la presidenta. 
Precisament a inici de desembre, 
l’entitat ha registrat una petició 
al consistori perquè permeti que 
es facin obres a habitatges i es-
pais comuns, argumentant que 
el Pla Especial de la serralada de 
Marina considera la urbanització 
com a ‘fora d’ordenanció’ tipifi -
cació que, segons l’advocat de 

l’entitat, admet les obres d’ade-
quació i rehabilitació necessàries. 

Suport consistorial. El president 
de l’Àrea Territorial de l’Ajunta-
ment, Jordi Sánchez (ERC), és 
conscient que el contingut del 
PEPNat de Collserola no impli-
ca la legalització de les urbanit-
zacions existents. “Per poder-ho 
fer, cal un canvi de legislació 
que requereix necessàriament 
el consens de totes les forces 
polítiques del Parlament”, ha 
assenyalat l’edil. No obstant això, 
Sánchez entén que cal trobar so-
lucions a una problemàtica urba-
nística i social que s’arrossega des 
de fa més de 50 anys. “Com a 
govern –ha dit– estem disposats 
a acompanyar-los en les seves 
reivindicacions i reclamarem 
per al Bosc d’en Vilaró el ma-
teix que s’atorgui a urbanitza-
cions similars”.

Franges perimetrals contra incendis
Aquest mes de desembre s’han 
dut a terme els treballs per crear 
una franja perimetral de 25 me-
tres d’amplada a la part baixa de 
la urbanització Bosc d’en Vilaró, 
a la serralada de Marina, con-
cretament la que dona a la Torre 
dels Frares. 
Els treballs, a càrrec d’una em-
presa externa contractada pel 
consistori, han costat 46.000 
euros, que sufraga en un 80% 
la Diputació, mentre que el 20% 
restant l’assumeix l’Ajuntament.

“La franja de separació protegi-
ria la urbanització i els seus ha-
bitants en cas que es declarés 
un incendi a la part baixa de la 
muntanya”, ha explicat el regidor 
de Medi Natural, Oriol Serratusell 
(ECP). 
A la urbanització l’Estany de Ga-
llecs, que pertany a Montcada, 
també es farà aquest mes una 
franja perimetral que costarà 
4.000 euros i que sufragaran 
conjuntament la Diputació i el 
consistori montcadenc | PA

La urbanització Bosc d’en Vilaró, ubicada en sòl forestal, fa dècades que lluita per la seva legalització
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El solar de l’antiga General Cable 
acollirà un centre d’Amazon
La multinacional nordamericana obrirà al municipi la seva desena seu a Catalunya

Amazon obrirà el desè centre 
a Catalunya a les instal·lacions 
que ocupava Prysmian, l’antiga 
General Cable, al polígon del 
Pla d’en Coll. La multinacional 
nord-americana de distribució 
té previst aixecar una nau de 
més de 20.000 metres quadrats 
destinada a l’emmagatzematge 
i el repartiment de productes 
per a la seva venda online. El 
setembre de l’any passat, l’em-
presa Prysmian va decidir tan-
car les fàbriques de Montcada 
i Manlleu, afectant 500 treba-
lladors. Les instal·lacions les 

va comprar Goodman, grup 
inversor australià que aposta 
per reconvertir fàbriques sense 
activitat en naus logístiques.

Alerta. Arran de la notícia, al-
guns sindicats han alertat sobre 
el procés de desmantellament 
del teixit industrial que s’està 
produint a Catalunya, posant 
com a exemple el polígon de 
Pla d’en Coll, on en poc més 
d’un any s’han anunciat tres 
tancaments, Nissan Montcada, 
General Cable i, la més recent, 
TE Connectivity. 
Precisament el passat 9 de de-

sembre, el president del comi-
tè d’empresa de la planta local 
d’aquesta fi rma, Pedro Prieto, 
va fer una intervenció al Parla-
ment, convidat pels grups del 
PSC, ERC i ECP, en el marc 
de la Comissió d’Afers Socials 
i Treball. 
Prieto va reclamar la derogació 
dels articles de la reforma la-
boral que més perjudiquen els 
treballadors i va fer una crida a 
les administracions i als partits 
polítics perquè es prenguin me-
sures per frenar l’auge del mo-
del logístic al país en detriment 
del sector productiu.

PLA D’EN COLL

Laura Grau | Redacció
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L’antiga General Cable està sent enderrocada per acollir la nova nau logística d’Amazon

Agraïment de la plantilla de Nissan a l’alcaldessa
En un acte fet el 16 de desembre a les instal·lacions de 
la planta montcadenca, al Pla d’en Coll, el personal de 
Nissan va agrair a Laura Campos la seva implicació en 
suport a la plantilla durant els 94 dies de vaga fets un 
cop la multinacional japonesa va anunciar el seu tanca-
ment. L’alcaldessa va rebre una placa enmig d’un llarg 

aplaudiment. “Ha estat molt emotiu i sorprèn que uns 
treballadors que ho han passat tan malament tinguin 
detalls com aquest amb qui, al cap i a la fi , no tenia 
a les seves mans la solució dels seus problemes; han 
estat tot un exemple de dignitat i solidaritat i sempre 
els estaré immensament agraïda”, ha dit l’edil | LR
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Espai Cultural Kursaal

Pista Municipal, Zona Centre

• Aforament limitat

• Recorregut senyalitzat

MESURES DE SEGURETAT 
PER LA COVID-19
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Presentat un ambiciós pla per 
millorar l’entorn de l’espai fl uvial
El projecte, liderat pels dos consorcis, està pressupostat en més de 227 milions

El Consorci Besòs Tordera i el 
Consorci del Besòs han presen-
tat públicament el pla Viu el Be-
sòs!, que preveu actuacions en 
un tram de 72 km de la conca, 
per un import de més de 227 mi-
lions. Aquest full de ruta compta 
amb el suport de l’AMB, la Di-
putació i l’ACA i es vol executar 
amb fons europeus. 

Àmbits d’actuació. El projecte 
està estructurat en sis eixos te-
màtics. El primer, pressupostat 
en 105,8 milions, és el de la 
reducció de la contaminació 
i millora de la qualitat de l’ai-
gua. Un altre eix incideix en la 
millora de la biodiversitat i la 

connectivitat ecològica amb la 
renaturalització d’espais i la re-
cuperació d’hàbitats. En aquest 
bloc, amb una inversió de 35,5 
milions, es preveu actuar a l’en-
torn del parc de les Aigües i de 
la depuradora; al marge dret 
del Besòs entre l’horta de la 
Ponderosa i Can Sant Joan; al 
punt on es connecten el Ripoll 
i el Besòs, i als espais que hi ha 
a partir del Font Freda entre la 
Línia d’Alta Velocitat i l’auto-
pista C-33.
El tercer eix del Pla, centrat en 
l’agricultura urbana sostenible, 
preveu mantenir i reactivar la 
Ponderosa, a Vallbona, una de 
les reivindicacions de la Taula 
Comunitària del Rec Comtal. 

Tot plegat s’ha pressupostat en 
15,2 milions.
Els espais per a la salut i la mo-
bilitat sostenible formen part 
del quart eix d’actuacions amb 
la millora de la connectivitat 
fl uvial i una inversió prevista 
de 22,3 milions. En el cas de 
Montcada i Reixac el projecte 
inclou un carril bici fi ns a Santa 
Coloma pel camí fl uvial, un al-
tre pel marge dret i recuperar el 
que va des del terme municipal 
fi ns a Martorelles.
El cinquè eix del Pla, pressu-
postat en 50,3 milions, està 
vinculat als efectes del canvi 
climàtic. I fi nalment, el sisè està 
relacionat amb la comunicació i 
la conscienciació ambiental.

El Pla preveu inversions a la llera del riu al seu pas pel municipi amb la creació de camins fl uvials i la recuperació d’espais degradats

CONCA DEL BESÒS

Agents de la Policia Local, del 
Cos de Rurals i de Seprona –
depenent de la Guàrdia Civil–, 
van comissar el passat 4 de de-
sembre una seixantena d’ani-
mals d’una fi nca ubicada a la 
N-150, entre els barris de Can 
Cuiàs i Terra Nostra. Segons 
fonts del consistori, en total es 
van retirar a la propietat 27 gos-
sos, 11 porcs vietnamites, 18 
conills, 3 perdius i una fura per 
no disposar de les instal·lacions 
adequades per acollir-los, ni 
complir amb l’obligatorietat de 
tenir-los censats i vacunats, tot 
i els requeriments que se li ha-
vien fet des del consistori. A la 
fi nca hi havia alguns gossos que 
vivien allotjats i que seran retor-
nats als seus propietaris un cop 
acreditada la seva titularitat. 

El titular del terreny també supe-
rava el nombre d’exemplars que 
es poden tenir si no es disposa de 
la condició de nucli zoològic. 

Obertura d’expedient. “Els ani-
mals es troben en bones 
mans ja que han estat traslla-
dats a la Societat Protectora 
d’Animals de Catalunya; ara 
obrirem el corresponent ex-
pedient sancionador per in-
compliment de l’Ordenança 
de tinença responsable d’ani-
mals i per reclamar el cost de 
la intervenció, que ha hagut 
d’assumir l’Ajuntament en 
primera instància”, ha mani-
festat el regidor de Medi Na-
tural i Salut Pública, Oriol Ser-
ratusell (ECP). En l’operació 
també ha col·laborat l’ong De-
fensa Animal Rescue (DAR).

Pilar Abián | Redacció

Els exemplars han estat traslladats a una societat protectora

Comissats una seixantena 
d’animals a un particular

INTERVENCIÓ CONJUNTA

Salut Pública 
alerta sobre 
la triquinosi
La Regidoria de Salut Pública 
ha enviat cartes als minoristes 
de carn del municipi i a la Soci-
etat de Caçadors El Tordo per 
informar-los sobre la necessitat 
de controlar sanitàriament la 
carn provinent de caça silvestre 
abans del seu consum alimenta-
ri. L’avís està relacionat amb la 
detecció de triquinosi per part 
del Departament de Salut de la 
Generalitat en dos porcs senglars 
abatuts a Castellar del Vallès. 
En la carta informativa, l’Ajun-
tament recorda que les peces de 
caça silvestre distribuïdes pels 
circuits comercials s’han d’ha-
ver obtingut necessàriament en 
establiments de manipulació au-
toritzats i que estiguin inscrits al 
Registre Sanitari d’Indústries i 
Productes Alimentaris de Cata-
lunya (RSIPAC) | PA

Pilar Abián | Redacció

A la fi nca on es va fer la intervenció hi havia, a més de gossos, conills i perdius, 11 porcs vietnamites
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CALENDARI FISCAL 2021

TAXES QUE GESTIONA L’AJUNTAMENT

- L’Impost de Béns Immobles (IBI) Urbans, Rústics
i Bices

- L’Impost d’Activitats Econòmiques (IAE)
- L’Impost sobre vehicles de tracció mecànica
- L’Impost sobre l’increment del valor dels terrenys de 

naturalesa urbana (plusvàlua)
- La taxa de residus
- La taxa per aprofitament especial de domini públic 

local, a favor d’empreses explotadores de serveis de 
subministraments d’interès general

ORGT de Montcada i Reixac

C. Aigües, 3

Cal cita prèvia per a qualsevol tràmit.
Horari d’atenció presencial amb cita prèvia: dilluns, 
dimecres i divendres, de 8.30 a 14 h.

Per demanar visita: 
Web: www.orgt.diba.cat
Telèfons: 934 729 171; 674 961 299; 932 029 802

IMPOSTOS I TAXES QUE GESTIONA L’ORGT

Per a més informació i si voleu domiciliar els pagaments d’aquests impostos i taxes, ho heu de comunicar 

a l’ORGT, per Internet a www.orgt.diba.cat o bé als telèfons: 934 729 171; 674 961 299; 932 029 802

Si voleu domiciliar el pagament d’aquestes taxes, ho heu de comunicar a l’Ajuntament

abans del 15 de gener de 2021. Més informació a www.montcada.cat

Taxa de mercats ambulants
Període voluntari: de l’1 de febrer 
a l’1 d’abril
Pagament domiciliat únic: 1 de març

Taxa de guals
Període voluntari: de l’1 de març 
al 3 de maig
Pagament domiciliat únic: 1 d’abril

Taxa de cementiri
Període voluntari: del 23 d’abril 
al 23 de juny
Pagament domiciliat únic: 1 de juny

L’Ajuntament de Montcada i Reixac continua gestionant:

- L’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres 
(ICIO)

- La taxa de guals

- La taxa de mercats ambulants
- La taxa del cementiri
- La resta de taxes i preus públics

L’Oficina de Recaptació i Gestió Tributària (ORGT) s’encarrega del cobrament i de totes les gestions
i bonificacions vinculades a:

IBI Urbà.  NOVETAT Pagament fraccionat a 5 terminis
Període voluntari: de l’1 d’abril a l’1 de juny
Pagament fraccionat: 1 d’abril, 1 de juny, 1 de juliol, 1 de 
setembre i 2 de novembre

IBI Rústic
Període voluntari: del 3 de maig al 5 de juliol
Pagament domiciliat únic: 1 de juliol

BICES
Període voluntari: del 3 de maig al 5 de juliol
Pagament fraccionat: 3 de maig, 1 de juliol, 1 de setembre
i 2 de novembre

Impost sobre vehicles de tracció mecànica
Període voluntari: del 5 de març al 5 de maig
Pagament domiciliat únic: 3 de maig

Taxa de residus domèstics i comercials
Període voluntari: de l’1 de setembre al 5 de novembre
Pagament domiciliat únic: 2 de novembre

IAE
Període voluntari: de 16 de setembre a 16 de novembre
Pagament domiciliat únic: 2 de novembre
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De les propostes aprovades, només 
en queden tres per executar
Al gener, començaran les obres per remodelar el parc infantil proper al Mitja Costa

La segona edició dels pressu-
postos participatius 2018-2019 
es troba ja en la seva recta fi nal 
pel que fa a l’execució dels pro-
jectes. Al gener començaran les 
obres de millora al parc situat 
davant de l’escola Mitja Costa, 
amb una inversió de 41.000 eu-
ros. L’actuació inclou condicio-
nar la zona de jocs infantils, així 
com incorporar fanals i taules 
de pícnic. 

Properes actuacions. Una altre 
projecte pendent, pressupostat 
en 50.000 euros, és el de l’am-
pliació de l’àrea de jocs infan-
tils situada al parc de la Llacu-
na, que es podria licitar abans 
d’acabar l’any. Finalment, la 
setena actuació a fi nançar i que 
encara no té una previsió d’ad-
judicació i execució és la crea-
ció d’un espai de treball per a 
emprenedors i autònoms. 
En aquesta edició dels pressu-

postos participatius s’acabaran 
invertint 250.000 euros. 

Balanç. Els projectes ja executats 
són la dotació de dos vehicles 
per a l’ADF; les noves fi gures 
de la reina Elisenda i el senescal 
Guillem de la Colla de Gegants; 
la cessió d’un ecògraf a l’ICS 
que s’ha instal·lat al CAP Mont-
cada i punts d’alimentació per a 

les colònies controlades de gats 
urbans. L’Ajuntament prepararà 
durant el proper trimestre una 
nova convocatòria de pressupos-
tos participatius. “Són un bon 
recurs per implicar la ciuta-
dania en la decisió sobre a què 
es destina una part del pressu-
post municipal”, opina el regi-
dor de Participació Ciutadana, 
Juan Carlos de la Torre (ECP).

PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS

Pilar Abián | Redacció
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Al parc de l’avinguda de Terra Nostra es farà una inversió de 41.000 euros

Oliver Hernández és el 
nou portaveu de Podem 

Salva Muñoz, triat primer secretari de les JSC
L’agrupació local de la Joventut Socialista de Catalunya (JSC) 
va renovar per unanimitat la seva junta a l’assemblea que va 
tenir lloc el 12 de desembre. El nou primer secretari és Sal-
vador Muñoz, que substitueix en el càrrec Ismael Hernández, 
qui s’encarregarà a partir d’ara de la secretaria d’acció polí-
tica i electoral. La resta de membres escollits han estat Àlex 
Digon, secretari d’organització; Aleix Colete, secretari de co-
municació i xarxes socials; Alicia Egea, secretària de feminis-
me i LGTBIQ+; Xavi Saperas, secretari de comerç, ocupació 
i empresa; Albert Carandell, secretari de cultura i coordinació 
amb el món local; Arantxa Riera, secretària de Salut i Trans-
ició Ecològica; Héctor Domingo, secretari de formació i edu-
cació, i Víctor Carrillo, secretari d’acció social i esports. “Som 
un equip que combina l’experiència dels militants que ja 
estaven amb l’impuls i iniciativa dels novells, una barreja 
que donarà a la JSC un fort impuls renovador”, va comentar 
el nou responsable de la JSC, qui vol fer partícep els joves en 
la presa de decisions | LR
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POLÍTICA

Laura Grau | Redacció

Oliver Hernández ha estat es-
collit portaveu de Podem Mont-
cada en l’Assemblea Ciutadana 
Municipal celebrada el 10 de 
desembre de forma telemàtica 
on també va elegir el nou Con-
sell de Coordinació Municipal, 
format per Mar Sempere com 
a secretària de Feminismes; 
Amelia Marín com a secretà-
ria d’Organització i el mateix 

Hernández, com a secretari 
de Comunicació. Segons un 
comunicat de la formació, els 
nous òrgans han estat escollits 
per unanimitat. El portaveu de 
PM –secretari general des del 
2018– ha agraït la confi ança 
dels adherits i ha manifestat 
“la voluntat de seguir treba-
llant pel municipi tot i les di-
fi cultats sobrevingudes per la 
pandèmia”, ha dit.

La formació renova el Consell de Coordinació Municipal
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PESSEBRE AL POBLAT IBÈRIC
Com és tradició, el Cim ha col·locat 
un naixement a Les Maleses per donar 
la benvinguda al nou any

Campanya contra l’estigma dels joves 
com a focus de transmissió del virus
L’Ajuntament activa un web amb testimonis de joves i experts que desmunten el discurs que els culpabilitza

INICIATIVA MUNICIPAL

Els joves han estat injustament 
assenyalats per alguns mitjans 
de comunicació i administraci-
ons com els principals culpables 
de la segona onada de la Co-
vid-19, com si haguessin estat 
els únics a saltar-se les restric-
cions amb fes-
tes o trobades 
en grup, quan 
molts dels ca-
sos denunciats 
públ icament 
han estat pro-
tagonitzats per 
adults. La rea-
litat és que la immesa majoria 
del jovent està actuant de forma 
responsable i exemplar, malgrat 
les afectacions que està tenint 
la pandèmia en les seves vides. 
Per aquest motiu, l’Ajuntament 
ha decidit fer una campanya  
amb el lema  ‘No m’assenyalis’ 
amb l’objectiu de desestigmatit-
zar el col·lectiu i expressar-li el 
seu suport. 

Testimonis a les xarxes. La ini-
ciativa municipal compta amb 
la col·laboració de Montcada 
Comunicació i està protago-
nitzada per una quinzena de 
joves, així com de diferents 
professionals –dels àmbits de 
l’educació i la psicologia– que 
han explicat en vídeo les se-

ves impressions. D’una banda, 
els testimonis narren com van 
viure el confi nament i com les 
restriccions anti-covid han mo-
difi cat durant tots aquests me-
sos la seva rutina acadèmica, la-
boral i personal. La majoria veu 
amb preocupació el seu futur, 

marcat per una 
crisi econòmi-
ca i social que 
es pot allargar 
en el temps, 
precaritzant les 
seves opcions 
professionals 
i difi cultant la 

seva possibilitat d’emancipació.
Els professionals, per la seva 
banda, aprofundeixen en l’im-
pacte emocional de la pan-
dèmia en aquest sector de la 
població que està renunciant 
a tot allò que és natural a la 
seva edat, com ara sortir, expe-
rimentar, conèixer i socialitzar.

Difusió. Els vídeos es poden 
visualitzar al web montcada.cat/
nomassenyalis i també es difon-
dran a través del canal Youtube 
de Montcada Comunicació i 
de les xarxes socials de l’Ajun-
tament per tal de fer arribar el 
missatge a la població. Dins del 
web hi ha articles i altres re-
cursos informatius relacionats 
amb la temàtica.

Pilar Abián | Redacció

La pandèmia està 
tenint un gran impacte 
emocional entre els 
joves, per als qui 
socialitzar és vital

Joves participants a la campanya que han fet conjuntament la Regidoria d’Infància i Joventut, Comunicació i Premsa i Montcada Comunicació 
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Missatge de suport, esperança i agraïment al col·lectiu
L’objectiu de la campanya és 
desestigmatitzar el jovent i ex-
pressar-li el seu suport. “Ma-
joritàriament la gent jove està 
actuant de forma responsable 
i exemplar; volem traslladar-li 
un missatge d’ànim, esperança 
i agraïment”, ha manifestat l’al-
caldessa, Laura Campos (ECP).
La iniciativa municipal està lide-
rada per la Regidoria d’Infància 
i Joventut, el responsable de la 
qual és Gerard Garrido (ERC), 
qui als seus 24 anys és l’edil més 

jove de l’Ajuntament. Garrido és 
també el president de l’Àrea Eco-
nòmica i ha constatat que la crisi 
que ha provocat aquesta pandè-
mia s’ha acarnissat especialment 

amb el jovent. “L’impacte eco-
nòmic de la Covid-19 entre la 
població joves és molt elevat, 
amb una taxa d’atur que arriba 
al 34%”, ha dit l’edil | PA



132a quinzena | Desembre 2020 13Societat

Aleix Acedo, 16 anys

JOVES. Les veus dels protagonistes

Laura Ballesta, 20 anys

‘Hem d’actuar amb responsabilitat per 
evitar que el virus s’expandeixi i crec 
que la majoria ho fem. Es parla molt dels 
joves però a les manifestacions negacio-
nistes participen, sobretot, adults’

‘He estat pacient i tolerant amb les 
normes durant el confi nament, però 
he trobat a faltar les activitats que feia 
i els meus companys. Haver de dur 
mascaretes és agobiant per a tothom’

Mario Urban, 19 anys

‘Es posa molt el focus en els joves, 
però jo he vist molts adults saltant-se 
les restriccions. Crec que tots estem 
una mica tocats perquè, com a éssers 
humans, necessitem el contacte social’

Eva Sánchez, professora de secundària

‘L’impacte emocional de la pandèmia en 
els joves és clarament negatiu. Estan 
desconcertats, tristos i estressats. I a 
més, se senten assenyalats de manera 
injusta, quan són tan cívics com la resta’

Albert Montaner, psicòleg

‘És molt feridor que es criminalitzi 
una part de la població. Durant 
aquests mesos he vist molt d’esforç 
i moltes renúncies de joves i 
adolescents en allò que necessiten’

Marta Cano, 20 anys

‘Ens hem adaptat a les restriccions i 
intentem complir-les, tot i que penso 
que l’Estat podria haver pres decisions 
que no impliquin control ni opressió 
i que no vulnerin els nostres drets’

Sergi Colete, 24 anys

‘Els joves hem patit durant anys les 
conseqüències de la crisi econòmica 
del 2008 i ara ens ve la pandèmia de 
la Covid. Tot això ens afecta directa-
ment i condicionarà el nostre futur’

Goretti Fonollet, 14 anys

‘‘Alguns mitjans només parlen de 
nosaltres per dir que som el prin-
cipal focus de la pandèmia, mentre 
que dels adults es diu que són el 
col·lectiu de risc’’
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´Operación 
juguete´ obté una 
bona resposta
La campanya de recollida de 
joguines està tenint molt bona 
resposta. El material es pot deixar 
al quiosc de Can Cuiàs; Merceria 
Sisquet, Animal’s i l’autoescola 
Diamant (Can Sant Joan). Miñar-
ro (Mas Rampinyo); Alimenta-
ción Susana (Font Pudenta), 
l’escape Room Cadena Perpè-
tua, Electrodomèsticos Carretero 
i M&E Perruquers (centre) | LR
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El festival recapta 3.600 
euros per a la Marató 

La Unió de Mas Rampinyo ha 
recaptat 3.600 euros al festival 
solidari que va organitzar el 13 
de desembre a la seva seu en 
el marc de la Marató de TV3, 
que enguany està dedicada a la 
Covid-19. L’esdeveniment va 
comptar amb les actuacions de 
les escoles de ball Grisdance, 
Jyms i Cirq’s Dance Studio, 

a més del club de gimnàstica 
rítmica de l’entitat. El grup de 
Dones de La Unió també hi va 
col·laborar amb el sorteig d’un 
cobrellit fet amb la tècnica del 
patchwork. 
A causa de les mesures anti-
covid, les actuacions es van 
repartir entre el matí i la tarda. 
Voluntaris de Protecció Civil 
van coordinar el control d’ac-

cés per evitar concentracions 
de persones a l’entrada i la sor-
tida. El president de La Unió, 
Francisco Javier Aguado, ha 
agraït la col·laboració de les 
entitats i les famílies, malgrat la 
pandèmia: “Mil gràcies a tot-
hom perquè aquest any tot 
és més complicat. La canalla 
ha donat un exemple amb la 
seva il·lusió”.

Sílvia Alquézar | Mas Rampinyo

La iniciativa solidària va comptar amb l’actuació de les escoles de ball Grisdance, Jym’s i Cirq’s i de la secció de gimnàstica de La Unió

LA UNIÓ DE MAS RAMPINYO

L’entitat va organitzar el dia 13 una jornada solidària amb actuacions de ball

Recollides d’aliments 
per a Càritas Montcada
L’Escola Fedac –a la foto– i l’INS La Ferreria 
tanquen el 18 de desembre les seves res-
pectives campanyes per recollir aliments per 
a Càritas Montcada, que gestiona el banc 
d’aliments del municipi, ubicat a un equipa-
ment municipal del Pla d’en Coll. Ambdós 
centres educatius han fet una crida a parti-
cipar en la iniciativa solidària, especialment 
aquest any en què ha augmentat la vulne-
rabilitat social i econòmica a causa de la 
pandèmia. Es recomana portar aliments de 
llarga caducitat com oli, llegums, arròs, fari-
na, sucre, llet, pasta, cereals i conserves | SA
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Regalant il·lusions
Una quinzena d’entitats, escoles i establi-
ments comercials ha col·laborat amb l’edició 
2020 de la campanya Regala il·lusions, amb 
l’aportació de material escolar i contes nous. 
El lliurament dels lots es va fer el 15 de de-
sembre, a la plaça Joanot Martorell. ‘El vostre 
suport sempre és fonamental però enguany 
ho és més que mai, perquè havíem esgotat 
les reserves de material escolar i contes ja 
que a la primavera vam haver de repartir-ho 
entre les famílies vulnerables, per tal que 
els seus fi lls i fi lles disposessin de recursos 
per seguir el curs a casa’, va explicar l’alcal-
dessa, Laura Campos (ECP) | LR
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La Federació d’Ateneus 
de Catalunya premia la 
festa major ‘confi nada’
La Federació d’Ateneus de Ca-
talunya ha atorgat a La Unió el 
premi especial ‘La pandèmia 
no ens s’atura’ per la iniciativa 
d’organitzar la festa major en lí-
nia durant el passat mes d’abril, 
en ple confi nament per la crisi 
del coronavirus. L’entitat de Mas 
Rampinyo va competir entre més 
d’una trentena d’ateneus que 
aspiraven al premi, que va re-
collir Anabel Moreno, secretària 
de La Unió –amb el premi–, a la 
gala de la FAC celebrada el 15 
de desembre al Foment Cultural 
i Artístic de Sant Joan Despí.
El president de La Unió, Fran-
cisco Javier Aguado, ha agraït  la 
feina feta per totes les persones 
que van col·laborar en l’organit-
zació de la primera festa major 
confi nada. “Semblava una idea 
una mica esbojarrada inicial-
ment, però el cert és que ens va 

sorprendre la bona resposta de 
la gent, que tenia necessitat de 
viure la seva festa a pesar de les 
restricions”, ha afegit Aguado, 
qui destaca que el premi arri-
ba quan La Unió està a punt de 
complir el seu centenari, al 2021. 
A baix, una imatge de la festa als 
balcons el 25 d’abril | LG  
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Clam per una acollida digna

Al voltant d’una trentena de 
persones va participar el 12 
de desembre a la concentra-
ció convocada per Montcada 
Solidària amb el suport del 
departament de Cooperació i 
Solidaritat de l’Ajuntament per 
reclamar que acabin les vulne-
racions de drets humans a les 
fronteres europees. 
L’entitat local és una de les 
asso ciacions incloses a la Pla-
taforma 12D que s’ha creat re-
centment amb l’objectiu de visi-
bilitzar aquesta denúncia i que 
aquell dia va convocar accions 
similars arreu del país –una de 
les més destacades, al passeig de 
Gràcia de Barcelona. 
L’acte, que es va fer a la plaça 

de l’Església, es va iniciar amb 
un minut de silenci en record 
de les tres víctimes mortals que 
hi va haver el dia 10 a l’incendi 
d’una nau industrial ocupada 
per persones migrants a Bada-
lona. A continuació, es va fer 
la lectura del manifest de la 
Plataforma 12D titulat ‘Per una 
Europa de Drets Humans, des-
muntem el nou Pacte de Mi-
gració i Asil’, en què es reclama 
al govern espanyol que actuï i 
obri vies legals i segures per ga-
rantir el dret a migrar i el dret 
a l’asil i que posi fi  a les devolu-
cions en calent que “atempten 
contra l’estat de dret i posen 
en risc la integritat física i la 
vida de les persones amb ne-
cessitat de protecció interna-

cional”, assenyala el col·lectiu.

Derogació de la llei d’Estrangeria. 
La Plataforma també exigeix la 
derogació de la Llei d’Estrangeria 
i el tancament dels Centres d’In-
ternament d’Estrangers (CIE) 
i reclama una política de coope-
ració amb un sistema d’acollida 
integral, coordinat i dotat de re-
cursos que protegeixi efectiva-
ment els drets de les persones 
amb necessitat de refugi. 
12D denuncia l’incompliment 
dels compromisos de reubica-
ció dels estats europeus signats 
al 2015. En el cas d’Espanya, 
la Plataforma afi rma que no-
més es va reubicar un 9% de 
les 160.000 sol·licituds d’asil 
assignades. 

Pilar Abián | Montcada

DRETS HUMANS

Refl exions sobre el racisme

L’entitat Montcada Solidària s’afegeix als actes convocats per la Plataforma 12D

En el marc del cicle ‘Drets Humans, Migració i Refu-
gi’, la Regidoria de Solidaritat i Cooperació ha progra-
mat aquest mes de desembre dues xerrades els dies 2 
i 10: ‘La islamofòbia trenca la convivència?’ –imatge de 
l’esquerra– i ‘Entendre els drets humans’, a càrrec de 
SOS Racisme. En ambdues activitats, les ponents van 
aprofundir en les arrels del discurs racista, basat en una 
construcció ideològica i social per part del poder per jus-
tifi car i legitimar determinades actuacions. També es va 
refl exionar amb els assistents sobre per què costa identi-
fi car el racisme així com prendre consciència que aquest 
va associat a una vulneració de drets. 
Seguint amb la mateixa temàtica, al mes de gener hi ha 
programat un cinefòrum titulat ‘El racisme mata’, que 
es durà a terme el dia 21, també a l’Auditori Municipal 
(18h). D’altra banda, el Kursaal acollirà del 12 al 22 de 
gener la mostra ‘Construïm el nostre món de drets’, en 
la qual enguany han participat les classes de 3r i 4t de 
l’escola El Turó i el grup de 3r del Mitja Costa | LR

Dues activistes mostren cartells per una acollida digna. A dalt, un moment de la lectura del manifest
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Ampliat el 
termini per a 
la sol·licitud de 
subvencions

L’Ajuntament ha decidit ampliar 
fi ns al 31 de gener el termini per 
a la presentació de sol·licituds de 
subvencions a entitats sense ànim 
de lucre per al 2021. Inicialment 
s’havien de lliurar abans de l’11 
de gener, però, davant la coinci-
dència de les festes nadalenques, 
s’ha modifi cat la data. Les Bases 
Reguladores de la convocatòria 
i els models d’impresos que se 
n’han de presentar es poden obte-
nir a través del web montcada.cat
i la documentació s’ha de lliurar a 
l’Ofi cina d’Atenció Ciutadana. 
El consistori destinarà l’any vinent 
190.233 euros per a subvencions 
a entitats i associacions, una par-
tida que creix 18.000 euros en 
relació amb l’actual exercici | PA
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Balanç de les accions 
sobre l’ús de pantalles 
L‘ús de les pantalles va centrar la reunió virtual de la taula tècnica del 
Pla Local de prevenció de Drogues i Pantalles, formada per personal 
de serveis municipals i d’altres administracions que treballa aquest 
àmbit. D’una banda, es va presentar la campanya municipal ‘Recon-
necta’t’, en marxa des del passat mes d’octubre, i d’altra, es va fer 
una formació sobre l’ús de pantalles i les possibles addiccions que 
poden provocar, a càrrec de la psicòloga i psicopedagoga Eva Porta. 
El servei PASSA també va fer balanç de les intervencions del 2020, 
destacant les 59 nous casos sobre addiccions tractats | LR
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Un sensor per regular la tiroide, 
millor projecte científi c a Boston

La montcadenca Míriam Cara-
vaca, que estudia el grau d’En-
ginyeria Biomèdica, és una 
de les components de l’equip 
de la Universitat Pompeu Fa-
bra (UPF) que ha guanyat la 
medalla d’or al Giant Jambo-
ree a Boston amb el disseny 
d’un prototip, que rep el nom 
d’HORMONIC, que controla 
de manera artifi cial les dosis 
d’hormones de les persones 
amb hipotiroïdisme. Aquest 
esdeveniment anual tanca la 
competició internacional de bi-
ologia sintètica IGEM.

Més reconeixements. L’equip 
també ha aconseguit el reconei-
xement a la millor wiki –la web 
sobre el projecte– i a la millor 
part bàsica –una unitat d’ADN 
funcional que pot utilitzar la co-
munitat IGEM per crear nous 
dispositius– i ha estat nominat 
com a millor projecte terapèu-
tic, pòster i vídeo de presenta-

ció. A causa de la pandèmia, la 
competició va tenir lloc del 13 
al 22 de novembre de manera 
telemàtica.

Equip pluridisciplinar. “Vam 
escollir aquest tema perquè 
és una malaltia comuna que 
afecta el 10% de la població i 
un terç dels pacients tractats 
continua presentant símp-

tomes”, ha indicat Caravaca, 
qui ha afegit que “el caràcter 
multidisciplinar de l’equip 
s’ajusta a les necessitats que 
té aquest enfocament tera-
pèutic”. 
A més del reconeixement a 
nivell internacional, el premi 
ofereix la possibilitat de publi-
car un article sobre el projecte a 
una revista especialitzada.

Sílvia Alquézar | Redacció

La montcadenca Míriam Caravaca forma part l’equip de científi cs que ha dissenyat HORMONIC

Míriam Caravaca, de 22 anys i estudiant d’enginyeria biomèdica, forma part d’HORMONIC 

PREMI A LA INVESTIGACIÓ

L’Ajuntament retornarà la part 
de la quota d’escolarització a les 
famílies de les Escoles Bressol 
Municipals (EBM) que no hagin 
pogut gaudir del servei a causa 
d’un confi nament domiciliari. 
Els protocols del Departament 
de Salut obliguen a confi nar 
tot l’alumnat i el professorat de 
l’aula, si hi ha un positiu de la 
Covid-19. “D’aquesta forma, 
volem ajustar el preu al servei 
real que efectuïn les famílies 
en cas de confi nament de l’au-
la, ja que, com a mínim, per 
protocol, durant 10 dies no es 
pot anar a classe i, per tant, no 
es dona cap tipus de prestació”, 
ha explicat la regidora d’Educa-
ció, Jessica Segovia (ECP).

Retorn dels diners.  La devo-
lució s’ajustarà sempre als dies 
en què l’aula hagi estat tanca-
da, seguint les indicacions que 
marqui la Generalitat. Aquesta 
mesura s’aplicarà en els casos 
de confi nament total de l’aula, 
no quan infants, a nivell indivi-
dual, hagin hagut de quedar-se 
a casa. 
El consistori va acordar aquesta 
resolució a la Junta de Govern 
Local, celebrada el 7 de de-
sembre, i estableix que, en els 
casos anteriors a aquesta data, 
la devolució dels dies d’escola-
rització no gaudits es farà efec-
tiva amb caràcter retroactiu i 
es regularitzarà en els propers 
rebuts | LR

S’abonaran els dies no 
gaudits per confi nament

ESCOLES BRESSOL

Es retornarà la quota proporcional d’escolarització
SÍ
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Si ho 
fem bé,
tothom 
guanya

Telèfon: 935 642 815    Horari: de 8 a 13.30 h       
A/e: serveismunicipals@montcada.org    
Brigada municipal. C. Can Milans, nau 20 

Per a més informació, pots trucar 
a Serveis Municipals i de manteniment.  

RECOLLIDA DE 
LA FRACCIÓ 
VERDA

RECOLLIDA 
DE MOBLES I 

VOLUMINOSOS

RECOLLIDA 
D’OLI USAT

CONTENIDOR 
DE TÈXTIL

MINIDEIXALLERIES
24 h

DEIXALLERIA 
MÒBIL

Setmanal

DEIXALLERIA
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CICLE DRETS HUMANS, 
MIGRACIÓ I REFUGI Gener 2021

EXPOSICIÓ: 
“CONSTRUÏM EL NOSTRE 
MÓN DE DRETS”

CINEFÒRUM: 
“EL RACISME MATA” 

EXPOSICIÓ: 
“DEFENSORES 
DEL COS-TERRITORI” 

Realitzada per l’alumnat 
de primària de les escoles 
de Montcada i Reixac

A càrrec de SOS Racisme

Produïda per 
l’Associació SUDS 

Del 12 al 22 de gener

Dijous 21 de gener, a les 18 h

Del 26 de gener al 26 de febrer

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

ESPAI CULTURAL KURSAAL  
(C. Masia, 39)

ESPAI CULTURAL KURSAAL  
(C. Masia, 39)

Organitza: Col·labora:

Mireu el programa complet a www.montcada.cat

Anna Vale desmunta els mites 
més estesos sobre el cervell
La neurocientífi ca de la UAB protagonitza l’última xerrada de l’any de l’Aula MiR
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La investigadora Anna Vale, explicant les funcions que fa cada hemisferi del cervell, dues parts connectades que no poden treballar separadament

CIÈNCIA

Desmuntar falses creences so-
bre el funcionament del cervell 
humà va ser el fi l conductor de 
la conferència ‘Neuromites i 
neurocerteses’, que va impar-
tir la professora de l’Institut de 
Neurociències de la UAB, Anna 
Vale. La xerrada forma part del 
programa lectiu de l’Aula d’Ex-
tensió Universitària i va tenir 
lloc a l’Auditori Municipal, el 15 
de desembre. 

Neuromites. La majoria dels 
neuromites tenen el seu origen 
en males interpretacions o ge-
neralitzacions. Per exemple, és 

errònia la creença que els hu-
mans només usem el 10% de les 
nostres capacitats. “No té sentit 
que un òrgan que consumeix 
el 20% de la nostra energia, 
no treballi al cent per cent”, va 
dir Vale, qui també va desmen-
tir que el cervell es desconnecti 
quan dormim –“en la fase REM 
és tan actiu o més que durant 
la vigília”– o que els hemisferis 
dret i esquerra puguin funcio nar 
separadament.  
En canvi, els avenços en 
neurocièn cia i  tecnologia han 
fet rea litat algunes idees que fa 
uns anys semblaven ciència fi c-
ció, com moure objectes amb 

la ment. “Avui dia s’està tre-
ballant en neuropròtesis que 
el pacient aprèn a moure a 
partir dels impulsos elèctrics 
del cervell”, va explicar la in-
vestigadora, qui també va parlar 
sobre l’envelliment del sistema 
nerviós.  “És un fet inevitable, 
però no sempre comporta una 
gran pèrdua cognitiva si som 
capaços de mantenir-nos ac-
tius, menjar sa i fer exercici 
moderat al llarg de la vida”, va 
concloure. L’Aula MiR repren-
drà el programa l’any vinent, 
recuperant activitats que es van 
anul·lar per la Covid-19, com la 
conferència sobre maçoneria.

Laura Grau | Montcada

• Inscripció en línia a www.cpnl.cat
• Matrícula preferent: 11 i 12 de gener
• Matrícula general: de l’11 al 15 de gener

Per a més informació: 677 255 023

montcadaireixac@cpnl.cat

Servei Local de Català 
Cursos 2020-2021 (gener-març)

SLC de Montcada

i Reixac

Casa de la Vila
C. Major, 32, 
4a planta
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Guarda paper 
de regal per 
embolicar 
altres regals 
més endavant

Sigues creatiu amb 
els embolcalls de 
regals per tal d’evitar 
comprar paper

Fes cuina 
d’aprofitament

Porta les teves 
bosses quan 
vagis a 
comprar regals

Fes tu la 
decoració 
nadalenca de 
casa teva

Compra i regala 
coses que siguin 
necessàries

Compra 
joguines 
sostenibles

Utilitza 
llums
de baix 
consum 

En lloc de 
comprar 
mascotes,
adopta-les

Opta pel comerç 
de proximitat,
així evitaràs 
emissions 
contaminants 

Fes regals solidaris i 
immaterials (entra-
des, massatges...) 

Posa a la venda 
i rebaixada la 
fruita “lletja” 

Ofereix opcions 
sostenibles 
dels teus 
productes

Recorda plegar les 
caixes de cartró

A Montcada 
i Reixac som R!

Reduim, 
Reutilitzem, 

Reciclem

Redueix residus aquest Nadal 

Compra 
productes a 
granel, sense 
plàstics ni 
bosses

Separa les deixalles 
correctament i 
porta-les al contenidor 
corresponent....

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

PODEU COMPRAR LA MASCARETA SOLIDÀRIA 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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Tot i que a l’aparador es pot lle-
gir ‘Ca l’Estrelleta, des de 1948’, 
els orígens d’aquesta polleria 
del carrer Major es remunten 
al primer terç del segle XX, se-
gons l’actual propietària, Mar-
garita Inglada. La botiga la van 
fundar els seus avis: Estrelleta 
Lluís, fi lla dels campaners de 
Montcada, i Francesc Inglada, 
originari de Sabadell. El matri-
moni va començar venent po-
llastres al mercat setmanal del 
carrer Ripoll i, posteriorment, 
va comprar l’edifi ci on es tro-
ba la botiga. Francesc recorria 
les cases de pagès de diferents 
pobles de Catalunya comprant 
ous i aviram, que enviava a 
Montcada en un tren de mer-
caderies. La seva dona recollia 
el gènere i el venia a la polleria. 

Evolució. Cap als anys cinquan-
ta, el fi ll petit del matrimoni, 
Josep Inglada, i la seva dona, 
Adela Quintana, van pren-
dre el relleu de la botiga. El 
1998, va passar a mans de la 
seva fi lla Marga, la tercera ge-
neració. “De ben petita aju-

dava la meva mare, jo volia 
continuar  amb el negoci, el 
porto a la sang”, explica. De 
fet, el seu germà, Siscu Inglada, 
va seguir les passes del seu pare 
com a escorxador de conills. 
També van col·laborar amb el 
negoci la seva tieta, Dolors In-
glada, i la seva cunyada, Júlia 
Moreno. Ca l’Estrelleta va co-
mençar com a punt de venda de 
pollastres i ous, exclusivament, 
però, amb el temps i els canvis 
socials,  va diversifi car la seva 
oferta, afegint la venda de conill 
i, més endavant, fruites i ver-
dures de proximitat. Avui dia, 
a l’aparador del comerç també 
s’exposen altres productes com 
hamburgueses veganes, conser-
ves i sucs ecològics. 

Adaptació. Com tots els petits 
comerços, la polleria va haver 
de fer front a la forta compe-
tència de les grans superfícies, 
però Inglada no es va rendir i 
va posar en valor els punts forts 
de botigues com la seva. “Qui 
ve a un comerç de proximitat 
busca un producte diferent: 
qualitat i tracte de confi ança”, 
remarca. Malgrat això, Marga 
no té la intenció de traspassar 
el negoci als seus fi lls: “Podrien 
continuar -lo  si volguessin, però
les coses no estan fàcils, has 
d’innovar contínuament per 
captar clients”.

NISSAGA DE COMERÇ 
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Marga Inglada regenta Ca L’Estrelleta des del 1998, sent la tercera generació d’un negoci que s’ha adaptat als nous temps (@calestrelleta)

‘Qui ve a un comerç 
de proximitat busca 
un producte diferent: 
qualitat i bon tracte’

Eric Moner/ Beatriz Narros | Montcada

Ca l’Estrelleta, una polleria històrica
Margarita Inglada regenta des del 1998 aquesta botiga del carrer Major, que van fundar els seus avis paterns

Josep Inglada, dempeus, comprant ous i aviram a un pagès d’Hostalric als anys cinquantaEstrelleta i Francesc, fundadors de la polleria
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Les cartes trameses a aquesta secció no han d’excedir de 25 línies.  
No s’admeten continguts que atemptin contra persones o institucions. 

som@laveu.cat
T 935 726 492

Denúncia
Fa 26 anys quatre policies 
nacio nals em van apallissar en 
mig del carrer Major, “por rojo 
separatista” i van denunciar que 
jo els havia pegat a ells. Tot ple-
gat va quedar en no res, excepte 
la pallissa que em vaig emportar. 
Fa dos anys, quatre agents de 
la Policia Local em van detenir 
per pintar per la República. Se-
gons la seva versió, em vaig re-
sistir “apallisant- los” de manera 
que van haver d’agafar la baixa 
laboral. La realitat és que la nit 
de l’11 de desembre del 2018, 
jo estava tranquil·lament assegut 
en un banc del carrer, prenent 
una cervesa amb un conegut, 
quan va arribar una patrulla 
amb quatre agents que, des-
prés de regirar la meva motxilla, 
em van agredir i insultar amb 
expressions  com “putos CDR” i 
em van detenir. Jo en cap mo-
ment m’hi vaig tornar perquè la 
consigna dels CDR precisament 
és la no violència. La persona 
que estava amb mi pot acreditar 
que em vaig limitar a fer resis-
tència passiva, malgrat els cops 
que vaig rebre i pels quals vaig 
ser atès al CAP. 
Gairebé dos anys després, rebo 
una citació del jutjat d’instruc-
ció número 5 de Cerdanyola per 
anar a un acte de concilia ció en 
què haig d’admetre la meva cul-
pabilitat per haver comés supo-
sadament un delicte d’atemptat, 
amenaça i resistència o desobe-
diència a l’autoritat. Òbviament, 
m’he negat a fer-ho i ara m’en-
fronto a un judici amb una pena 
de presó de dos anys i 2.000 
euros de multa.

Roger Ricart i Miró
Terra Nostra

Espai d’art
Soc conscient de les difi cultats 
econòmiques i les necessitats 
prioritàries que hi ha  a Montca-
da i Reixac. Però considero que, 
a curt termini, s’ha de trobar la 
fórmula per fer possible un espai 
on poder exposar permanent-
ment obres dels diversos artistes 
locals en  totes les vessants de 
les arts plàstiques. Un espai que 
doni cabuda a nous creadors 
i artistes que han deixat un lle-

gat artístic. Recentment l’Ajun-
tament ha comprat un fons de 
200 obres del pintor Joan Ca-
pella, que passen a formar part 
de la col·lecció de 1.400 que ja 
disposava el consistori. Segons 
he llegit a La Veu, està previst 
que una part s’exposi al 2023 al 
nostre municipi i, coincidint amb 
l’any del centenari del naixement 
de l’artista, fer una exposició es-
pecial el 2027. Aquest seria un 
bon any per inaugurar el centre, 
museu, espai creatiu o com li 
vulguem dir. Una zona hauria 
d’estar dedicada permanent-
ment  a l’obra i la fi gura de Joan 
Capella. Proposo un equipament 
que es podria adaptar a aquesta 
fi nalitat ja que actualment ja dis-
posa d’un espai de creació prou 
important. Em refereixo al Cen-
tre Cívic de les antigues escoles 
a Mas Rampinyo, que disposa 
d’espai interior i exterior. 

Fidel Casajuana
Mas Rampinyo

Imatge deplorable
Des de l’Associació Cultural 
Montcada (ACM) volem traslla-
dar al consistori la nostra sorpre-
sa i indignació pel lamentable 
aspecte que presenta el primer 
tram del Camí de la Font del 
Tort. Suposem que les empreses 
elèctriques que han de situar 
les seves xarxes pel parc han 
de complir una sèrie de normes 
i han d’estar obligades a des-
mantellar-les quan queden en 
desús o obsoletes. El cas és que 
hi ha una sèrie de postes i torres 
metàl·liques amb els cables ja 
tallats penjant. Creiem que per-
metre la degradació del paisatge 
natural no repon al respecte a la 
natura que s’intenta inculcar a la 
ciutadania.
Com a entitat que té com a ob-
jectiu sensibilitzar sobre els va-
lors del nostre patrimoni històric 
i cultural, en aques cas paisat-
gístic, demanem a l’Ajuntament 
que endegui les accions adients 
per tal de resoldre aquesta anò-
mala situació que infravalora la 
bona gestió que es fa en altres 
àmbits per la conservació i en-
dreçament del parc.

Jaume Ribera
Associació Cultural Montcada
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19 l dissabte
Taller. ‘Fes un dau per crear els teus 
contes’, a càrrec de Gemma Garcia. 
Hora: 18h. Instagram de les bibliote-
ques.

Música. Actuació de la Coral Mare de 
Déu del Turó i de la Coral de Bellaterra. 
Hora: 19.30h. Lloc: Església de Santa 
Engràcia.

20 l diumenge
Taller. Aprèn a fer tions de Nadal. Ho-
rari: De 12 a 14h. Lloc: La Unió de Mas 
Rampinyo (aforament limitat).

Nadal. Sessió de Cagatió. Hora: De 17 
a 19h. Lloc: La Unió de Mas Rampinyo 
(aforament limitat).

23 l dimecres
Música. Concert dels grups Desenfreno   
i La Cooking Room (sorteig de paneres 
de l’Associació de Comerciants de Can 
Sant Joan. Hora: 18h. Lloc: Kursaal. 

2 l dissabte
Teatre. ‘L’èxit de la temporada’, de la 
companyia El Terrat. Hora: 20h. Lloc: 
Teatre Municipal.

3 l diumenge
Música. Concerts de valsos i danses, a 
càrrec de l’Orquestra Simfònica de Sant 
Cugat del Vallès. Hora: 19h. Lloc: Teatre 
Municipal.

12 l dimarts
Exposició. ‘Construim el nostre món 
de drets’, dels alumnes de les escoles 
de primària (fi ns al 22 de gener). Lloc: 
Kursaal.

21 l dijous
Cinefòrum. Documental ‘El racisme 
mata’, a càrrec de SOS Racisme. Hora: 
18h. Lloc: Auditori Municipal (acte in-
clós al cicle de drets humans).

22 l divendres
Teatre. ‘Señora de rojo sobre fondo gris’, 
amb José Sacristán. Hora: 20h. Lloc: 
Teatre Municipal.

18 19 20

25 26 2722 23 2421
Recasens Rambla RamblaM.Guix Quirós El PuntC.Pardo

Rivas

Duran J.Vila C.PardoRivas

30 131

Duran
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Rivas, c. Conca,10
Duran, av. Terra Nostra, 37
Recasens, av.Catalunya, 65
M.Guix, c. Major, 25
C.Quirós, c. Camèlies, 32
J.Relat, c. Major, 89
C.Pardo, c. Masia, 2
La Rambla, Països Catalans, 51
J.Vila, pg. Jaume I, 26
El Punt, pg Sant Jordi, 5

28 29
Quirós El Punt El Punt

farmàcies desembre/gener

Duran

8 9 105 6 74
J.Vila C.Pardo C.PardoJ.Relat Rivas DuranRambla

El Punt Recasens RamblaQuirós

13 1514 16 1711 12
J.Relat Rivas Rivas

22 23 2419 20 2118
El Punt Recasens RecasensC.Pardo M.Guix QuirósJ.Vila

La bústia del lector

Ajuntament 935 726 474

Atenció ciutadana 112

Sanitat Respon 061

Mossos    935 614 200

Telèfons d’interès

#viumir   #nadalcomerçmir

Policia Local 935 752 177

Policia Nacional 935 642 450

Taxis 936 917 600

La propera edició 
de ‘La Veu’, el 22 
de gener

Editorial
Arribem al fi nal d’un any 
que difícilment oblidarem. 
La pandèmia de la Covid-19 
ha marcat les nostres vides i, 
òbviament, l’actualitat infor-
mativa. I ho continuarà fent 
durant els propers mesos, fi ns 
que no es vacuni la població. 
Mentrestant, hem de seguir 
convivint amb el virus i actuar 
amb responsabilitat per evitar 
que el nombre de víctimes 
vagi en augment.
Aquestes festes no podem 
abaixar la guàrdia. Precisa-
ment per incidir en aquesta 
premisa, a ‘La Veu’ entrevis-
tem Vicky Béjar, una veïna 
de Can Cuiàs a la qual la Co-
vid-19 li ha deixat importants 
seqüel·les. El seu testimoni 
és alliçonador i pot ajudar a 
evitar possibles nous contagis 
per un excés de confi ança i 
relaxació en les mesures de 
prevenció. Gaudiu d’unes fes-
tes segures per tenir una bona 
entrada d’any!
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Programació d’espectacles
TEATRE MUNICIPAL · MONTCADA I REIXAC

GENER-ABRIL
PÚBLIC ADULT 

2021

DISSABTE 2 DE GENER, 20 h
Cia. El Terrat
L’ÈXIT DE LA TEMPORADA
TEATRE 

Teatre Municipal

DIUMENGE 3 DE GENER, 19 h
Orquestra Simfònica Sant Cugat
CONCERT DE VALSOS 
I DANSES
MÚSICA 

Teatre Municipal

DIVENDRES 22 DE GENER, 20 h
José Sacristán (Sabre Producciones, 

Pentación Espectáculos, TalyCual i AGM)

SEÑORA DE ROJO SOBRE 
FONDO GRIS 
TEATRE

Teatre Municipal

DIVENDRES 29 DE GENER, 20 h
Cia. Invisibles
INVISIBLES
MÚSICA/CONCERT SOLIDARI

Teatre Municipal

www.teatremontcada.cat
Entrades ja a la venda
Abonaments per a cinc espectacles 
(50 euros), a la venda fins al 17 de gener.

MESURES DE SEGURETAT 
PER LA COVID-19

ENTRADES EXHAURIDES

DISSABTE 13 DE MARÇ, 20 h
Cia. Teatre de l’Aurora & Cultura 
i Conflicte
ENCARA HI HA ALGÚ AL BOSC
TEATRE

Teatre Municipal

DISSABTE 20 DE MARÇ, 19 h
Cia. El Patio Teatre
CONSERVANDO MEMORIA
TEATRE POÈTIC 

Teatre Municipal

DIVENDRES 16 D’ABRIL, 20 h
La Vella Dixieland
1917 ACÚSTIC
MÚSICA

Teatre Municipal

DISSABTE 24 D’ABRIL, 20 h
Viridiana Producciones
AMOR OSCURO (SONETOS)
TEATRE POÈTIC

Teatre Municipal

DIVENDRES 12 DE FEBRER, 20 h
Marco Mezquida
TALISMÁN
MÚSICA

Teatre Municipal

DISSABTE 20 DE FEBRER, 18 h
Cor Gòspel Gràcia
CONCERT SOLIDARI 
DE GÒSPEL
MÚSICA

Espai Cultural Kursaal

DISSABTE 27 DE FEBRER, 20 h
Focus Produccions
UNA HISTÒRIA REAL
TEATRE

Teatre Municipal

DISSABTE 6 DE MARÇ, 20 h
El Terrat & Kaktus Music
PEGADOS
TEATRE

Teatre Municipal
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CONCERT DE NADAL
La coral Mare de Deú del Turó 
i la de Bellaterra acturan a 
l’Església de Santa Engràcia

Ariadna Gil actuarà al Teatre 
Municipal el 13 de març amb 
l’obra ‘Encara hi ha algú al 
bosc’, sobre la guerra de Bòs-
nia. Aquest muntatge és un dels 
plats forts de la programació del 
primer quadrimestre del 2021, 
que inclou altres propostes des-
tacades com el Mag Lari (21 de 
febrer) i ‘Una història real’, amb 
Julio Manrique (27 de febrer). 
“Reprenem amb il·lusió la 
programació, amb muntatges 
de primera línia i amb proto-
cols anti-covid”, ha explicat la 
regidora de Cultura i Patrimoni, 
M. Rosa Borràs (ERC).

Obres ajornades. La programa-
ció arrencarà el 2 de gener, amb 
‘L’èxit de la temporada’, d’El 
Terrat, obra ajornada per la Co-
vid-19 igual que ‘Señora de rojo 
sobre fondo gris’, amb José Sa-
cristán, que es representarà el 22 
de gener. El musical ‘Pegados’, 
que es va tenir força èxit a Bar-
celona la passada temporada, 
es podrà veure el 6 de març. La 

programació també proposa dos 
actes de teatre poètic inclosos al 
cicle Poeticae: ‘Conservando la 
memoria’ (20 de març) i ‘Amor 
oscuro’ (24 d’abril). Pel que fa a 
l’oferta de música, el 3 de gener 
hi haurà el tradicional concert 
de Cap d’Any, amb l’Orquestra 
Simfònica Sant Cugat. I com a 
novetats, destaquen el concert 
del pianista Marco Mezquida, 
titulat ‘Talismán’ (12 de febrer), 
i de la mítica orquestra La Ve-
lla Dixieland, amb el repertori 
‘1917 acústic’ (16 d’abril).

Solidaritat. El 29 de gener es re-
presentarà ‘Invisibles’, un mun-
tatge que narra en forma de 
fotografi es musicals el procés 
migratori sud-nord. La recap-
tació es destinarà a Montcada 
Solidària. El concert solidari de 
gòspel –també ajornat– tindrà 
lloc el 20 de febrer al Kursaal 
i els benefi cis es destinaran al 
poble sahrauí.
Les entrades ja estan disponibles 
a teatremontcada.cat, o bé, a l’Audi-
tori. També es posen a la venda 
50 abonaments de 50 euros, per 
a ‘Talismán’, ‘Una història real’, 
‘Pegados’, ‘Encara hi ha algú al 
bosc’ i ‘1917 acústic’. La realitza-
ció de les obres estarà condicio-
nada per les mesures sanitàries 
vigents en cada moment. 

Laura Grau | Redacció

Ariadna Gil, Julio Manrique i el Mag Lari, 
principals atractius de la nova temporada
La programació del gener a l’abril proposa una quinzena d’espectacles, les entrades dels quals ja estan a la venda

TEATRE MUNICIPAL

Julio Manrique protagonitza ‘Una història real’, juntament amb Mireia Aixalà, Tilda Espluga i Nil Cardoner, que es podrà veure el 27 de febrer
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‘Reprenem amb il·lusió 
la programació, amb 
obres de primera línia’, 
diu Rosa M. Borràs

El programa arrenca el 24 de gener al Teatre 
Municipal amb ‘Núvol, núvol’, de Periferia Teatro 
(a la foto), premiat com a millor espectacle de 
titelles i objectes al Festival FETEN 2020. El 13 
de febrer, el grup The Pinguins farà un concert-
espectacle amb ritmes jamaicans titulat ‘Ballant 
damunt la lluna’; el 14 de març, el Violinista Re-
bel Jorge Guillén i la seva banda oferirà el concert 
‘Mundos opuestos’, que fusiona temes propis 
amb clàssics del rock, el fl amenc i el pop. I el 
18 d’abril s’ha programat ‘Lù’, un muntatge de 
dansa i poesia visual del grup La Maduixa | LG

Oferta per al públic familiar

19 DE DESEMBRE
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LITERATURA

Jaume Moreno escriu una novel·la 
sobre Eneas per al diari ‘El País’
És un dels volums d’una col·lecció que vol apropar els mites clàssics als lectors
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Jaume Moreno és un dels autors 
que participa en la nova col·lecció 
de literatura que ha publicat el 
diari El País amb l’objectiu d’apro-
par al gran públic les històries i 
els personatges de la mitologia 
clàssica. L’escriptor, llicenciat en 
Filologia Clàssica, ha escrit el 
volum número 36, titulat ‘Eneas 
en el Lacio’, que veurà la llum 
el 20 de desembre. L’obra recrea 
les peripècies d’aquest heroi de la 
guerra de Troia que, després de 
la caiguda de la ciutat, va acon-
seguir escapar i arribar fi ns a El 
Lacio (Itàlia), convertint-se en rei 
i posant les bases del que serà la 
futura Roma.

Divulgació. El fi lòleg local s’ha 
basat en La Eneida, de Virgili, i 
en altres fonts com el poeta Ovi-
di, per resumir en 150 pàgines 
la història d’aquest personatge 
de la mitologia grecoromana, 
de forma amena i amb un llen-

guatge accessible. El llibre també 
inclou un estudi que analitza el 
recorregut històric del mite i la 
seva pervivència en la cultura, 
tant en la literatura com en l’art 
i el cinema. “L’objectiu últim 
és que el lector s’animi a llegir 
La Eneida”, ha destacat Moreno, 
que va escriure la novel·la entre 
els mesos de juliol  i agost. L’es-

criptor va publicar l’any passat el 
llibre ‘100 mitos. Dioses, héroes 
y criaturas legendarias’ (RBA 
Ediciones), adreçat a infants. Mo-
reno és membre dels Amics del 
Museu i autor de dos llibres di-
vulgatius editats pel Museu Mu-
nicipal. També ha treballat per a 
l’editorial  National Geographic, 
fent una bio grafi a sobre Sèneca.

Jaume Moreno, de 46 anys, també ha publicat una biografi a sobre Sèneca a la revista ‘Historia’

Per primera vegada Miguel Án-
gel Salamero (Almacelles, 1952) 
s’endinsa en el gènere dels relats 
fantàstics per mostrar-nos que 
la vida està plena de màgia, tot 
i que, de vegades, no som capa-
ços de veure-la. Aquesta és la 
premisa de ‘Montcada Màgica’, 
un llibre de 13 contes en català 
i en castellà il·lustrats per l’ar-
tista polonesa Ana Gawlowska 
(Kowary, 1978), qui recrea mons 
paral·lels i personatges fantàstics 
amb els seus dibuixos fets amb 
bolígraf negre. “La publicació 
és el resultat d’una simbiosi 
creativa, ja que alguns dibui-
xos han inspirat els relats i 
també a l’inrevès”, explica Sa-
lamero, qui destaca que els lec-
tors descobriran una altra Mont-
cada, a cavall entre la fantasia i 
la realitat.

Divulgació. La Casa de les Ai-
gües, el Rec Comtal, El Turó, 
els antics ‘lavaderos’ i el Pla de 

Reixac són alguns dels escenaris 
en què s’ambienten les històries 
del llibre, que també tenen un 
rerefons històric i un caràcter 
divulgatiu. “No puc evitar que 
em surti la vena de professor”, 
assenyala aquest mestre jubilat, 
veí de Can Sant Joan i afi cionat 
a l’escriptura.
Gawlowska, llicenciada en Be-
lles Arts, viu des de fa cinc anys 
a Can Sant Joan, on col·labora 
amb el projecte Cultura i Barri. 
És coneguda pels seus treballs 
amb el vidre, la joieria i la pin-
tura. “Des de l’adolescència 
he sentit l’impuls de dibuixar 
de manera instintiva”, ha dit 
l’artista, qui considera un plaer 
 haver participat en aquest pro-
jecte. El llibre, del qual se n’han 
editat un centenar d’exemplars, 
es pot aconseguir a través de la 
pàgina de Facebook ‘Montcada 
Màgica’, que han creat els dos 
autors per donar-lo a conèixer. 
Dos exemplars seran lliurats a la 
biblio teca de Can Sant Joan. 

Laura Grau | Parc de les Aigües

Gawlowska i Salamero, davant de la Casa de les Aigües, escenari d’un dels contes del llibre

Ana Gawlowska il·lustra el nou llibre de Miguel Á. Salamero

‘Montcada màgica’ 
reuneix tretze relats 
sobre espais del poble
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El  montcadenc Arnau Martínez, estudiant de 
tercer de Periodisme a la UAB, és un dels com-
ponents de l’equip de ‘Mood Z’, la fàbrica de 
continguts digitals juvenils en català de TV3. En-
treteniment, informació i cultura s’uneixen per 
donar veu a la generació Z. Amb emissió de di-
lluns a diumenge a les xarxes socials Twitter, IG, 
Youtube i TikTok, ‘Mood Z’ es nodreix de con-
tinguts transversals creats íntegrament per un 
equip de joves. “Trenquem convencionalismes 
i ens allunyem dels encotillats platós per crear 
una fi nestra on els joves es puguin sentir iden-
tifi cats”, explica Martínez, que estrenarà prope-
rament una secció sobre temàtica LGTBIQ. El 
futur periodista, de 20 anys, també col·labora 
com a redactor i responsable de xarxes socials 
del web de televisió eltelevisero.com  | LG

Estudiant de tercer de Periodisme, estrenarà una secció sobre temàtica LGTBIQ
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Arnau Martínez, al ‘Mood Z’ de TV3
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Programació d’espectacles
TEATRE MUNICIPAL · MONTCADA I REIXAC

GENER-ABRIL
PER A TOTS ELS PÚBLICS

2021

DIUMENGE 24 DE GENER, 12 h
Cia. Periferia Teatro
NÚVOL, NÚVOL
TITELLES 
Teatre Municipal

DISSABTE 13 DE FEBRER, 18 h
The Penguins/Reggae per xics
BALLANT DAMUNT 
LA LLUNA 
MÚSICA FAMILIAR
Teatre Municipal

DIUMENGE 21 DE FEBRER, 18 h
Cia. Mag Lari
UNA NIT AMB 
EL MAG LARI
MÀGIA
Teatre Municipal

DIUMENGE 18 D’ABRIL, 12 H
Cia. Maduixa
LÙ
DANSA FAMILIAR
Teatre Municipal

www.teatremontcada.cat
Entrades ja a la venda

MESURES DE SEGURETAT 
PER LA COVID-19

+3

+3

DIUMENGE 14 DE MARÇ, 18 h
Cia. STRAD, 
el Violinista Rebelde
MUNDOS OPUESTOS
MÚSICA FAMILIAR
Teatre Municipal

Laura Grau | Redacció

MÚSICA

Slow Gravity publica el seu primer 
treball ‘Fibonacci i Tupperwares’
La banda de rock alternatiu ha enregistrat el disc en un garatge de Mas Rampinyo

SL
O

W
 G

R
AV

IT
Y

El grup Slow Gravity ha publicat 
el seu primer treball discogràfi c 
‘Fibonacci i Tupperwares’, for-
mat per una desena de temes 
de rock alternatiu que es pot 
escoltar a totes les plataformes 
digitals. La banda, que va néixer 
l’abril de 2019, està formada per 
Albert Vásquez i Miquel Alcón 
(a les guitarres), Joan Perarnau 
(a la bateria) i Carla Pacheco 
(baixista i cantant). El grup va 
començar a assajar a l’Espai Jove 
Can Tauler, on va fer el seu pri-
mer concert, per traslladar-se 
després a un garatge de Mas 
Rampinyo, on va enregistrar i 
autoproduir de principi a fi  el seu 
primer disc, amb la col·laboració 
Javi Vega en les tasques de pro-
ducció i la fi rma Caràtula B, en 
el disseny de la portada.

Infl uències. Tot i ser una banda 
molt jove, aposta per sonoritats 
pròpies que remeten als estils 
grunge i garatge rock, amb in-
fl uències de grups referents en 

aquests estils, com Nirvana i 
Soundgarden. El compositor 
de la majoria de les cançons és 
Albert Vásquez, que planteja el 
disc com el trajecte vital d’una 
persona des de la infància fi ns 
a l’edat adulta, abordant temes 
com la frustració pels somnis no 
aconseguits, les relacions amoro-

ses o les pressions socials. “És un 
àlbum conceptual, amb lletres 
que tenen múltiples interpre-
tacions perquè hi ha moltes 
metàfores i poca literalitat”, ha 
explicat Vásquez. La intenció del 
grup és fer un concert de presen-
tació quan la situa ció sanitària 
ho permeti.

Els quatre components del grup Slow Gravity, al garatge on han gravat el seu primer LP

‘Ensayos y crónicas’ és el títol del 
primer treball en solitari del can-
tautor argentí afi ncat a Montca-
da Sergio Cossani, de 38 anys. El 
disc inclou set temes de folk- rock 
acústic composats en diferents 
etapes de la seva vida i marcats 
per la introspecció i el sentit poè-
tic. “Les meves cançons sorgei-
xen de furgar en el meu interi-
or i refl exionar sobre el sentit 
de l’existència”, ha explicat el 
cantant, que va presentar el disc 

el 6 de desembre a Estudio Mu-
tuo de Barcelona, l’equipament 
on va enregistrar les cançons, 
assessorat pel productor musical 
Tomàs Aristimuño, també argen-
tí. El disc es pot escoltar a totes 
les plataformes digitals de músi-
ca, tot i que la intenció de l’artista 
és fer-ne una edició limitada en 
vinil per als més nostàlgics. Cos-
sani, que porta dos anys vivint a 
Montcada, hi va actuar per pri-
mera vegada el 2019 en el marc 
del festival Montcada Sons. 

Laura Grau | La Redacció

L’intèrpreta argentí,  durant la presentació del seu primer disc a Estudio Mutuo de Barcelona

És el primer treball en solitari d’aquest cantautor argentí 

Sergio Cossani presenta 
‘Ensayos y crónicas’
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PINTURA

Andrés Moya refl exiona sobre temes 
actuals a la mostra ‘El somni d’Ícar’
L’artista de Tomelloso, resident a Barcelona, exposa a l’Auditori fi ns al 31 de gener
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Globus d’heli de colors vius que 
ens recorden banderes al vent; 
joguines que suren en un caos 
aparent i desenes de caixes de 
cartró amuntegades sense ordre 
ni concert, són algunes de les 
imatges sorprenents que trobem 
a la mostra ‘El somni d’Ícar’ que 
l’artista Andrés Moya (Tome-
lloso, 1964) exposa a l’Auditori 
Municipal. L’autor, que viu a 
Barcelona des de fa més de 30 
anys, refl exiona sobre temes que 
el preocupen, com el consumis-
me de la societat i l’acumulació 
de deixalles que posen en risc la 
vida del planeta o la iniciació a la 
violència dels més petits a través 
de les armes de joguina. “Inno-
cents pistoles d’aigua que asso-
ciem als jocs d’estiu, però que 
tenen un rerefons pervers”, va 
dir l’autor durant l’obertura de la 
mostra. 

Discurs creatiu. Moya fa servir 
les tècniques de l’oli i el collagge, 
per recrear objectes quotidians 

que apel·len a conceptes abs-
tractes. “Treballo a partir de 
narracions  mentals i després 
busco la manera d’expres-
sar-les”, va explicar l’autor de la 
mostra, que es podrà visitar fi ns 

al 31 de gener. “Sota un aspecte 
alegre i sensual, s’hi amaguen 
refl exions sobre els neguits més 
íntims i el desassosec del món”, 
en paraules del bibliotecari i 
amic del pintor, Lluís  Agustí.

El pintor Andrés Moya, a l’exposició ‘El somni d’Ícar’, que es pot veure a l’Auditori Municipal

Tere Castillo, coneguda per re-
gentar la botiga ‘Tot i més’ de 
Montcada centre i el taller d’art 
del mateix nom, exposa a la Casa 
de la Vila més d’una vintena de 
teles de gran i petit format que va 
pintar durant els mesos de confi -
nament. Com ja va fer el 2015 en 
la seva primera mostra individual, 
‘Instants de color i vida’, l’artista 
recrea elements de la natura, 
des d’un bosc de sequoies es-
pectacular, fi ns a una fi guera de 
moro, una atzavara centenària o 
un cactus gegant. Treballa sem-
pre a partir de fotografi es que fa 
ella mateixa o li envia algun amic. 
“Són imatges de natura que em 
conviden a pintar per intentar 
captar la seva bellesa”, explica 
l’autora, que utilitza principalment 
la tècnica de l’oli.
La mostra també inclou dues fi -
nestres reciclades que emmar-
quen estampes d’insectes sobre 
plantes i una quinzena d’aquarel-

les on retrata animals domèstics, 
des de la seva gossa Sucre i el seu 
gat Tolouse, fi ns a les mascotes 
dels seus amics, entre les quals 
hi ha conills, gallines i un periqui-
to. “Vaig aprofi tar el confi nament 
per pintar moltes hores, totes les 

que em falten durant el dia a dia 
normal”, diu Castillo, qui ha in-
corporat a la mostra les refl exions 
escrites de la seva amiga Maite 
González sobre la seva pintura. 
La majoria de les obres estan a la 
venda | LG

La mostra de pintura es pot visitar a la Casa de la Vila fi ns al 24 de gener

Tere Castillo exposa ‘Moments’
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PROTAGONISTES
Montcada Comunicació ha elaborat uns 
reportatges audiovisuals sobre els dos 
equips inclusius del FB Montcada   

L’escola de futbol ha creat un 
equip adaptat de futbol 7 i un 
de futbol sala amb discapaci-
tat auditiva. “Ens fa molta 
il·lusió donar aquest pas en 
suport de la inclusió a través 
de l’esport. La nostra escola 
és molt més que un club de 
futbol”, ha comentat el direc-
tor esportiu del FB Montcada, 
Dani Busquets, molt sensibi-
litzat amb la problemàtica a 
nivell personal. “És un som-
ni que tenia des de fa molts 
anys, perquè la meva famí-
lia coneix de primera mà 
quines són les problemàti-
ques amb què s’enfronten en 
el seu dia a dia les persones 
amb diversitat funcional”, 
ha explicat Busquets.

L’origen. L’equip de futbol 7 
entrena a l’estadi de la Ferre-
ria sota les ordres del tècnic 
Juan García, que prové de la 
UD San Lorenzo, de Terrassa. 
Amb experiència en projectes 
similars, l’entrenador assegu-
ra que es va embarcar en l’es-
port inclusiu per fer realitat la 

il·lusió d’un col·laborador del 
club terrassenc amb discapaci-
tat intel·lectual, que ara forma 
part de la plantilla montcaden-
ca. “A Rafa li encanta el fut-
bol i m’ajudava en tot el que 
podia, però el que realment 
volia era jugar com qualse-
vol altra persona, però no 
ho podia fer perquè no hi 
havia cap equip que s’ajus-
tés a les seves necessitats. Per 
això, vaig crear un equip a 
Terrassa, la majoria del qual 
ha vingut amb mi a Montca-
da”, ha explica García.

Jugadors. El conjunt local està 
format per una dotzena de ju-
gadors d’arreu del Vallès, en-
tre els quals hi ha dos montca-
dencs molt estimats i coneguts 
en el món de l’esport local, 
Toni Alcántara i Joan Cervera. 

Tots dos han col·laborat amb 
diversos clubs de la ciutat fent 
tasques de suport, però ara han 
pogut complir el seu somni: ju-
gar a un equip i competir. A 
causa de la pandèmia, per ara 
només poden entrenar, però a 
partir del mes de gener espe-
ren poder competir a la lliga 

ESPORT ADAPTAT I INCLUSIU

La plantilla està formada per una dotzena de jugadors d’arreu de la comarca que comparteixen la passió per practicar el seu esport favorit

El FB Montcada crea un equip de futbol 7 
per a persones amb diversitat funcional

L’equip inclusiu de futbol 7 del FB Montcada jugarà a la lliga WeLeague 7, creada per la Fundació Fedamar i l’Associació Catalana de l’Esport Adaptat
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Quan es parla de l’esport com una eina d’integració per a la població 
amb diversitat funcional, a més d’una persona li ve a la memòria la 
pel·lícula ‘Campeones’, dirigida per Javier Fesser, que narra la història 
d’un conjunt de bàsquet format per jugadors i jugadores amb dis-
capacitat intel·lectual. Des d’aquesta temporada, Montcada i Reixac 

també compta amb els seus equips de campions. El Futbol Base 
Montcada ha posat en marxa una nova iniciativa que té, com a prin-
cipal objectiu, promoure la pràctica del futbol i el futbol sala entre la 
població amb necessitats especials perquè pugui gaudir de l’esport 
en igualtat de condicions respecte la resta de la ciutadania. Sílvia Alquézar

A la plantilla hi ha dos 
jugadors locals vinculats 
a l’esport local: Toni 
Alcántara i Joan Cervera

WeLeague 7, creada per la Fun-
dació Fedamar i l’Associació 
Catalana de l’Esport Adaptat. 
“La nostra gran il·lusió seria 
guanyar el campionat; sóc 
davanter i espero fer molt 
gols”, ha indicat Alcántara, qui 
ha destacat que el millor juga-
dor de l’equip és Xavi de la 

Concepció, de 22 anys. Per la 
seva banda, un altre jugador de 
l’equip, Zakaria Hbihem, opina 
que no serà fàcil obtenir el tí-
tol. “Els rivals –explica– tenen 
força experiència a la lliga de 
Barcelona. Em preocupa so-
bretot el Mollet, que ja ens ha 
guanyat dues vegades”.
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El projecte del FB Montcada 
també inclou un equip de fut-
bol sala format exclusivament 
per persones amb defi ciència 
auditiva, que competirà al grup 
3 de la Tercera Divisió Catala-
na sota les ordres de José Luis 
Carrasco, responsable de la 
secció de futbol sala de l’enti-
tat local. “El meu somni era 
crear un conjunt de sords que 
competís a la lliga de la Fede-
ració Catalana de Futbol per 
demostrar que som capaços 
de jugar al mateix nivell que 
les persones oients”, ha co-

mentat Cristian Díaz, jugador 
del nou equip montcadenc qui 
ha contactat amb la majoria 
dels components de la planti-
lla perquè vinguessin a jugar 
a Montcada. “Som un bloc 
on hi ha jugadors veterans 
amb una trajectòria enveja-
ble i d’altres més joves, que 
tot just comencen”, ha indi-

cat Carrasco, qui ha destacat 
que el principal objectiu és 
“conjuntar el grup per poder 
competir a un bon nivell”. 
Per al tècnic local, amb 20 anys 
d’experiència, el projecte és un 
nou repte, ja que és la primera 
vegada que dirigeix un equip 
de persones sordes: “La co-
municació no és fàcil, però 
hi ha jugadors que em fan de 
traductors. El més complicat 
és traslladar les meves ordres 
durant els partits”. 

FUTBOL SALA

El seu objectiu és demostrar que pot competir 
amb conjunts sense defi ciència auditiva

Federat un equip 
format exclusivament 
per jugadors sords

Sílvia Alquézar | Pla d’en Coll

L’equip de futbol sala del FB Montcada format per jugadors amb defi ciència auditiva es va fer una divertida fotografi a per a ‘La Veu’ 
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Dos campions d’Europa, a la plantilla
Edgar Amador i Emilio Peñalver –a la foto– són dos ju-
gadors de la nova plantilla del FB Montcada amb una 
dilatada experiència a nivell estatal i internacional. El 
2018, ambdós es van proclamar campions d’Europa 
amb la selecció espanyola de futbol sala de perso-
nes sordes. Han jugat a equips de primer nivell, però 
ara han decidit donar un nou rumb a la seva carrera 
esportiva i competir amb conjunts sense defi ciència 
auditiva. “Vull avançar com a jugador. Feia temps 
que tenia ganes d’estar sota les ordres d’un tècnic 

oient”, ha explicat Amador. Per la seva banda, Peñal-
ver, que juga de porter, s’ha mostrat molt motivat amb 
el projecte. “Volia iniciar una nova etapa i competir 
a una lliga de la Federació Catalana de Futbol”, ha 
dit el jugador, que s’ha marcat com a objectiu aquesta 
temporada aconseguir l’ascens de categoria, tot i que 
la lliga encara no ha pogut començar la lliga a causa 
de la Covid-19. Peñalver també forma part de la plan-
tilla d’un equip italià, encara que les restriccions de 
mobilitat  dels últims mesos li han impedit viatjar | SA

 INTERNACIONALS

El bloc ha quedat 
enquadrat al grup 3 
de la Tercera Divisió 
Catalana de la FCF Jugador local

Jaume Carrasco és l’únic jugador 
de Montcada i Reixac a l’equip. 
Porta tota la vida jugant a fut-
bol sala a l’Associació Esportiva 
de Can Cuiàs, el seu barri. “Em 
fa molta il·lusió formar part 
d’aquest projecte del FB Mont-
cada. Crec que és una bona 
oportunitat per aprendre i millo-
rar”, ha dit el jove, qui té moltes 
ganes d’iniciar la competició, 
ajornada per la Covid-19 | SA
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L’equip visitarà el Sant Joan Despí a l’últim matx de l’any

El sènior A de La Salle 
acaba la quarantena

HANDBOL. PRIMERA ESTATAL

El sènior A del CH La Salle 
Montcada tancarà el 2020 amb 
la visita a la pista de l’Handbol 
Sant Joan Despí, el 19 de de-
sembre (20h).  Els lassal·lians 
afrontaran aquest matx des-
prés d’haver complert 10 dies 
de quarantena en haver-se de-
tectat un cas positiu de la Co-
vid-19 entre la plantilla. L’atu-
rada ha obligat a suspendre els 
dos partits de lliga correspo-
nents a la desena i onzena jor-
nada al grup D de la Primera 
Estatal: el 5 de desembre a la 
pista de l’Handbol Banyoles i, 
el dia 13, contra el BM Grano-
llers al pavelló Miquel Poblet. 

Noves dates. El CH La Salle 
jugarà els dos partits ajornats 
durant les vacances de Nadal. 
El derbi vallesà tindrà lloc el 
pròxim 10 de gener (12.30h) al 
pavelló Miquel Poblet, mentre 
que els lassal·lians visitaran la 
capital de Pla de l’Estany el dia 
13 (20h).
Els montcadencs es troben a la 
tretzena posició, amb 7 punts, 
els mateixos que el seu prò-
xim rival, situat  a l’onzè lloc 
amb un partit més. Al darrer 
matx disputat per l’equip que 
entrena Pau Lleixà, el 19 de 
novembre, els locals van supe-
rar l’Handbol Sabadell per 25 
a 23. 

Sílvia Alquézar | Redacció
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El FS Montcada ha renovat la 
directiva. El fi ns ara vicepre-
sident, Diego Márquez, ha as-
sumit la presidència en subs-
titució de Pedro Litrán, que 
ha ocupat el càrrec durant 
els últims 12 anys. La resta 
de la junta està formada per 
Marifé García, a la vicepre-
sidència; Marta Trigueros, a 
tresoreria, i Miquel Parra, a 
secretaria.

Objectius. Per a Márquez, 
vinculat al club en diferents 
tasques des de fa uns 15 anys, 
la seva il·lusió seria “recupe-
rar l’estatus que tenia l’enti-
tat fa anys”. En aquest sentit, 
el directiu aposta per “profes-

sionalitzar” la gestió de cada 
àrea. En l’àmbit esportiu, el 
nou president opina que és 
important que els sèniors si-
guin un referent per als juga-
dors del planter: “Ens agra-
daria tenir el sènior A a la 
Tercera Divisió Nacional; el 
B, a Primera Catalana i el 
juvenil A que mantingui la 
Divisió d’Honor Nacional”.

Projecte de futur. Respecte als 
equips del planter, Márquez 
ha indicat que ja s’estant dedi-
cant molts esforços per dispo-
sar d’un equip d’entrenadors 
de nivell i s’han establert les 
bases del full de ruta sobre 
els coneixements tècnics per a 
cada categoria.

Recuperar l’afi ció. Pel que fa a 
la vessant social, Márquez vol 
recuperar l’afi ció que omplia el 
pavelló Miquel Poblet en l’èpo-
ca de més esplendor del club. 
El president ha avançat que 
l’entitat vol reconèixer la tasca 
dels dos anteriors presidents –
Eusebio Carrero, un dels fun-
dadors del FS Montcada, i Pe-
dro Litrán. “Proposarem que 
siguin nomenats presidents 

honorífi cs i ens agradaria 
organitzar un par   tit d’ho-
menatge en reconeixement 
a la seva dedicació”, ha dit. 
Sobre l’apartat econòmic, el 
nou president ha comentat que 
hi haurà un grup de persones 
que treballarà en la recerca de 
nous suports. “És una època 
difícil a causa de la Covid-19, 
però intentarem trobar nous 
recursos”.

Sílvia Alquézar | Redacció

El seu objectiu és recuperar l’estatus d’etapes anteriors

Diego Márquez, 
nou president 
del FS Montcada

El president sortint, Pedro Litrán –a la dreta–, dona el relleu al nou màxim directiu, Diego Márquez
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El juvenil A, 
al quart lloc 
El juvenil A del FS Montcada 
ha tancat la primera volta de 
la lliga al subgrup 3B de la Di-
visió d’Honor Estatal amb una 
derrota a la pista del Futsal 
Mataró per 5-4, en un matx 
intens que es va resoldre als 
darrers segons. S’ha trencat 
així  una ratxa positiva de joc 
i resultats del conjunt que di-
rigeix Álex Navalón, que ha 
acabat el primer tram de la 
competició a la quarta posició, 
amb 11 punts. “Estem com-
plint l’objectiu d’estar entre 
els quatre primers per evitar 
jugar la fase de descens, però 
hem de seguir millorant per 
no repetir errades”, ha dit el 
tècnic, qui s’ha mostrat satis-
fet pel rendiment de l’equip. 

Proper rival. A l’últim partit del 
2020, el FS Montcada rebrà el 
19 de desembre la visita del 
Palma Futsal, en el primer matx 
de la segona volta. A l’anada, 
els locals van perdre per 3-2. 
Els mallorquins lideren la clas-
sifi cació amb 21 punts | SA 

Víctor Sáez supera la defensa rival en una imatge del novembre en què van derrotar el Terrassa

L’estat del gimnàs del pavelló 
Miquel Poblet ha estat motiu 
de crítiques creuades entre 
el govern –ECP i ERC– i el 
principal grup de l’oposició, el 
PSC. Tot arrenca d’una nota 
de premsa i un vídeo a les xar-
xes socials, que els socialistes 
van publicar el passat 15 de 
desembre denunciant l’estat 
“deplorable” en què es troba 
l’espai, afectat per fi ltracions 
d’aigua. A les imatges mos-
trades es veuen els efectes de 
la humitat en el parquet amb 
la presència de fongs. La sala 
la utilitzen el club de karate 
Shi-kan –que en té la cessió 
d’ús tres dies a la setmana en 
unes franges horàries concre-
tes– així com els equips que 
entrenen al pavelló. El PSC 
atribueix l’estat del gimnàs a la 
“deixadesa del govern” a qui 
acusa de “negligència”.
El partit també critica l’estat 
“oxidat” de les màquines de 
fi tnes i altres problemes, com 
ara que la cambra de neteja no 
compleix amb les especifi ca-
cions mínimes de ventilació, 
emmagatzematge i comoditat; 

la falta de privacitat i de gui-
xetes als vestuaris del personal 
de la instal·lació o l’absència de 
baranes a les escales de mante-
niment. El comunicat del PSC 
acaba instant al govern local a 
prendre mesures.

Puntualitzacions. El govern ha 
respost expressant el seu ma-
lestar per la denúncia del PSC 
amb algunes fotografi es que 

no es corresponen amb el mo-
ment actual. L’executiu ha fet 
constar que hi ha problemes 
que ja s’han resolt i que d’altres 
estan en vies de solució.
Quant a les fi ltracions d’aigua, 
n’ha assenyalat que els tècnics 
porten setmanes analitzant el 
seu origen i que hi ha previst 
fer una inversió per erradi-
car-les. Altres incidències de-
núnciades estan resoltes o han 
estat directament desmentides 
pel govern. Ara fa un mes ja 
es van instal·lar les baranes a 
les escales de manteniment. 
Pel que fa a l’espai destinat a la 
neteja, l’executiu nega que no 
compleixi amb les condicions 
exigides i també desmenteix 
que el personal no disposi de 
vestidors. Quant a les màqui-
nes de fi tnes no són municipals, 
sinó del club Shi-Kan al qual es 
demanarà que les retiri. 
“Lamentem l’alarmisme que 
hagin pogut generar aques-
tes fotografi es i el comuni-
cat publicat sense contrastar 
abans la informació amb la 
Regidoria”,  ha manifestat el 
regidor d’Esports, Salvador 
Serratosa (ERC). 

L’espai presenta problemes d’humitat que han fet malbé el terra de parquet 

Crítiques creuades entre el PSC i 
el govern per l’estat del gimnàs

PAVELLÓ MIQUEL POBLET

El parquet del gimnàs serà substituït

Pilar Abián | Redacció
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Campus del FB Montcada
El FB Montcada organitza la tercera edició del Campus de Nadal, que 
tindrà lloc a l’estadi de la Ferreria els dies 22, 23, 28, 29 i 30 de desem-
bre i 4 de gener, de 9 a 13h. La iniciativa s’adreça a infants de 4 a 15 
anys. El preu és de 50 euros i inclou l’esmorzar de mig matí i el servei 
d’acollida a partir de les 8.30h per a les famílies que ho necessitin. 
“L’objectiu és que l’infant gaudeixi amb la pràctica esportiva i, alho-
ra, pugui tecnifi car aspectes relacionats amb el futbol”, ha comentat 
el director esportiu de l’escola, Dani Busquets, qui ha destacat que 
disposen d’entrenadors titulats i del material adequat per tal d’afavorir 
aquest aprenentatge. D’altra banda, l’entitat té en marxa una recollida 
solidària de joguines noves i de segona mà en bon estat, que distribui-
ran entre les famílies vulnerables. A més, el club també col·labora amb 
la iniciativa de la UB MiR i l’Associació Espanyola Contra el Càncer per 
recaptar joguines per a infants malalts de càncer | SA

El CTT La Unió té dos sèniors
El sènior A està a la Primera Divisió després de l’ascens que va acon-
seguir la temporada passada, mentre que el B es troba a la Tercera 
Divisió. La pandèmia ha obligat a anul·lar els campionats de lliga, 
ajornats almenys fi ns al gener. “Està tot aturat, tant per part de la 
Federació Catalana com l’Espanyola. No sabem com quedarà el 
calendari o si s’optarà per un altre sistema de competició”, ha co-
mentat el president i jugador del club, Francisco Aguado | SA

La competició, puntuable per al rànquing estatal, es va disputar el 6 de desembre

Endansa obté sis podis al Trofeu 
Nacional de Moraleja de Enmedio

BALL ESPORTIU

L’equip Endansa Revolution va ser un dels tres conjunts locals que va aconseguir el màxim guardó a la competició de Madrid

Sílvia Alquézar | Redacció

El Club de Ball Esportiu En-
dansa continua sumant nous 
èxits. L’entitat que dirigeix Eva 
Nieto ha aconseguit sis podis 
al Trofeu Nacional de Morale-
ja de Enmedio (Madrid), orga-
nitzat pel Club InterDance, el 
passat 6 de desembre. 
Per equips, el club montca-
denc va guanyar tres màxims 

trofeus amb els conjunts En-
dansa Shaki Shaki, a la cate-
goria juvenil avançat nacio-
nal; Endansa Revolution, a la 
d’absoluta iniciats nacional, i 
Endansa Flores, a l’absoluta 
internacional. 

Campions sèniors. Per parelles, 
Eva Nieto i Carles Cirera es 
van proclamar campions al 

grup de sèniors AI, mentre 
que Marc Bisbal i Laura Rojo 
–adults 2A– i Marina Rodrí-
guez i Rafael Rodríguez –sèniors 
3 AI– van acabar en segon lloc. 
D’altra banda, Àngels Clariana 
i Albert Leonardo van fi nalitzar 
a la sisena posició, a la categoria 
sènior 3 AI. La competició era 
puntuable per al rànquing na-
cional de ball esportiu.
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La UB MiR dona 400 euros a Sin teta 
La UB MiR ha lliurat a l’entitat Sin teta hay 
paraíso un total de 400 euros per a la inves-
tigació del càncer de mama. Aquest donatiu 
s’emmarca dins l’acord de col·laboració que 
ambdues entitats van signar l’any passat, 
que també inclou que el sènior femení llueixi 
durant l’escalfament dels partits la samarre-
ta rosa de Sin teta. La UB MiR va fer la tem-
porada passada un donatiu de 200 euros i, 
durant el confi nament total, els dos entrena-
dors del conjunt femení –Israel Gómez i Agus-
tín Fernández, a la foto en un matx de l’any 
passat– van donar el seu salari a l’associació 
que treballa per ajudar les dones afectades 
per aquesta malaltia. Enguany, ambdós joves 

també han entregat a Sin teta el sou corres-
ponent al passat mes de novembre, ja que no 
van poder entrenar a causa de les mesures 
anti-covid.
A aquesta iniciativa de caire social, s’afegeix 
la campanya que la UB MiR té en marxa jun-
tament amb la secció local de l’Associació Es-
panyola Contra el Càncer (AECC) per recollir 
joguines noves per als infants amb càncer. 
Les donacions es poden fer fi ns al 30 de de-
sembre a les ofi cines del club de bàsquet, al 
carrer Bonavista, i a l’estadi de la Ferreria, ja 
que el projecte també compta amb el suport 
del FB Montcada, a més d’altres entitats com 
Sin teta hay paraíso i Càritas Montcada | SA
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Maria Medinilla
Va estudiar Cinema i Televisió a la Universitat Blanquerna però, a diferència d’altres companys, no va 
esperar a tenir el títol per començar a fi lmar curtmetratges amateurs amb pocs mitjans, però molta 
imaginació. Amb només 19 anys, va rebre el primer reconeixement en una secció per a joves talents 
del Festival de Sant Sebastià per un curt creat a quatre mans amb Roger Grau, amb qui ha fundat la 
productora audiovisual Young Soul Studios. Des del 2013, aquest tàndem professional i sentimental 
no ha parat de treballar. En fi cció, destaquen els curtmetratges ‘Manuel’ i ‘Colgado’ i la websèrie 
‘Nosotros’, premiats en diferents festivals nacionals i internacionals. En l’àmbit publicitari, després 
de fer anuncis per a marques com Atrápalo, Mercedes i Audi, la seva modesta productora ha estat 
escollida per la companyia xinesa TikTok per dissenyar la seva nova campanya a l’Estat espanyol, 
una fi ta que obre una nova etapa en la vida d’aquesta jove creadora de 26 anys. 

‘Aposto per històries que 
fan refl exionar el públic’

Què suposa ser la primera 
productora en fer una campanya 
per a TikTok Àsia des de Catalunya? 
És un pas molt important per a 
nosaltres com a petita empresa 
audiovisual, ja que ens dona una 
gran projecció a nivell internacional 
i ens permet aconseguir ingressos 
per continuar fent altres projectes 
de cinema.
En què ha consistit la campanya?
En total hem creat 25 anuncis 
seguint la fi losofi a UGM, és a 
dir, com si fossin vídeos fets per 
l’usuari, i dividits en cinc categories 
per coincidir amb les mateixes de 
l’aplicació: ball, hashtags populars, 
situacions quotidianes, comèdia i 
tutorials. Alguns dels anuncis els 
vam rodar a Montcada, als barris 
de Font Pudenta i Terra Nostra. 
A l’equip hi han participat quatre 
montcadencs més, Elena Prado, la 

nostra ajudant de direcció, i Josep 
M. Alejandre, Clàudia Vila i Arnau 
Riera, que han fet d’actors.
Com van ser els inicis com a 
directors i productors?
El nostre primer gran projecte va 
ser ‘Manuel’, l’any 2016, un curt 
sobre el dol que va resultar premiat 
en diferents festivals. En aquesta 
professió, no t’acabes de creure 
el que fas fi ns que no reps algun 
reconeixement. El mateix any 
vam fer ‘Colgado’, un curt sobre 
l’assetjament escolar fet amb més 
mitjans i actrius conegudes. També 
va tenir bona acollida. En aquest 
cas, ens vam posar en la pell de 
l’assetjadora i no de la víctima 
per indagar què hi ha al darrera 
d’aquestes conductes.
El tema de l’assetjament escolar 
també és present a ‘Nosotros’.
Aquesta websèrie va ser fruit d’una 

col·laboració amb la Fundació 
Montblanc per a la promoció de la 
dona, que es va convertir en una 
eina útil per treballar amb els instituts 
temes com el bullying, la relació amb 
els pares, els micromasclismes i les 
amistats tòxiques. També va rebre 
premis i, quan puguem, gravarem 
la tercera temporada.

Quin tipus de cinema li agrada?
Aposto per històries que fan 
refl exionar el públic. Acostumen a 
ser relats durs, amb personatges 
que han de fer front a situacions 
difícils, com la pèrdua d’un ser 

estimat. No em surt fer comèdia, 
m’atrau més el drama.
Quins són els seus referents?
El cinema dels germans belgues 
Dardenne ens ha marcat tant al 
Roger com a mi. Utilitzen el pla 
seqüència perquè entenen que la 
vida transcorre en un sol pla, no hi 
ha talls entre el que passa en cada 
moment. Aposten pel realisme i el 
naturalisme i expliquen històries 
terrenals sobre la gent i els seus 
confl ictes.
Encara hi poques dones directores.
És veritat, però cada vegada tenen 
més visibilitat. Admiro la cineasta 
Judith Colell. Va ser professora 
meva i em va ensenyar que la 
creativitat no té límits i que no s’ha 
de tenir por. Ella ens animava a 
cercar la nostra pròpia mirada com 
a directors, que no sempre passa 
per complir els cànons establerts. 

Té algun nou projecte entremans?
Hem rebut una subvenció de la 
Generalitat per fer un curtmetratge. 
El títol provisional és ‘World of 
humans’ i és un drama amb tocs de 
ciència fi cció on tornem a abordar el 
tema del dol i les diferents maneres 
de superar-lo.
Fa vida a Montcada?
Encara hi visc, al Pla d’en Coll, 
però la meva idea és marxar a 
Barcelona, on també volem llogar 
un local com a productora. Tinc 
molts bons amics i records de quan 
estava al Grup de Teatre La Salle 
Montcada –on vaig descobrir que 
m’agrada més estar al darrera de la 
càmara que a l’escenari– i sortia a 
la Rua de Carnaval amb l’AMPA i 
amb l’escola d’anglès April. També 
vaig col·laborar dues temporades 
amb Montcada Ràdio, fent un 
programa que es deia ‘What’s Up?’.

‘En aquesta professió, 
no t’acabes de creure 
el que fas fi ns que no 
reps un reconeixement’

Directora de cinema

A títol personal
LAURA GRAU
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