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JORNADES PEL SOTERRAMENT

EL SOTERRAMENT A MONTCADA I REIXAC

   Xerrada informativa sobre 
el projecte del soterrament 
de l’R2 a Montcada i Reixac 
a càrrec de Juan Carlos 
Monge, sotsdirector
de Projectes d’Obra Civil
de la Direcció de Projectes
de la Xarxa Convencional 
d’Adif, i de Daniel Jiménez, 
redactor del projecte. 

  Xerrada informativa 
sobre el contingut
del Pla de Rodalies
de Catalunya
2020-2030, a càrrec
de Pere Macias, 
coordinador
de Pla de Rodalies
a Catalunya.
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WWW.MONTCADA.CAT/TEMES/SOTERRAMENT

#adeuvies
#benvingutsoterrament

Retransmissions en directe a través
de www.montcada.cat i www.laveu.cat

Xerrades presencials al Teatre Municipal. Aforament limitat.
Es recomana inscripció prèvia a soterrament@montcada.org

CASAL
D’ESTIU

CASAL
D’ESTIU ESPORTIU

PER INFANTS
DE PRIMÀRIA

INSCRIPCIÓ
DEL 7 AL 14 
D’ABRIL

PREINSCRIPCIÓ 
DEL 7 AL 14 
D’ABRIL

REGIDORIA D’INFÀNCIA I JOVENTUT 

TS
A

Telemàtica

www.montcada.cat

Presencial

Cal cita prèvia, al correu electrònic
joventut@montcada.org
Atenció: de dilluns a divendres, de 9 a 13 h; 
dimarts i dijous, també de 15.30 a 19 h.

Casal I.
1a quinzena: del 28 de juny
al 9 de juliol
2a quinzena: del 12 al 23 de 
juliol
Casal II.
Del 26 al 30 de juliol

Telemàtica

www.montcada.cat i www.esportsmontcada.org
Des de les 9 h del 7 d’abril fins a les 19.30 h 
del dia 14

Presencial

En l’horari habitual d’atenció de la Regidoria 
d’Esports.

Cal cita prèvia, trucant al 935 650 999

Casal d’estiu esportiu.

1r torn: del 28 de juny
al 16 de juliol

2n torn: del 19 al 30 de juliol

Més informació a
www.montcada.cat

portiu.
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Erradicar el barraquisme, objectiu 
compartit d’entitats i Ajuntament
Entre el riu i la carretera de la Roca hi ha al voltant de 14 hectàrees ocupades per horts i construccions en precari

PLA DEL BESÒS

A continuació de l’aparcament 
de camions que hi ha al marge 
esquerra del riu Besòs en direc-
ció a Sant Fost de Campsente-
lles, entre el riu i la carretera de 
la Roca, hi ha al voltant de 14 
hectàrees ocupades per horts i 
barraques on s’acumulen residus 
de tota mena i es fan activitats de 
dubtosa legalitat. La degradació 
de l’espai va començar fa anys 
i ha anat creixent davant la im-
potència de l’Ajuntament que ha 
obert un expedient de disciplina 
urbanística a la propietat amb 
l’objectiu d’alliberar els terrenys 
de construccions i residus. 
Aquest procés, però, serà llarg i 
costós i requerirà la implicació de 
més administracions com el Con-
sorci del Besòs o el parc de la Ser-
ralada de Marina. Mentrestant, el 
consistori vetlla per impedir que 
s’hi instal·lin noves barraques.

Reivindicació ecologista. En paral-
lel al creixement del barraquis-
me al Pla del Besòs també han 
anat a l’alça les reivindicacions 
d’entitats ecologistes que hi ha 
al municipi, com ara Som-Rius 
i La Màquia. Ambdues conside-
ren que cal afrontar el problema 
de degradació existent amb ur-
gència i valentia abans que s’en-
quisti defi nitivament. 
“Aquest és un corredor biolò-
gic que connecta el riu amb la 
serralada de Marina que, sense 
cap sentit, té un ús privatiu i 
està ple de deixalles que con-
taminen tant el sòl com el sub-

sòl”, lamenta Sergi Argelés, de La 
Màquia. Als abocaments de resi-
dus s’hi sumen les cremes no au-
toritzades que sovint provoquen 
incendis. “La trista circums-
tància és que els entorns na-
turals de més interès, quant a 
biodiversitat i ecosistema, són 
els més agredits; cal fer molta 
pedagogia si volem recuperar 
i conservar aquests espais per 
a les properes generacions”, 
opina Antonio Álvarez, també 
membre de La Màquia.

Lluís Maldonado | Besòs

“A curt termini, com a Ajun-
tament només podem fer un 
exercici de contenció diari 
perquè no creixi l’assenta-
ment. Des de Medi Natural 
i Policia Local treballem per 
interceptar noves ocupacions 
i evitar que s’hi instal·li més 
gent. Però només amb la col-
laboració dels propietaris dels 
terrenys no en tenim prou. 
Necessitem un acord i un 
compromís rotund amb d’al-
tres administracions, com el 
Consorci del Besòs i el Parc 
de la Serralada de Marina 
per començar a posar-hi fi l a 
l’agulla” | LM

L’Ajuntament ha obert un expedient de disciplina urbanística a la propietat dels terrenys, que és la que haurà de negociar amb els ocupants de les parcel·les l’alliberament de l’espai

D’HORTS A INFRAHABITATGES
Agents de la Policia Local i membres del cos 
de l’ADF patrullen cada dia per la zona per evitar 
que s’hi instal·lin noves barraques
VIDEO A LAVEU.CAT
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‘Només podem 
fer que no creixi 
l’assentament’

Un oasi aïllat entre deixalles
Enmig dels horts i les barraques hi ha un oasi captivador, una llacuna que es va 
crear en un espai d’extracció d’àrids abandonat que es va omplir amb aigües 
freàtiques i de pluja i que seria ideal com a zona de descans i nidifi cació per a 
les aus migratòries. “Si estigués ben cuidada, tindria un gran valor ecològic, 
però està envoltada de tanques que impedeixen l’accés a la fauna; els únics 
que hi poden arribar són els ocells però no ho fan perquè hi ha massa soroll i 
pressió humana”, explica Manel Gómez, de Som-Rius. La contaminació acús-
tica a la qual es refereix és la que provoquen les bombes d’extracció d’aigua 
instal·lades pers alguns barraquistes per al rec o el consum propi. Un altre 
problema afegit és que a l’espai s’alliberen espècies invasores com la tortuga 
de Florida, que causen un gran impacte i fan malbé la riquesa natural | LM

 D’esquerra a dreta, Manel Gómez, de Som-Rius, i Antonio Álvarez i Sergi Argelés, de La Màquia

Oriol 
Serratussell
Regidor de Medi 
Natural i Policia
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SOTERRAMENT DE L’R2

Membres d’Adif explicaran el projecte 
en les jornades convocades a l’abril
Es faran dues conferències que es podran seguir de forma presencial, al Teatre Municipal, i també telemàticament

El nou calendari fi xat 
preveu que el projecte 
s’adjudiqui abans 
d’acabar l’any

Al mes d’abril es reprenen les 
Jornades pel soterrament de 
l’R2 després del parèntesi que 
hi va haver l’any passat a causa 
de la pandèmia. Les dues con-
ferències previstes, organitzades 
per la Taula pel soterrament –
on hi ha representació de tots 
els grups municipals, partits i la 
Plataforma Tracte Just– es rea-
litzaran el 13 i el 15 d’abril de 
forma presencial al Teatre Mu-
nicipal, a les 19h, i seran trans-
meses en directe pels web laveu.
cat i montcada.cat. 
La primera anirà a càrrec de 
Juan Carlos Monge, sotsdirec-
tor de Projectes d’Obra Civil 
de la Direcció de Projectes de 
la Xarxa Convencional d’Adif, 
i de Daniel Jimenez, redactor 
del projecte del soterrament de 
l’R2 al seu pas per Montcada i 
Reixac. Els representants d’Adif 
informaran sobre l’estat del pro-
jecte constructiu, que es podria 
adjudicar abans d’acabar l’any, i 
sobre els terminis previstos per 
a l’execució de les obres.

Pla de Rodalies. Dos dies més 
tard, la segona conferència la 
farà el coordinador de Rodalies, 
Pere Macías, que informarà so-
bre el contingut del Pla de Ro-
dalies de Catalunya 2020-2030, 

que es va aprovar el passat 
mes de desembre i que afecta 
diferents infraestructures ferro-
viàries del municipi. Entre les 
actuacions incloses al Pla hi ha 
la construcció d’un túnel sota 
el Turó per fer un nou ramal 
de l’R4 que vagi directe des de 
Montcada –un cop passada l’es-
tació de Torre Baró– fi ns a Cer-
danyola, projecte al qual l’Ajun-
tament s’oposa frontalment. 
També hi ha el desdoblament 
de l’R3 al seu pas per Mas Ram-
pinyo, sobre el qual la corpora-
ció local ha expressat la seva 
preocupació per l’impacte que 
tindria en el barri duplicar les 
vies, així com a la construcció 
d’un nou pont sobre el Ripoll.

Membres de la Plataforma fa-
ran difusió de les Jornades a 
través de diferents carpes infor-
matives que s’ubicaran pel mu-
nicipi els dies 6 i 7 d’abril a Can 
Sant Joan i Montcada Nova, en 
horari de matí, i els dies 8 i 9 
a Montcada Centre i la Ribera, 
en horari de tarda. 

Pilar Abián | Redacció

L’acte en record de les víctimes es va fer sense públic, tan sols amb la presència dels representants polítics i de la Plataforma 

PÀG. 6

ATENCIÓ PRIMÀRIA
Entrevista a la metgessa del 
CAP Les Indianes Gemma Torrell 
sobre l’impacte de la pandèmia
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Després de més de 40 anys, la 
reivindicació del soterrament de 
l’R2 està més a prop de fer-se 
realitat. Així ho va manifestar l’al-
caldessa, Laura Campos (ECP), el 
17 de març, durant l’homenatge a 
les víctimes del tren, acte que es 
va fer sense públic a causa de la 
pandèmia.
“Per primer cop, el projecte 
compta amb una partida pròpia 
als pressupostos de l’Estat, ha 
estat incorporat al Pla de Roda-
lies i és a punt de ser aprovat per 

Adif; esperem que l’any vinent 
els treballs estiguin en marxa”, 
va manifestar Campos en el par-
lament que es va transmetre en 
directe per Internet.
L’edil va anunciar que només fal-
ten dos informes sobre el projecte 
abans de la seva aprovació defi ni-
tiva en el Consell de Ministres. A 
continuació, s’iniciarà la tramitació 
per a l’adjudicació de les obres, 
que es podria allargar durant sis 
mesos. Campos va aprofi tar la 
seva intervenció per agrair la tasca 

de la Plataforma Tracte Just, així 
com la unitat d’acció de totes les 
forces polítiques i la ciutadania.
En nom de la Plataforma, Anna 
Solano va instar a fer més segurs 
els passos que travessen les vies. 
“Mentre no es faci el soterra-
ment, cal millorar-ne la senya-
lització, evitar les fallades de les 
barreres, fer que els espais d’es-
pera per creuar siguin sufi cients 
i còmodes i garantir que hi hagi 
una separació clara entre vehi-
cles i vianants”, va dir | PA

‘Les obres del soterrament són a tocar’
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Les entitats mediambientalistes 
La Màquia i La Horda volen 
que es faci una consulta popular 
sobre la caça a l’entorn natural 
de Montcada. Per aquest motiu, 
han engegat una recollida de 
fi rmes a la plataforma Change.
org i han difós un manifest per 
demanar als gestors dels parcs 
de la Serralada de Marina i de 
Collserola i també a l’Ajunta-
ment que obrin un debat sobre 
el tema i que convoquin una 
consulta perquè els habitants del 
municipi decideixin si volen que 

Montcada sigui una zona lliure 
de caça. Els col·lectius qüestio-
nen els efectes positius d’aques-
ta pràctica per controlar les 
poblacions d’animals salvatges, 
assenyalen el perill que suposa 
per a les persones –al 2020 els 
accidents de caça van causar la 
mort d’una cinquantena de per-
sones a l’Estat espanyol– i posen 
sobre la taula la contradicció 
que suposa permetre aquesta 
activitat i alhora defensar valors 
com el respecte a la vida i la pro-
tecció de l’entorn natural des de 
les administracions.

Petició a l’Ajuntament per 
fer una consulta sobre
la caça a espais naturals

PROPOSTA VEÏNAL

La iniciativa la impulsen La Màquia i La Horda
Laura Grau | Redacció

ASSOCIACIÓ AULA
D’EXTENSIÓ UNIVERSITÀRIA

DE MONTCADA I REIXAC
PER A PERSONES ADULTES

Dimecres 7 d’abril de 2021, a les 18 h
“La Catalunya autònoma (1931-1936): Baluard de 

la República i excepcionalitat territorial i política?”

A càrrec de David Martínez Fiol, professor associat 
d’Història Moderna i Contemporània en la UAB 
i catedràtic de Geografia i Història a l’Institut 
Mollet del Vallès.

Dimecres 14 d’abril de 2021, a les 18 h
“90 anys de la proclamació de la II República 

a Montcada i Reixac”

A càrrec de Maria del Puerto Muñoz Ferreiro, 
llicenciada en Història i en Història de l’art per la 
UAB, i Óscar Heredia, llicenciat en Història de l’art. 
Autors del llibre La segona república i la guerra civil 
a Montcada i Reixac (1931-1943).

Informació i reserves: 
935651122/610144499 • museumunicipal@montcada.org • aulamontcada@gmail.com

PROGRAMA DE MEMÒRIA HISTÒRICA

Cicle de conferències

“90 ANYS DE LA PROCLAMACIÓ DE LA II REPÚBLICA” 

Auditori Municipal

BLICA” 

Els promotors de la consulta consideren incompatible la caça amb la protecció de l’entorn natural
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Quin ha estat l’impacte de la 
pandèmia en l’equip professio-
nal dels CAP del municipi?
Hem hagut de fl exibilitzar la nos-
tra feina i assumir tasques que 
abans no fèiem. Això ha trastocat 
la manera que teníem de treba-
llar, però crec que ha estat en po-
sitiu i que ens n’hem sortit prou 
bé. Inicialment, pel risc de conta-
gi, vam haver de reduir l’atenció 
presencial –excepte les urgències 
o pacients que ho requerien– i 
ens vam centrar en la telefònica. 
Creu que la ciutadania ho ha 
encaixat bé?
Des d’un principi tothom va en-
tendre que calia protegir-se. Les 
sales d’espera poden ser un focus 
de contagi. Tot i així, vam ser dels 
primers municipis a recuperar 
l’atenció presencial, que mai vam 
deixar de fer. També és cert que 
la majoria dels usuaris evita anar 
al CAP si no és necessari i això, 
per una part, està bé però, per l’al-
tra, no. No hauríem de tenir por 
d’anar als centres de salut. 
Quin hauria de ser l’equilibri 

idoni entre l’atenció telemàtica 
i la presencial?
Crec que hem de treure de la 
consulta les coses que no tenen 
valor per sí, qüestions burocràti-
ques –dispensar receptes o resul-
tats d’analítiques– i potenciar el 
vincle personal. Potser en alguns 
casos això es pot fer telefònica-
ment, però s’ha de complemen-
tar amb la presencialitat.

En aquest últim any, ha tingut 
la sensació d’anar desbordada?
Hem hagut d’assumir més tas-
ques de les habituals i més vo-
lum de treball i és veritat que, en 
alguns moments, sí hem tingut la 
sensació de no arribar a tot. Però 
el personal ha estat molt proac-
tiu i hem fet pinya i això és una 

de les millors coses que tenim. 
Tant l’equip mèdic com el d’in-
fermeria han potenciat les tru-
cades de seguiment, prioritzant 
els malalts crònics i de risc. És 
veritat que hem tingut molta fei-
na però l’hem feta el millor que 
hem pogut i ens hem fl exibilitzat 
moltíssim, uns valors que proba-
blement no sabíem que teníem.
L’estrès de l’atenció primària 
és diferent a l’hospitalària?
Nosaltres veiem la pandèmia 
abans. Els pacients passen primer 
pel CAP i després, els més greus 
deriven a l’hospital. Els centres 
van tenir 10 dies de marge abans 
que els arribés la primera onada. 
És aquest decalatge el que hem 
anat veient al llarg de la pandè-
mia. Si baixen els casos a primà-
ria, baixen als hospitals i també, 
a l’inrevès. Quan a nosaltres ens 
baixen el casos covid, ens creix la 
resta. És com un tsunami. 
S’ha recuperat la normalitat? 
No sé si podrem tornar a par-
lar de normalitat o d’una altra 
cosa. No l’hem recuperada, si en 

referenciem en tot el que fèiem 
abans, però potser és l’oportuni-
tat per refl exionar sobre allò que 
no aporta valor i tornar a comen-
çar establint un nou contracte 
amb la societat. Nosaltres, com 
a professionals, estem al servei 
de la població i de la seva salut. 
Aquesta pandèmia pot ser el reset
que necessita l’atenció primària 
per defi nir-la millor, comptant 
també amb la participació de la 
ciutadania.
Caldrà més recursos.
L’atenció primària té un pressu-
post reduït des de fa molt anys, 

però ara s’ha posat de relleu la im-
portància que té en el sistema sa-
nitari i la necessitat de protegir-la. 
Fem moltes coses que bona part 
de la població no sap perquè ens 
costa molt explicar-nos i sempre 
ho fem en negatiu dient que no 
tenim prou diners o personal i no 
posem el focus en el que fem. El 
nostre distintiu és la proximitat a 
la gent i atendre el major nombre 
de problemes de salut que es po-
den resoldre dins del sistema sa-
nitari. El major valor que tenim 
és que hi som, si no hi fóssim, 
se’ns trobaria molt a faltar.

‘La pandèmia ha posat en 
valor l’atenció primària’

ENTREVISTA

‘Hem de treure de la 
consulta les qüestions 
burocràtiques i potenciar 
el vincle personal amb 
els pacients’

La Taula per la Salut vol concreció 
sobre la construcció de l’hospital

La Taula per la Salut vol que el 
govern de la Generalitat posi fi l 
a l’agulla en la construcció del 
nou l’hospital previst als ter-
renys de l’antiga Redosa. “No 
volem que el projecte acabi 
sent una promesa electoral 
més”, van dir membres del col-
lectiu a la concentració que es 
va fer l’11 de març davant de la 
Casa de la Vila. Després que al 
mes de desembre la consellera, 
Alba Vergés, presentés la pro-
posta als alcaldes de Montcada, 
Cerdanyola, Ripollet, Badia i 
Barberà, les següents reunions 
s’han centrat en el planejament 
de l’espai on s’ha de construir el 
centre hospitalari. La regidora 
de Salut Pública, Mar Sempere 
(ECP) –present a l’acte–, es va 

comprometre a informar pun-
tualment la població sobre com 
evolucionen aquestes converses. 
La Taula, d’altra banda, va tor-
nar a reclamar millores a l’aten-
ció primària, concretament el 
restabliment del servei d’urgèn-
cies nocturnes suprimit fa 10 
anys, l’obertura de les farmàcies 
de torn més enllà de la mitjanit 

i la recuperació de l’atenció 
presencial, reduïda a causa de 
la pandèmia. El col·lectiu també 
va elogiar la tasca dels sanitaris 
i va llegir un manifest alertant 
sobre defi ciències detectades al 
centre sociosanitari Isabel Roig, 
situat a Casernes Sant Andreu, 
un dels equipaments de referèn-
cia per als usuaris de Montcada.

Laura Grau | Montcada

El col·lectiu tem que l’anunci, fet abans de les eleccions, quedi en una promesa electoral

Gemma Torrell opina que ara és el moment idoni per repensar i millorar l’atenció primària
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La Taula per la Salut continua amb les accions reivindicatives, tot i la pandèmia
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Gemma Torrell és metgessa de família des de fa 12 anys i en fa dos que treballa al 
CAP Les Indianes. Des de 2013 forma part de la junta del Fòrum Català d’Atenció 
Primària i també és membre del grup d’ètica de la CAMFIC, la Societat Catalana de 
Medicina Familiar i Comunitària. Si bé des de l’inici de la pandèmia, el focus mediàtic 
s’ha centrat majoritàriament als centres hospitalaris, el cert és que l’estrès del sistema 
sanitari també ha afectat els CAP, que han estat els primers a rebre la pressió assis-
tencial, tal com ha explicat Torrell a La Veu. Pilar Abián

MODIFICACIÓ DEL RECORREGUT
DE LA LÍNIA 96 A MAS RAMPINYOAVÍS

NOVES PARADES

RECORREGUT ANUL·LAT

PARADES ANUL·LADES
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Jornada per recollir plasma
de persones amb anticossos

Nova marca de cafè 
amb segell montcadenc

Els montcadencs Marta Farrero 
i Ricard Presas han creat la seva 
pròpia marca en càpsules biode-
gradables, Organicaps Cafè, que 
segueix la fi losofi a dels produc-
tes ecofriendly, lliures de plàstics 
i alumini i amb l’ús d’energies 
netes en el procés de producció. 
“Treballem amb proveïdors 
de proximitat; els dos tipus de 
cafè que oferim, l’intens i el 
descafeïnat, provenen d’una 
empresa vallesana, i la fàbrica 
d’envasat està a Barcelona”, 
explica Presas, qui ha anunciat 
que properament obriran una 

tercera línia de cafè ecològic. Les 
càpsules, d’un fabricant alemany, 
es llencen al contenidor de bros-
sa orgànica i es degraden en 90 
dies, convertint-se en compost.

Venda. El producte es ven a l’en-
gròs, en unes bosses de malla de 
cotó reutilitzables que poden ser 
de 100, 200 o 300 unitats, o bé 
en una caixa de cartró kraft de 
10 unitats, ambdós dissenyats 
pel ells mateixos. La comerci-
alització es fa a través del web 
organicapscafe.com. i també es ve-
nen físicament a les botigues de 
Casa Maresma La Botigueta.

Laura Grau | Montcada

Organicaps Cafè és un producte sostenible i de proximitat

Pilar Abián | Redacció

La parella formada per Marta Farrero i Ricard Presas ha estat la creadora de la nova marca
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Les persones que han passat la 
Covid-19, pel fet de tenir anti-
cossos, poden ajudar a través 
del seu plasma pacients que es 
troben ingressats a centres hospi-
talaris i evitar que la seva situació 
s’agreugi. Amb aquest objectiu, el 
Banc de Sang i Teixits organitza 
el 15 d’abril, amb la col·laboració 
de l’Ajuntament, una jornada de 
donació adreçada a persones que 
hagin superat la malaltia. 
Montcada i Reixac serà el quart 
municipi de Catalunya en aco-
llir aquesta campanya que es 
farà a l’Espai d’Entitats Poblet, 
de 9.30 a 14h i de 16.30 a 21h. 
Els donants han de tenir entre 
18 i 65 anys i haver passat el 
virus fa més de 28 dies, entre 
d’altres requisits. Els interessats 
s’han inscriure a través del web 
donarsang.gencat.cat/plasmacovid19. 
La jornada del dia 15 també es-
tarà oberta a les persones que 
vulguin donar plasma sense que 
sigui imprescindible haver supe-

rat la Covid-19. En aquest cas, 
la inscripció s’ha de fer al web 
donarsang.gencat.cat/plasma.

Procediment. La donació de 
plasma dura uns 45 minuts i 
consisteix a extreure sang, se-
parar-ne les cèl·lules sanguínies, 
retenir el plasma i retornar la 
resta al cos per la mateixa via. 
Els donants no pateixen efectes 
secundaris, ja que no perden 
glòbuls vermells i poden tor-

nar a donar-ne 15 dies després 
i una vintena de cops a l’any. 
La presidenta de l’Àrea Social, 
Mar Sempere (ECP), ha fet una 
crida a la població perquè s’ani-
mi a fer donacions de manera 
regular, més enllà de la jornada 
del dia 15. “És molt important 
que els donants de plasma es 
fi delitzin per ajudar a salvar 
vides de persones inmunode-
fi cients o amb malalties de la 
sang”, ha dit.

COVID-19

A través d’aquestes donacions es pot ajudar malalts del virus que estan hospitalitzats
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Donar plasma dura uns 45 minuts i no té efectes secundaris en les persones donants
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A principi d’abril és previst que 
acabin les obres que Aigües de 
Barcelona està fent des de mit-
jan de febrer a la llera de la riera 
de Sant Cugat, entre el pont del 
polígon la Ferreria i el mirador 
de la Font Pudenta, per substitu-
ir un tram de 60 metres de longi-
tud de la canonada que abasteix 
d’aigua potable les poblacions 
de Montcada i Cerdanyola. Se-

gons fonts de la companyia, el 
motiu de la intervenció és que el 
conducte, amb més de 40 anys 
d’antiguitat, ja ha superat el seu 
període de vida útil. La nova 
canonada està feta de polietilè, 
un material que suporta millor 
l’erosió de l’aigua, tenint en 
compte que aquest tram trans-
corre a només dos metres per 
sota del curs d’aigües baixes de 
la riera. 

Es renova un tram de la 
canonada a la Font Pudenta

AIGÜES DE BARCELONA

Està previst que les obres fi nalitzin a principi d’abril

Laura Grau | Font Pudenta

El canvi de la canonada s’està fent a la riera de Sant Cugat, en la confl uència amb el Ripoll
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Coneix què és i per a què et pot servir 
formar part de Montcada Emprèn

Pròximes sessions:
6 d’abril, de 9.30 a 11 h

21 d’abril, de 16 a 17.30 h

Sessió informativa 
d’emprenedoria

672 622 758
montcadaempren@montcada.org

Informació a:

PROJECTES SINGULARS  
RECERCA D’EMPRESES

DURADA: 80 hores (4 o 5 hores diàries)

Sectors:

• Operacions auxiliars
a la indústria tèxtil

• Qualitat i seguretat alimentària
• Transformació industrial: 

economia circular i indústria 4.0
• Auxiliar d’operacions logístiques
• Auxiliar de manteniment

de robots

Aquest projecte està subvencionat per: En el marc de la:

d’acord amb els Projectes 
Singulars de Garantia Juvenil.

Busquem empreses
perquè joves de 16 a 29 anys facin pràctiques no laborals.

Contractació subvencionada

Contacte:

670 674 115

tec_ocupacio10@montcada.org

Contractació

subvencionada

amb 5.700 euros,

per un període 

mínim de 6 mesos.

C

C

Subvencions per al lloguer per
a persones majors de 65 anys
El 30 d’abril és la data límit per 
sol·licitar els ajuts que atorga 
la Generalitat a les persones 
majors de 65 anys per pagar el 
cost del lloguer corresponent al 
2021. Les subvencions s’adre-
cen a ciutadans en risc d’ex-
clusió social que siguin titulars 
d’un contracte de lloguer que 
correspongui al seu domicili ha-
bitual i pel qual no paguin men-
sualment més de 800 euros. Els 

sol·licitants han d’acreditar uns 
ingressos de la unitat de convi-
vència de l’any 2019 no supe-
riors a 2,83 vegades l’indicador 
de renda de sufi ciència de Ca-
talunya (IRSC). La tramitació de 
l’ajut es pot fer telemàticament 
o presencialment a través de 
l’Ofi cina Local d’Habitatge (av. 
de la Unitat, 6), amb cita prèvia 
concertada a través del correu 
habitatge@montcada.org | PA

L’Àrea Metropolitana de Barce-
lona busca voluntaris per fer el 
seguiment de les espècies de 
papallones que hi ha a diferents 
platges i parcs del territori, entre 
els quals s’ha inclòs el parc de la 
Llacuna. La presència o absèn-
cia d’aquests insectes és un dels 
millors indicadors sobre la biodi-
versitat ja que són especialment 
sensibles als factors associats al 
canvi climàtic i a la contamina-
ció. Les persones interessades 
a fer d’observadores no han de 
tenir cap coneixement previ so-

bre la matèria, només s’han de 
comprometre a fer inspeccions 
al parc cada 15 dies i a prendre 
nota del nombre de papallones 
localitzades. La inscripció al 
programa es pot fer a través del 
web de l’Observatori Metropolità 
de papallones | PA

A la recerca de voluntaris per
fer el seguiment de papallones

AM
B
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El Tribunal Suprem jutja Joan
Josep Nuet per desobediència
En el moment de tancar aquesta edició, començava al Tribunal 
Suprem el judici contra el diputat montcadenc Joan Josep Nuet 
–ERC-Sobiranistes– per desobediència en haver permès la votació 
de les anomenades lleis de desconnexió al Parlament de Catalunya 
al setembre del 2017, quan era secretari tercer de la Mesa en repre-
sentació dels comuns. La Fiscalia i l’Advocacia de l’Estat li demanen 
una pena d’inhabilitació per a càrrec públic d’un any i 8 mesos i 
una multa de 30.000 euros, mentre que l’acusació particular, repre-
sentada per Vox, sol·licita 12 anys de presó. En un acte de suport 
a l’encausat –fet el 22 de març a Montcada i que va aplegar una se-
tantena de persones– Nuet va assegurar que va actuar no en defensa 
de l’independentisme, sinó de la democràcia: “L’únic que vaig fer és 
permetre que el debat que estava a la societat catalana, al carrer, ar-
ribés al Parlament”. Malgrat les dures sentències que hi ha hagut fi ns 
al moment al voltant del procés, el diputat montcadenc va assegurar 
que afronta el judici animat. “Vaig a defensar el Parlament, la demo-
cràcia i el diàleg i espero convèncer el tribunal; sé que és difícil però 
les conviccions democràtiques no es negocien”, va dir | PA

L’Ajuntament haurà de revisar 
d’ofi ci les llicències que va con-
cedir a la zona de Can Milans, 
on es troba l’empresa Valentine, 
tal com reclama el consistori de 
la Llagosta. El Tribunal Suprem 
(TS) ha donat la raó al municipi 
veí i ha desestimat el recurs de 
cassació interposat per la corpo-
ració montcadenca al 2015 con-
tra una sentència anterior del 
Tribunal Superior de Justícia de 
Catalunya (TSJC).
El confl icte judicial entre amb-
dós ajuntaments té el seu origen 
en la modifi cació del Pla Gene-
ral Metropolità que va fer l’any 
2003 el consistori local per pro-
piciar el trasllat de la fàbrica de 
pintures del nucli urbà a uns ter-
renys de Can Milans que eren 
zona verda i van passar a ser 
industrials, a canvi d’una altra 
permuta a la inversa a un sector 
de Can Cuiàs. L’operació, que 
va rebre el suport de la Genera-
litat, no va agradar l’Ajuntament 

de la Llagosta, que va portar el 
cas als tribunals. El TSJC li va 
donar la raó al 2009 amb una 
sentència en què va declarar nul 
el nou planejament en conside-
rar que va benefi ciar interessos 
particulars. 

Valoració municipal. “La nostra 
voluntat és resoldre un con-
fl icte urbanístic que està en-
quistat des de fa molts anys 
i ho volem fer a través d’un 
nou planejament”, ha asse-
nyalat el  president de l’Àrea 
Territorial del consistori mont-
cadenc, Jordi Sánchez (ERC). 
Tot i que els dos intents que ha 

fet l’Ajuntament en aquest sen-
tit han estat tombats pel TSJC 
en l’última ocasió –al gener del 
2020–, els motius apuntats per 
l’anul·lació van ser considerats 
“subsanables”, segons ha asse-
gurat Sánchez. “Per això volem 
plantejar una nova proposta 
que permeti regularitzar la si-
tuació i millorar l’entorn de la 
fàbrica”, ha afegit l’edil.
El consistori sempre ha argu-
mentat que les llicències atorga-
des a Valentine van ser correctes 
perquè estaven emparades en 
el planejament aprovat al 2003 
–anul·lat sis anys després. Si el 
confl icte urbanístic no es resol, 
la continuïtat de Valentine a Can 
Milans estaria en perill, fet que, 
en opinió de Sánchez, seria un 
“desastre” per les afectacions que 
un possible tancament tindria per 
a l’empresa i la seva plantilla, així 
com pels costos econòmics que 
haurien d’assumir tant l’Ajunta-
ment com la Generalitat a nivell 
de reclamacions patrimonials.

L’Ajuntament haurà de revisar les 
llicències atorgades a Valentine
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El TS ha tornat a donar la raó al consistori de la Llagosta en el litigi amb Montcada

Pilar Abián | Redacció
El confl icte judicial 
té el seu origen en la 
modifi cació del PGM 
del 2003 que va 
propiciar el trasllat de 
l’empresa a Can Milans
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IE MAS RAMPINYO
L’ampliació del centre es retarda davant 
la impossibilitat de complir els terminis 
previstos a causa de la pandèmia

PÀG. 12

Sílvia Alquézar | Redacció

8 DE MARÇ

El programa va incloure una taula rodona sobre els drets laborals i civils del col·lectiu, sotmès a l’explotació

La triple discriminació de les dones 
migrants centra els actes reivindicatius

En el marc del Dia de la Dona 
Treballadora, Montcada ha acollit 
durant el mes de març diverses 
iniciatives per refl exionar sobre la 
triple discriminació que pateixen 
les dones migrants per una qües-
tió de gènere, classe social i país de 
procedència. La suma d’aquests 
eixos les aboca a fer treballs poc 
qualifi cats com el servei domèstic, 
reservat a dones i, en conseqüèn-
cia, a patir situacions d’explotació, 
marginació social i desprotecció 
laboral. 
Prop del 90% de les persones tre-
balladores del sector són dones, 
de les quals més de la meitat són 
migrants, i només el 60% estan 
afi liades a la Seguretat Social, el 
que vol dir que no tenen accés a 
cap tipus d’ajuda ni prestació. Els 
moviments migratoris que rea-
litzen moltes dones, deixant les 
seves famílies i tasques de cura 
als llocs d’origen, han esdevingut 
un suport important per a moltes 
famílies europees en permetre les 
donwa –que continuen assumint 
la responsabilitat de la llar–, conci-
liar la vida familiar i professional. 

Amb l’objectiu de visibilitzar la 
lluita de les dones migrants i rei-
vindicar els seus drets, la Regido-
ria d’Igualtat i el Consell de Dones 
van organitzar el 12 de març una 
taula rodona virtual sobre la te-
màtica, amb la participació de tres 
entitats feministes –Sindillar, Las 
Kellys i Mujeres Migrantes– que 
treballen per trobar estratègies 
més equitatives d’inclusió social i 
igualtat d’oportunitats. En aquest 
debat, també hi va intervenir l’al-
caldessa, Laura Campos (ECP), 
qui va destacar la importància 
de la feina que desenvolupen a 
la societat: “Les dones sostenim 
el món, però no està reconegut. 
Cal fer visible l’invisible per po-
sar fi  a la triple discriminació”.

‘Fem un treball essencial que no està reconegut’ 

‘Ens han deixat a l’inframon de la societat’

VANIA ARANA.  Las Kellys Barcelona

‘La Llei d’Estrangeria és racista i classista’
Sindillar és un sindicat independent de treballa-
dores de la llar i les cures, creat al 2011 per do-
nes migrants que lluiten contra la vulneració dels 
seus drets fonamentals. Una de les seves prin-
cipals reivindicacions és la derogació de la Llei 
d’Estrangeria. “És una normativa racista i clas-
sista que ens aboca a viure en la clandestinitat 
perquè, sense el permís de residència, no pots 
optar a un contracte laboral, però sense feina 
no tens l’oportunitat de tenir un habitatge fi x i 
aconseguir els tres anys d’empadronament que 
demanen per obtenir la residència”, denuncia  
la representant del sindicat Aurea Ayón. 
Les persones que no provenen d’Amèrica Llatina 
encara ho tenen més difícil ja que la tramitació 
es pot allargar fi ns a 10 anys. “És una forma de 
racisme institucional que legitima les violèn-

cies”, opina la portaveu Ayón. Les feines que 
desenvolupen les dones migrants estan relacio-
nades majoritàriament amb el sector de la llar i 
les cures, que no està inclòs en el règim general 
de la Seguretat Social. “És el nou esclavatge, 
perquè les treballadores no tenim accés als 
drets civils i estem desprotegides laboralment”, 
afi rma la portaveu de Sindillar qui reivindica el 
dret a la baixa per malaltia o per maternitat i la 
possibilitat de gaudir de les prestacions de l’atur 
i la jubilació. 
Ayon assegura que, amb l’arribada de la pan-
dèmia, el sector ha estat un dels més castigats 
per la crisi social i econòmica generada per la 
Covid-19: “Hem hagut de crear una caixa de 
resistència per sobreviure, ja que no ens hem 
pogut benefi ciar dels ajuts públics” | SA

AUREA AYÓN. Sindicat de treballadores de llar (Sindillar)

Las Kellys és una entitat estatal creada el 2016 a 
Barcelona que agrupa les anomenades cambre-
res de pis, que es dediquen a la neteja de les ha-
bitacions dels hotels. L’associació reclama el dret 
a la jubilació anticipada, ja que segons alguns 
estudis més del 60% de les empleades pateixen 
malalties, en molts casos cronifi cades, provoca-
des per la duresa i la sobrecàrrega de feina: “Les 
treballadores que no poden arribar a l’edat de 
jubilació cada vegada són més joves”, afi rma 
Vania Arana, representant de Las kellys Barcelo-
na, qui també exigeix a les administracions pú-
bliques la fi  de l’externalització dels serveis de 
neteja: “Les empreses s’han desfet de les seves 
plantilles per abaratir costos i treure més ren-
diment a costa de la nostra dignitat laboral”.
L’associació que Arana representa reivindica 

el compliment del Segell de qualitat, un acord 
aprovat al 2018 pel Parlament de Catalunya 
per erradicar la subcontractació i equiparar els 
drets laborals de les treballadores al conveni de 
l’hostaleria, entre d’altres temes. “El Segell és 
paper mullat perquè, en tres anys, no s’ha fet 
res. Cada dimecres ens concentrem davant la 
Conselleria de Treball, a Barcelona, per recla-
mar que es desenvolupi el que van acordar els 
grups parlamentaris”, lamenta Arana, qui criti-
ca tant l’administració com l’empresa. “Ens han 
deixat en l’inframon. Nosaltres escombrem els 
fragments del sostre de vidre que aconseguei-
xen trencar les dones europees”, argumenta la 
representant sindical, tot afegint que durant la 
pandèmia els governs han deixat fora del paquet 
d’ajuts més de 90.000 empleades | SA

Mujeres Migrantes Diversas és una associació 
de Barcelona creada per treballadores de la llar 
i les cures. Daybelyn Juares és una de les seves 
portaveus i fundadores. La seva història és la de 
moltes dones que arriben a Catalunya amb l’ob-
jectiu de millorar la seva qualitat de vida, però 
la realitat amb què es troben és ben diferent. 
“Quan treballava d’interna a casa d’una família 
de Barcelona, em van fer sentir com si no fos 
una persona, no tenia cap dret”, explica Juares 
tot afegint que la pandèmia ha agreujat la situa-
ció de precarietat en què es troben les emplea-
des d’aquest sector: “Fem un treball essencial, 
però no està reconegut. Reclamem la nostra 
professionalització i que ens treguin del règim 
especial de la Seguretat Social per tenir dret a 
gaudir de prestacions”.

Amb la crisi de la Covid-19, moltes dones han 
perdut la seva feina i s’han quedat, alhora, sense 
habitatge. “Ens hem trobat amb internes que, 
després d’estar 6 o 7 anys treballant a una casa 
amb dedicació exclusiva els set dies de la set-
mana, quan les han acomiadades han hagut de 
començar de zero el procés de regularització 
de la seva situació a Espanya perquè no esta-
ven empadronades enlloc”, denuncia Juares, 
qui demana la derogació de la Llei d’Estrangeria. 
En aquest sentit, Juares també reclama el suport 
dels ajuntaments per fer empadronaments sen-
se domicili fi x, una procés que es gestiona des 
de Serveis Socials en situacions excepcionals. A 
Montcada, aquesta pràctica es porta a terme des 
del 2014 i, en l’actualitat, hi ha una trentena de 
persones en aquesta situació | SA

DAYBELYN JUARES. Mujeres Migrantes Diversas
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El gènere, la classe 
social i l’origen les 
aboca a treballar als 
serveis domèstics
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Carolina Izquierdo i Luz Elena 
Rojas són dues dones de Mont-
cada que treballen sense contrac-
te laboral al sector dels serveis 
domèstics des de fa molts anys. 
Ambdues són migrants, tot i que 
van arribar en fl uxos diferents. 
Carolina forma part de l’onada 
migratòria del sud d’Espanya de 
la dècada dels 60, mentre que 
Luz Elena va venir de Colòmbia 
a fi nals dels anys 90.  Totes dues 
van deixar els seus llocs d’origen 
a la recerca d’una oportunitat la-
boral, que només han trobat en 
l’economia submergida. 

Testimonis. Carolina ha cotitzat a 
la Seguretat Social uns 12 anys, 
abans de tenir els seus tres fi lls: 
“Vaig plegar per cuidar-los. 
Quan ja eren una mica més 

grans, em vaig reincorporar 
al món laboral fent tasques do-
mèstiques a diverses cases”. 
Per la seva banda, Luz Elena, 
que té estudis superiors, però no 
els ha pogut convalidar a Espa-
nya, mai ha tingut un contracte 
laboral. “Van trigar 10 anys 
a concedir-me el permís de 
residència i de treball, sense 
els quals no podia optar a un 
contracte”, explica Luz Elena, 
qui afegeix que, una vegada els 
va aconseguir, tampoc va tenir 
l’oportunitat de ser contractada 

perquè s’havia de fer càrrec de 
les seves dues fi lles. “Les dones 
d’aquí potser ho tenen més fà-
cil perquè tenen l’ajuda de la 
seva família, però jo no tenia 
ningú”, comenta Luz Elena, que 
fa uns 7 anys que treballa sense 
contracte tenint cura d’una per-
sona. “Durant un temps em 
vaig pagar la Seguretat Social, 
però vaig haver d’escollir entre 
sobreviure o abonar les quo-
tes”, assegura. 
“Em sento molt identifi cada 
amb Luz Elena, però és obvi 
que les dones estrangeres en-

cara ho tenen molt més difícil 
que jo, per la manca de papers 
i de suport familiar”, argumen-
ta Carolina, qui no ha deixat la 
feina, tot i que ja ha complert els 
68 anys: “Com que no he cotit-
zat, no tinc dret a cap pensió 
per jubilació. Seguiré treba-
llant fi ns que pugui, perquè no 
m’agrada dependre econòmi-
cament del marit”.
Les treballadores de la llar es 
van quedar sense feina d’un dia 
per l’altre amb l’arribada de la 
pandèmia. “Durant els mesos 
de l’estat d’alarma, ho vaig 

passar molt malament. Em 
van diagnosticar un càncer i 
feia poc que m’havia separat”, 
manifesta Luz Elena, que no ha 
pogut gaudir de la baixa mèdica 
durant el tractament mèdic.
Ambdues dones opinen que les 
administracions públiques hau-
rien de vetllar pels seus drets, 
tant socials com laborals. “Fem 
feines essencials per a moltes 
famílies, però som invisibles”, 
es lamenta Luz Elena. “El sector 
s’hauria de professionalitzar 
per erradicar la precarietat”, 
conclou Carolina.

Treballadores de 
la llar, invisibles 
i sense drets

Sílvia Alquézar | Montcada

PROTAGONISTES

Dues dones migrants del municipi, Carolina Izquierdo i 
Luz Elena Rojas, expliquen la seva situació laboral

Carolina Izquierdo i Luz Elena Rojas, que van arribar a Montcada en fl uxos migratoris diferents, fa molts anys que treballen en el servei domèstic
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Ambdues van deixar 
els seus llocs d’origen 
a la recerca d’una 
oportunitat laboral
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Qualitat, proximitat i bon tracte 
són els tres principis que guar-
neixen l’aparador de CasaSe-
bi. Emplaçada al principal eix 
comercial de Can Sant Joan, el 
carrer Reixagó, la carnisseria 
ha viscut les transformacions 
del barri en l’últim mig segle. 
‘Carnissers i cansaladers des de 
1962’, anuncia el rètol del co-
merç regentat per Sebi Moner i 
Patricia Gómez.
Els fundadors de l’actual car-
nisseria van ser Eusebi Moner 
i Isabel López, pares de Sebi. 
Eusebi, criat en una masia de la 
petita localitat Bourg-Madame, 
a la Cerdanya francesa, es va 
traslladar a Montcada als anys 
50 per aprendre l’ofi ci de car-
nisser amb els seus cosins de 
la cansaladeria Joan Lasús. Isa-
bel, veïna de Can Sant Joan, hi 
treballava com a netejadora i 
allà es van conèixer.

Inicis. Als anys 60, la parella 
va decidir emprendre el seu 
propi negoci, Tocinería Eusebi 
Moner –actual CasaSebi. Ca-
dascú tenia el seu rol: Eusebi 

portava el gènere de l’escorxa-
dor municipal i el preparava a 
la rebotiga, mentre que Isabel 
despatxava els clients.   Des de la 
seva fundació, l’establiment va 
apostar per productes d’elabo-
ració pròpia. Dels tres fi lls del 
matrimoni, va ser el mitjà, Sebi, 
qui va heretar el negoci, que 
coneixia molt bé, ja que des de 
l’adolescència acompanyava el 
seu pare a l’escorxador.

Evolució. Al 1985 la botiga va 
tancar per la baixa de vendes 
deguda a diferents factors –
com l’obertura del mercat mu-
nicipal–, però tres anys després 
va reobrir, “amb una bona 
rebuda per part del barri”, 
recorda Sebi. A principis del 
2000, la seva dona, Patricia, es 
va incorporar a la botiga per 
dedicar-se a l’elaboració, men-
tre Sebi atenia els clients. Amb 
l’arribada del nou segle, van 
diversifi car l’oferta amb nous 
productes com mandonguilles 
i hamburgueses de diferents 
classes. “Els nous hàbits i el 
major nivell adquisitiu dels 
consumidors ens van portar 
a ampliar els productes a la 
venda”, explica Patricia.
El passat juliol, CasaSebi es va 
traslladar a un altre local del 
carrer Reixagó i es va renovar 
totalment, amb un gran apa-
rador i un nou logotip. La crisi 
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Eusebi Moner i la seva dona Patricia regenten la històrica carnisseria del carrer Reixagó, que fa un any es va traslladar a un local més ampli

Amb l’arribada del 
nou segle, la botiga
va diversifi car l’oferta 
amb més productes

Eric Moner/ Beatriz Narros | Can Sant Joan

CasaSebi, 60 anys de tradició carnissera
La família Moner regenta aquest establiment des del 1962 al principal eix comercial de Can Sant Joan

Aspecte de la botiga quan estava al primer local i encara hi havia balances tradicionals
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sanitària també ha obligat a fer 
canvis en el negoci familiar. Ac-
tualment, s’ha incrementat l’ús 
de targetes i aviat s’oferiran 
encàrrecs a domicili en el marc 
del projecte Miraprop. Sobre la 
possible continuïtat de la nissa-
ga, el matrimoni ho té ben clar. 
“Els nostres fi lls ja tenen els 
seus objectius professionals 
defi nits i aquest és un treball 
molt sacrifi cat”, assenyala 
Sebi, qui no descarta traspassar 
el negoci en un futur.

VIDEO A LAVEU.CAT

Ordenança reguladora
de la protecció i tinença d’animals

Recorda! Porta sempre a sobre 

una ampolla per netejar

les miccions del teu gos

Et regalem una ampolla
per al teu gos. Demana-la a:

· Centre Veterinari Nou Montcada  (C. Alacant, 20)  

· Vetalliance Montcada (Av. Catalunya, 13)  

· Dispensari Veterinari del Vallès (C. Camèlies, 44)  

· Clínica Veterinària Selvàtics (C. Jaume I, 11)  

· Centro Veterinario Huellas (C. Major, 67 baixos)  

· Animals Can Sant Joan (C. Reixagó, 57 local)  

· Veterinari Antonio Gumbau (C. Rocamora, 15 local 2)  

· Terranova CNC (C. Major, 41)  

· MasDucan (C. Salvador Dalí, 4)  

· PetXades (C. Terra Nostra, 37)

VETERINARIS

OAC

S’intensifiquen les sancions 
per no netejar els pipis i les 
caques del gos al carrer

5
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La Xarxa d’Escoles Bressol Munici-
pals, amb cinc equipaments, farà 
portes obertes presencials els dies 
17 i 24 d’abril, de 9.30 a 13.30h. 
Els grups hauran de ser d’un mà-
xim de 10 persones i per assistir-hi 
s’ha de demanar cita prèvia fi ns al 
16 d’abril. Es pot trucar per telèfon 
a cada centre o bé enviar un cor-
reu electrònic, deixant un telèfon 

de contacte. La preinscripció a les 
escoles bressol municipals serà del 
3 al 19 de maig, per via telemàti-
ca preferentment. Les atencions 
presencials seran només en casos 
excepcionals i amb cita prèvia. La 
informació amb detall sobre el pro-
cediment, el formulari de sol·licitud 
i el calendari de tot el procés es pu-
blicarà pròximament | SA

Portes obertes a les escoles bressol

IE ESCOLA MAS RAMPINYO
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Les obres per ampliar el centre 
es posposen fi ns a l’any vinent
Les famílies dels alumnes mostren la seva preocupació per la manca d’espais

Les obres d’ampliació de l’IE 
Mas Rampinyo, que havien de 
començar aquest anys, s’han 
posposat fi ns al 2022. La notícia 
va caure com una galleda d’ai-
gua freda a la Comissió de l’IE 
Mas Rampinyo –formada per 
direcció i famílies–, que volia re-
duir a només un any acadèmic 
la compartició d’espais entre pri-
mària i secundària. Segons el di-
rector dels Serveis Territorials  
d’Educació del Vallès Occiden-
tal, Jesús Viñas –reunit amb 
la Comissió i l’Ajuntament el 
passat 11 de març– la causa 
del canvi de calendari és la pa-
ralització de projectes que va 
suposar l’esclat de la pandèmia. 
“No és un problema pressu-
postari ni d’inversió, sinó un 
tema de gestió de les obres”, 
ha dit Viñas, qui entén la indig-
nació de les famílies, però de-
mana comprensió en tractar-se 
d’una causa de força major. 
“Per a nosaltres l’ampliació 
d’aquest centre continua sent 
una prioritat”, ha afegit.

Reformes. Com a solució pro-
visional per donar cabuda als 

alumnes de primer d’ESO, 
està previst construir aquest 
estiu dues aules al porxo del 
pati, l’únic espai de que dispo-
sa el centre per fer activitats 
a l’aire lliure sota cobert. Per 
aquest motiu, els tècnics estan 
estudiant  habilitar un altre por-
xo en un altre punt exterior. 
La nova directora de l’esco-
la, Mònica Salas, confi a que 
aquestes obres es duguin a ter-
me aviat. “Està clar que el curs 
vinent ens haurem d’apretar, 
però ho acabarem resolent 
de la millor manera possible 

perquè el més important és el 
projecte educatiu que estem 
desenvolupant amb els alum-
nes”, ha afegit. 
La Comissió ha anunciat que 
a partir d’ara farà un segui-
ment acurat del tema. “Si no 
tenim notícies del projecte 
cada tres mesos, demanarem 
explicacions  les vegades que 
calgui”, ha dit Núria Riera, en 
nom de les famílies. La regido-
ra d’Educació, Jessica Segovia 
(ECP), ha criticat Serveis Terri-
torials “per falta d’informació 
i transparència”.

Al fons de la imatge, el porxo del pati on el curs vinent s’habilitaran dues noves aules

Laura Grau | Mas Duran
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La Junta de Govern Local d’aquest Ajuntament, en sessió del dia 8 de març de 2021, ha acordat aprovar inicialment el 
projecte d’urbanització del tram del carrer Rigola, polígon industrial Pla d’en Coll, al terme municipal de Montcada i 
Reixac, si bé condicionant l’aprovació definitiva a l’aportació prèvia de la següent documentació:

Documentació tècnica necessària certificant la idoneïtat de la línea d’enllumenat sobre la que s’actua, assegurant les 
condicions i compliments de normativa actuals; en aquest sentit es recorda que el nou enllumenat:

•  Garantirà un nivell d’il·luminació de 25lux al vial i 15lux a les zones de vianants, aportant l’estudi lumínic.

• Les noves actuacions s’hauran de legalitzar segons normativa.

El que s’exposa a informació pública per termini d’un mes, mitjançant la publicació al Butlletí Oficial de la Província 
de Barcelona, a un dels diaris de més divulgació a l’àmbit municipal , així com a l’e-Tauler de l’Ajuntament, a fi efecte 
que els interessats puguin consultar la documentació i fer al·legacions.

S’atorga el termini d’un mes per tal que les empreses de subministrament de serveis (Aigües de Barcelona, Endesa i 
Telefònica) es pronunciïn sobre el projecte d’urbanització.

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

L’alcaldessa, Laura Campos Ferrer (12/03/2021)

EDICTE

Grups municipals
laveu.cat/latevaveu

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

Jessica Segovia

Fa un any es va declarar l’estat d’emergència al nostre país. 
Tot es va paralitzar i vam passar a viure confi nats, l’única 
connexió amb l’exterior eren els nostres veïns en fi nestres o 
balcons. El confi nament ens ha deixat mostres d’una societat 
solidària, com els aplaudiments a les 20h per donar les gràcies 
a tots aquells que amb el seu treball, esforç i dedicació, han arriscat fi ns i tot les seves vides per 
salvar les nostres. Gràcies, mil gràcies a tantes persones: sanitaris, serveis essencials, policies... 
A totes i tots, de nou gràcies. Podem aprendre dels errors per millorar la nostra societat, pen-
sant més en col·lectiu i menys en particularitats.
Necessitem representants que estiguin a la banda dels serveis públics, dels treballadors i de 
les empreses que passen difi cultats, acompanyant els autònoms i treballadors que a causa 
de la greu crisi sanitària, econòmica i social han perdut la feina, han tancat o estan a punt de 
fer-ho. En defi nitiva, tenen difi cultats per subsistir. 
A nivell polític durant aquest any no hem avançat res, la Generalitat ha seguit en la seva línia, 
sense pensar en el conjunt de la societat. Ha faltat voluntat per pal·liar les necessitats que 
s’han creat arran de la pandèmia, els seus càrrecs de govern no han estat a l’altura. Tindrem 
un pacte de partits independentistes, ERC i JxCat, i qui realment té la clau de govern serà 
la CUP. És a dir, quatre anys més d’immobilisme i utopia. Un govern que no treballarà en la 
recerca de solucions als problemes del nostre dia a dia. Catalunya necessita un govern que 
es preocupi de la realitat. 
També vull fer esment al 8 de març, Dia internacional de la dona. Un dia diferent, celebrat des 
dels nostres balcons amb actes telemàtics i petites concentracions. No podem deixar de rei-
vindicar, sigui quina sigui la situació, el feminisme, la igualtat real. Necessitem la participació 
cada dia més activa de les dones, l’adopció de decisions per elles mateixes d’una forma plena 
en tots els àmbits de la vida pública per materialitzar més polítiques feministes, per a l’erradi-
cació de la violència de gènere i per la igualtat plena. Aquestes qüestions són clau a tots els 
nivells. Això és realment el que farà que la societat avanci i no es quedi ancorada en el passat.

Un any amb pandèmia, trist aniversari

Andreu Iruela

La pandemia del COVID-19 nos ha dejado una serie de 
efectos colaterales que a buen seguro no somos capaces 
de cuantifi car todavía y pasarán meses hasta que poda-
mos valorarlos en su justa medida. A las muertes que ha 
producido este maldito virus se une una crisis económica 
que los expertos se aventuran a asegurar que será de terribles consecuencias. Pero hay más 
derivadas, una de ellas es el deterioro de la salud mental provocado por la distancia social 
que las restricciones sanitarias nos han obligado a realizar para frenar la expansión del virus.
En nuestro país los suicidios al cabo del año doblan a los que se producen en accidentes de 
tráfi co, por poner un ejemplo, y ver la gravedad del asunto que nos ocupa y preocupa. 
Existen diversos estudios que confi rman que se han incrementado las tasas de ansiedad con 
las restricciones en las visitas a familiares y la incertidumbre por el pronóstico de la enfer-
medad. Hace unos años, los usuarios del centro de salud mental de Cerdanyola, Ripollet y 
Montcada en la Casa de la Vila junto a artistas conocidos celebraron en nuestro municipio una 
exposición de obras. Esta fue promovida por el Parc Sanitari Sant Joan de Déu. El objetivo 
de estas actividades es contribuir a la lucha contra el estigma vinculado a la salud mental. 
Es necesario dar visibilidad a estos proyectos y dar apoyo a todas esas personas, familias o 
entidades que se puedan ver afectadas de una manera u otra.  
Es por ello que en el Pleno de marzo nuestro grupo municipal ha presentado una moción para 
darles visibilidad y lograr un plan local contra el suicidio y los problemas mentales. Hemos so-
licitado que el gobierno municipal pida a la Generalitat de  Cataluña, el desarrollo de las políti-
cas de salud mental y prevención del suicidio así como la formación de personal especializado 
y la aplicación de los medios necesarios en su prevención, seguimiento y concienciación de 
la sociedad y su posible fi nanciación a través de los Fondos de la Unión (ReactEU y Fondo 
Social europeo 2021-2027).

Ana Pellicer

Fins l’any 2015 diferents governs municipals de Montcada 
van realitzar un seguit d’actuacions que van portar l’Ajunta-
ment a una situació econòmica molt compromesa. Les expro-
piacions de zones verdes o la gestió del deute de la nau de 
la brigada municipal van comportar un greuge important en 
la solvència i la capacitat econòmica del consistori, elevant considerablement l’endeutament i 
provocant una important tensió en la Tresoreria, afectant els comptes i la capacitat de fer front 
a les despeses diàries. Alhora, es va ocultar sistemàticament aquest endeutament de forma que 
els indicadors no mostressin la imatge real de l’economia del municipi.
Amb el canvi de govern i amb l’objectiu de ser coherents i transparents, es va fer afl orar aquest 
deute i, des de llavors, s’ha treballat fermament en un pla per reconduir la situació econòmica. 
L’any 2018 es va refi nançar el deute i posteriorment es va gestionar la regularització del paga-
ment d’una inversió a llarg termini amb diners de la caixa, mitjançant la reconversió del deute 
que era a curt termini a llarg termini, reduint la càrrega fi nancera al pressupost. La gestió més 
efi cient dels ingressos i les despeses, acompanyada d’aquests grans moviments fi nancers, ha 
permès que al tancament de l’any 2020 puguem afi rmar que l’Ajuntament ha recuperat la sol-
vència i bona part de la capacitat econòmica, amb una evolució positiva de tots els indicadors. 
En només un exercici s’ha aconseguit reduir el deute un 16% respecte al 2019, un romanent 
de Tresoreria de 3 milions d’euros i una estabilitat en l’estalvi net. Aquesta liquidació ens mostra 
que anem pel bon camí i que la recuperació econòmica és viable i ens permetrà millorar la qua-
litat dels serveis, perquè la ciutadania ho mereix i ho necessita; ens mostra que podem assolir, 
d’una vegada per totes el sanejament i la recuperació econòmica del municipi. 
Estem compromesos amb Montcada i és per això que governem amb rigor, transparència i exi-
gència. Encara queda molta feina a fer, però després de molts anys, per fi  veiem la llum al fi nal 
del túnel. Seguirem treballant per posar a disposició del nostre municipi el màxim de recursos 
públics possibles!

El bon camí!

Aquest any i en consonància amb les lluites del moviment 
feminista del nostre territori, volem reivindicar a Montcada i 
Reixac una mirada interseccional sobre els drets i les reivin-
dicacions de les dones del nostre entorn. L’actual pandèmia 
la COVID-19, a més de la crisi sanitària, està agreujant la crisi 
política, social, laboral i de drets civils. Ha intensifi cat una situació crítica i estructural de de-
sigualtats i precarietats expressades en el conjunt de les nostres vides i que afecta de manera 
desigual diferents col·lectius, especialment els de les dones migrants i racialitzades, les dones 
joves i grans, les persones diverses de gènere dissidents com les lesbianes i transgènere, les 
dones amb diversitats funcionals i sensorials i les treballadores sexuals, sobretot les que pa-
teixen formes múltiples i interrelacionades de discriminació.
Volem un món amb un envelliment digne, pensions dignes per a les dones i accés al treball 
digne per a les joves, per a les dones amb diversitat funcional i sensorial, per a les dones trans 
i per a les dones migrades i/o racialitzades. És fonamental el reconeixement de tots el drets 
laborals i socials de les treballadores dels àmbits més precaris (generalment migrades) i de les 
cures: dels treballs essencials (salut, residències, comerç, atenció domiciliària...), del treball a 
les llars, de la venda ambulant i del treball sexual. Urgeix la regularització immediata de totes 
les dones migrants per tal que tinguin accés a prestacions com l’ingrés mínim vital.
Des del feminisme demanem la derogació de les reformes laborals que desprotegeixen les 
treballadores, la fi  de les precarietats, subcontractacions, salaris baixos, desigualtat salarial, 
jornades parcials no desitjades i discriminacions laborals per maternitat i un accés al tele-
treball voluntari amb drets i que no suposi més càrrega per a les dones en l’àmbit domèstic.
Des d’En Comú Podem fem una crida a la sororitat entre les dones per acabar amb els privile-
gis i aconseguir una igualtat de drets per a totes, sigui quin sigui el seu origen, la seva cultura 
o el color de la pell.

Drets reals per a totes les dones

Gerard Garrido

Plan local para la salud mental

La Junta de Govern Local d’aquest Ajuntament, en sessió del dia 22 de febrer de 
2021, ha acordat:

PRIMER. Aprovar definitivament la modificació de la delimitació poligonal del Pla de 
millora urbana de l’àmbit residencial de la Vallençana Baixa.

SEGON. Publicar aquest acord al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, a un 
dels diaris de premsa periòdica de més divulgació a l’àmbit municipal i a l’e-tauler 
de la Corporació.

TERCER. Notificar aquests acords als interessats. 

Contra aquesta resolució, que és definitiva en via administrativa, es podrà interposar 
amb caràcter potestatiu recurs de reposició davant la Junta de Govern Local en el 
termini d’un mes a comptar des de l’endemà de la publicació d’aquest anunci, o 
alternativament, recurs contenciós administratiu davant els Jutjats contenciosos 
administratius de Barcelona en el termini de dos mesos a comptar des de l’endemà 
de la publicació d’aquest anunci. Si s’ha interposat recurs potestatiu de reposició, no 
podrà interposar-se el recurs contenciós administratiu mentre aquell no sigui resolt 
de forma expressa, o bé s’hagi produït la seva desestimació per silenci administratiu 
pel transcurs d’un mes des de l’endemà de la data d’interposició.

El que s’exposa a informació pública pel seu coneixement general.

L’alcaldessa, Laura Campos Ferrer (09/03/2021)
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26m l divendres
Teatre. ‘No es país para negras’, de Síl-
via Albert. Hora: 20h. Lloc: Auditori Mu-
nicipal. Entrada gratuïta. 

27m l dissabte
Teatre. Acció teatral dels grups locals 
amb motiu del Dia Mundial del Teatre. 
Hora: 12.30h. Lloc: Plaça de l’Església.

28m l diumenge
Patrimoni. ‘El Romànic del Baix Vallès.
Portes obertes a l’església de Sant Pere 
de Reixac’. Horari: De 10 a 12h. 

7a l dimecres
Xerrada. ‘La Catalunya autònoma (1931-
1936)’, a càrrec de David Martínez. 
Hora: 18h. Lloc: Auditori Municipal.

9a l divendres
Poeticae. Homenatge a Joan Margarit 
amb l’obra ‘No era lluny ni difícil’, del 
grup Dèria Teatre. Hora: 20h. Lloc: Au-
ditori Municipal. Entrada gratuïta.

10a l dissabte
Exposició. ‘Espais recobrats’, sobre la 
recuperació de patrimoni a Catalunya. 
Lloc: Casa de les Aigües.

Poeticae. Documental ‘Poetes catalans’, 
de Pere Portabella, i col·loqui amb els 
poetes Pol Guasch, Raquel Santanera i 
Misael Aterm. Hora: 18h. Lloc: Auditori.

11a l diumenge
Patrimoni. Visita guiada a la col·lecció 
del Museu Municipal. Hora: 11h. Ins-
cripcions a museumunicipal@montca-
da.org.

13a l dimarts
Jornades soterrament. Xerrada a càrrec 
de Juan Carlos Monge, d’Adif, i Daniel 
Jiménez, redactor del projecte de l’R2. 
Hora: 19h. Lloc: Teatre Municipal.

14a l dimecres
Xerrada. ‘90 anys de la proclamació de 
la 2a República’, a càrrec de Maria del 
Puerto Muñoz i Oscar Heredia. Hora: 
18h. Lloc: Auditori Municipal.

15a l dijous
Jornades soterrament. Xerrada a càrrec 
de Pere Macias, coordinador de Pla de 
Rodalies a Catalunya. Hora: 19h. Lloc: 
Teatre Municipal. 

Poeticae. Presentació del llibre ‘El Mont-
sant: pedra i poesia’. Hora: 19.30h. 
Lloc: Associació Cultural Montcada 
(Major, 47).
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Patinets perillosos
Cada divendres des de fa un mes 
passo una hora a la tarda al car-
rer Major. Sempre hi han transitat 
bicicletes però ara s’hi afegeixen 
els patinets elèctrics que van a 
una velocitat sufi cient per empor-
tar-se algú i més si hi ha infants 
petits. Van des de la cantonada 
del carrer Sant Antoni fi ns l’esglé-
sia, amunt i avall, tant per la vore-
ra com pel centre del carrer. On 
és l’agent cívic? Perquè tindria 
molta feina entre els patinets, 
mirar que no s’aturin les escales 
mecàniques i prendre nota de la 
gent que va sense mascareta... 
Com pot ser que passi una moto 
de la Policia Local i no els hi cridi 
l’atenció? Com pot ser que se la 
truqui donant avís i no s’hi pre-
senti? S’ha d’esperar que atrope-
llin algú per fer alguna cosa? 

Georgina Méndez
Terra Nostra 

Contra el racisme
Amb motiu del Dia Internacional 
contra el Racisme i la Xenofòbia, 
el 21 de març, des de la Xarmir 

–la Xarxa Antirumors– volem 
manifestar que la lluita contra 
el racisme és una de les claus 
fonamentals per millorar la con-
vivència. Segons l’últim informe 
anual INVisibles’, al 2020 el SAID 
(Servei d’atenció i denúncia de 
SOS Racisme) va registrar un 
centenar de casos a l’Estat dels 
quals el 28% van ser per discri-
minacions entre particulars. La 
segona tipologia va ser la d’agres-
sions i abusos per part dels cos-
sos de seguretat pública, amb un 
19% de les denúncies. La suma 
d’ambdues suposen el 47% del 
total de situacions identifi cades. 
El mateix informe assenyala que 
la crisi sanitària ha posat de re-
lleu que tant la societat com les 
nostres institucions pateixen un 
racisme profund, històric i es-
tructural i que s’han incremen-
tat les denúncies respecte l’any 
anterior. Si voleu col·laborar amb 
nosaltres, ens podeu trobar a 
Instagram (@xarmir); Twitter (@
mirantirumors) i Facebook.

Xarmir
Montcada

La bústia del lector
laveu.cat/agenda

Agenda >Editorial
Problema enquistat
El barraquisme existent al Pla 
del Besòs no ha sorgit del no 
res, és un problema que s’ar-
rossega des de fa anys i que 
s’ha anat agreujant fi ns gaire-
bé enquistar-se. Afrontar-lo, 
però, no ha de ser només res-
ponsabilitat del consistori, re-
quereix la implicació decidida 
d’altres administracions su-
pramunicipals, especialment 
de les que tenen competències 
en la llera i en el medi natural. 
Però no es tracta només d’alli-
berar l’espai de barraques i de 
brutícia, també s’ha d’actuar 
des d’un punt de vista social. 
Cal destriar qui ocupa cada 
parcel·la i amb quins objectius 
perquè, a ben segur, aquests 
són molt variats. 
Si hi ha persones residint als 
infrahabitatges existents per-
què no tenen cap altra opció, 
se les ha d’ajudar a trobar 
una sortida habitacional. En 
cas contrari, el barraquisme 
s’acabarà desplaçant a qual-
sevol altre punt del territori i 
aquest és un problema que no 
és pot amagar.

La propera edició de ‘La Veu’, el 16 d’abril

Opinió

El Ple d’aquest Ajuntament, en la sessió del dia 25 de febrer de 2021, ha aprovat definitivament l’expropiació forçosa resolta 
per avinença, en tràmit de mutu acord, i la relació individualitzada i valorada del bé situat al carrer Domènec Fins de Montcada 
número 82, que és:

RELACIÓ DE BÉNS I DRETS

“Dades registrals: Inscrita en el Registre de la Propietat de Montcada i Reixac al tom 994, LLIBRE 300, FOLI 129, FINCA 15071.
Titular registral: Pertany a la Sra. Josefa Capdevila Roca (DNI xxxxx322V) a títol d’agrupació i de la Sra. Emilia Riera Capdevila 
(DNI xxxxx873R) a títol d’obra nova, divisió horitzontal i dret i tanteig i retracte.

Càrregues: Lliure de càrregues, arrendataris i ocupants.

Referència cadastral: 2031633DF3923A0001OH

Superfície registral: 1.961,84 m2

Superfície cadastral: 1.818 m2

Superfície afectada per l’expropiació: 805 m2.”

El Preu Just de l’expropiació per mutu acord (inclòs el premi d’afecció) és per import total de 41.014,75 €.

La qual cosa es fa pública per a general coneixement, mitjançant anuncis a publicar al Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, al periòdic de difusió local “La Veu” de Montcada i Reixac, a l’e-Tauler 
de l’Ajuntament de Montcada i Reixac.

L’alcaldessa, Laura Campos Ferrer (08/03/2021)

EDICTE
La Junta de Govern Local en sessió del dia 8 de març de 2021, va acordar:

PRIMER. Aprovar inicialment la Modificació puntual del Pla especial d’ordenació de 
volums i concreció d’alineacions de la illa definida pel carrer de Santa Fe, Anselm 
Clavé, Passatge Santa Fe i Plaça d’Espanya de Montcada i Reixac, promoguda per 
Aldi Supermercados SL.

SEGON. Exposar l’expedient a un termini d’informació pública pel termini d’un mes 
mitjançant la publicació d’edictes al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, a un 
dels diaris de premsa periòdica de més divulgació a l’àmbit municipal i a l’e-Tauler 
de l’Ajuntament, d’acord amb el que disposen els articles 8.5.c) i 119.2.c) del TRLU 
il’article 23 del RLU.

TERCER. Sol·licitar informe als organismes afectats per raó de llurs competències 
sectorials (Departament d’ Empresa i Coneixement, Agència Catalana de l’Aigua, 
Direcció general de carreteres del Departament de Territori i Oficina Territorial 
d’Acció i Avaluació Ambiental).

QUART. Notificar aquest acord a ALDI SUPERMERCADOS SL.

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

L’alcaldessa, Laura Campos Ferrer (11/03/2021)

EDICTE
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‘ESPAIS RECOBRATS’
Una exposició posa en valor la recuperació 
del patrimoni industrial a Catalunya

CASA DE LES AIGÜES, DEL 10 D’ABRIL AL 27 DE JUNY

La baixada d’alumnes ha obligat 
algunes escoles de dansa a dema-
nar préstecs a l’ICO per cobrir 
despeses i negociar una rebaixa 
del preu de lloguer dels locals. 
És el cas de l’escola Jym’s, que ha 
hagut de fer front a la reducció 
del 70% de l’alumnat. “Al prin-
cipi ens vam salvar gràcies a 
les classes en línia dels adults, 
ja que tenim molts seguidors 
arreu”, explica el responsable 
de l’establiment, Jon Martín, qui 
està satisfet de poder retornar a 
les classes presencials amb el 30% 
d’aforament, tot i que es mante-
nen les classes a l’exterior. “Es-
perem que després de l’estiu la 
situació millori i no haguem de 
tancar”, confi a Martín. 
Aquesta escola ha donat cober-
tura als professors de Daleqvoy, 
acadèmia que va haver d’abando-
nar el seu local arran la crisi. Fins 
que pugui reobrir, el seu personal 
fa classes de salsa i bachata al 
Jym’s els caps de setmana.
 
Context. L’escola Cirqs Dance 
Studio ha vist reduït el seu alum-
nat a la meitat. Per a la responsa-
ble, Bea Cervero, l’anul·lació de 
les competicions de dansa urbana 
i del Carnaval van pesar molt en 
la decisió de plegar de bona part 
dels usuaris. “Tot i que vam 
aconseguir una petita rebaixa 
en el lloguer, està sent difícil 
aguantar”, reconeix Cervero. 

Després de passar per les etapes 
de classes en línia i presencials en 
espais a l’aire lliure, ara tornen a 
oferir classes a l’interior, aplicant 
la normativa. 
L’escola Eva Nieto va poder reo-
brir una mica abans que la resta 
en ser un centre autoritzat per la 
Generalitat. “Hem patit baixes, 
però el més dur és veure joves 
amb talent i projecció que ho 
volen deixar perquè estan can-
sats, sobretot els adolescents”, 
explica Nieto, qui ha felicitat els 
alumnes que segueixen malgrat 
la situació. El Club de Ball Espor-
tiu Endansa sí ha pogut continu-
ar sense traves la seva activitat, 
en pertànyer a categories estatals.

Mesures. Per a l’escola Grisdan-
ce, també està sent un període 
molt dur, amb una baixada del 
30% de l’alumnat, tot i tenir a 
favor seu que el local és d’un fa-
miliar. “Estem combinant les 
classes a l’aire lliure amb les 
que es fan a l’escola”, explica la 
seva responsable, Griselda Astu-
dillo, qui ha iniciat els tràmits per 
obtenir l’autorització de la Gene-
ralitat en veure que s’ha donat 
més permissivitat a les escoles 
que tenien aquesta acreditació. 
Tots els centres de ball es reivin-
diquen com a espais segurs i fan 
una crida als montcadencs per-
què donin un vot de confi ança a 
la dansa i la cultura. 

Les escoles de dansa de Montcada
es reivindiquen com a espais segurs

UN ANY AMB LA COVID
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Alumnes de l’escola Jym’s, al Centre Comercial El Punt, posant amb el seu grup bombolla i amb mascaretes, en compliment de la normativa

Per a les escoles de dansa i fi tness de Montcada i Reixac, el temps de 
pandèmia ha suposat un daltabaix important, igual que per a la resta 
d’activitats d’oci i cultura. La majoria ha sobreviscut, però totes han 
registrat un elevat nombre de baixes entre l’alumnat que, en alguns 
casos, ha arribat al 70% dels inscrits. Les classes en línia van funcio-
nar bé durant els primers mesos de confi nament però, en general, els 

usuaris esperaven amb ganes el retorn a la presencia litat. La tornada 
a les acadèmies ha començat poc a poc, amb limitació d’aforaments, 
mascaretes, estrictes protocols d’higiene i classes a l’aire lliure, una 
proposta ben acceptada pel públic, sobretot ara que arriba el bon 
temps. Hem parlat amb els responsables dels centres sobre com han 
viscut el primer any de la Covid. Laura Grau

L’escola Grisdance compagina les classes a l’aire lliure amb d’altres a l’aula, seguint els protocols d’aforament i higiene anti-covid

Un grup bombolla de l’escola Eva Nieto, a punt per fer la classe amb mascaretesCirqs Dance Studio, ballant al Mirador de l’Estrella
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L’escola Daleqvoy utilitza el local del Jym’s per continuar fent classes de bachata i salsa
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Sortim!

MESURES DE PREVENCIÓ 
DAVANT LA COVID 

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

Dissabte 10 d’abril, a les 18 h, 
a l’Auditori Municipal
Projecció del documental

i col·loqui amb joves poetes 

“POETES 
CATALANS” 
de Pere Portabella 
Entrada gratuïta

Divendres 16 d’abril, a les 20 h, 
al Teatre Municipal

1917 ACÚSTIC
MÚSICA 
La Vella Dixieland

Preu: 18 euros; anticipada 15 euros

Diumenge 18 d’abril, 
a les 11 i a les 12.30 h, 
al Teatre Municipal

LÙ
DANSA FAMILIAR
Cia. Maduixa

Preu: 13 euros; anticipada 10 euros

• La realització dels espectacles està condicionada a les mesures de prevenció de la Covid-19 vigents. En el cas que les funcions 
superin l’horari del toc de queda, les 22 h, a l’hora de tornar a casa s’haurà de justificar el desplaçament amb el certificat 
d’autoresponsabilitat i l’entrada a l’acte.

@TeatreMontcada @teatremontcadaTeatre Municipal de Montcada i Reixac                   

Divendres 9 d’abril, a les 20 h, 
a l’Auditori Municipal

NO ERA LLUNY
NI DIFÍCIL 
(Joan Margarit)
MUNTATGE POÈTIC
Dèria Teatre

Preu: taquilla inversa

La Pegatina torna als escenaris 
amb la gira ‘Darle la vuelta’
Els concerts es faran en espais oberts, amb aforament limitat i públic assegut

MÚSICA

La Pegatina torna als escenaris 
després d’un any sense poder fer 
concerts en directe a causa de les 
restriccions de la pandèmia, que 
van suposar l’anul·lació de més 
de 80 concerts i la impossibili-
tat de fer la gira del seu darrer 
treball ‘Darle la vuelta’, que va 
presentar de forma telemàtica 
el passat octubre. La banda ja té 
una quinzena d’actuacions con-
fi rmades a diferents ciutats de 
l’Estat espanyol i d’Europa. “Es-
tem molt il·lusionats per tor-
nar a tocar en directe, tot i que 
resultarà estrany veure el pú-
blic assegut i amb mascareta”, 
ha dit Rubén Sierra, qui destaca 
que els concerts es faran en es-
pais oberts i amb un aforament 
màxim de mil persones per ga-
rantir la distància de seguretat. 

Agenda. La primera actuació 
amb públic serà el 27 de març 
a Alacant, després seguiran Gi-
rona (9 d’abril), València (30 

d’abril) i Múrcia (29 de maig) 
–on ha exhaurit les entrades. 
“Estem contents de la resposta 
de la gent, que ja tenia ganes 
de tornar a sentir música en 
directe, encara que sigui amb 
les limitacions que imposa 
la nova normalitat”, ha afegit 
Sierra, qui destaca que l’agenda 
també inclou el concert que va 

ser cancel·lat l’any passat al Wi-
zink Center de Madrid, que es 
farà l’11 de desembre. Durant 
aquest any, la banda tornarà a 
entrar als estudis de gravació 
amb el seu productor Tato La-
torre per crear nous hits, amb 
col·laboracions d’artistes de tot 
el món, i així poder oferir nove-
tats al seu públic al llarg de l’any. 

Laura Grau | Redacció

Darrer concert de La Pegatina a fi nal del 2019 a Àmsterdam, davant de 6.000 persones
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Un any després de la Covid, els 
Cinemes Montcada no han re-
cuperat el seu públic habitual. 
Tot i haver incorporat totes les 
mesures per garantir la segure-
tat dels espectadors, l’afl uència 
continua sent baixa i el negoci 
està al límit, segons ha explicat 
la gerent de la multisala del Cen-
tre Comercial El Punt, M. Rosa 
Gómez, que va aconseguir una 
rebaixa del lloguer per poder 

seguir funcionant. L’aixecament 
del confi nament comarcal sumat 
al fet que les sales de Cerdanyo-
la i Sabadell estan tancades han 
suposat l’arribada de nous espec-
tadors. “Tot i així, el ritme de 
recuperació és lent”, lamenta 
Gómez, qui confi a que la situa-
ció millori a mesura que avanci 
la vacunació. “El que sí s’ha 
notat és la reactivació de les 
distribuïdores, que ja tornen a 
oferir força estrenes”, ha afegit.

Laura Grau | Mas Rampinyo

CINEMES MONTCADA

Una família compra les entrades per assistir a una de les projeccions de Cinemes Montcada
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La fi  del confi nament comarcal dona un respir al negoci

La multisala veu amb 
preocupació el seu futur
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La Marató de Lectura atrau 
afi cionats de fora de Montcada
El grup Dèria Teatre retrà un homenatge al poeta Joan Margarit, el 9 d’abril

Una trentena de persones van 
participar en la Marató Popular 
de Lectura Poètica que es va fer 
el 21 de març a l’Auditori Munici-
pal amb motiu del Dia Mundial  
de la Poesia i en el marc del pro-
grama Poeticae, que organitza la 
Regidoria de Cultura i Patrimo-
ni. A causa de la normativa anti-
covid, les lectures es van fer des 
de l’escenari de l’Auditori i amb 
aforament limitat per garantir la 
distància de seguretat –en edi-
cions anteriors, es feia a la sala 
d’exposicions. Al voltant d’una 
cinquantena de persones van se-
guir la vetllada poètica, que va 
durar prop de tres hores.

Novetats. A diferència d’altres 
anys, van ser moltes les persones 
que van llegir poemes de creació 
pròpia, tot i que continuen sent 
majoria les que opten per au-
tors a qui admiren. També des-
taca la participació d’afi cionats 
a la poesia de fora de Montca-

da, amb rapsodes de Granollers, 
Cerdanyola i Barcelona. 
La propera proposta del Poeticae 
és el recital d’homenatge al poeta 
Joan Margarit, que el grup Dèria 
Teatre farà el 9 d’abril a l’Audi-
tori Municipal (20h). L’endemà, 
aquest equipament acollirà la 
projecció del documental ‘Poe-
tes catalans’, de Pere Portabella, 

i un col·loqui amb els poetes Pol 
Guasch, Raquel Santanera i Mi-
sael Alerm, moderat per la perio-
dista Sònia Hernández (18h). I el 
15 d’abril, el local de l’Associació 
Cultural acollirà la presentació del 
llibre de poemes i imatges El Mont-
sant: pedra i poesia, d’Elisa Riera i 
Miquel Sánchez, activitat que ser 
anul·lada l’any passat (19.30h). 

Laura Grau | Montcada

Encarna Jiménez, poetessa de Granollers, va llegir poemes propis durant la Marató Popular
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11È POETICAE

Quantes obres 

protagonitzades 

per dones negres 

coneixes?

Una obra plena 

d’ironia i humor 

sobre què 

comporta ser 

afrodescendent 

en una societat 

blanca com la 

nostra.

MESURES DE 
SEGURETAT 
PER LA COVID-19

26 de març, a les 19 h
No es país para negras
Auditori Municipal (Plaça de l’Església, 12)

TEATRE

Activitat gratuïta. Places 
limitades per l’aforament 
reduït i per ordre d’arribada

Ens trobem 
al Casino
de Terra 
Nostra
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Magiai Circ
17 D’ABRIL DE 2021 A LES 12 H

a càrrec de

MAG JORDI QUIMERA
i SALMONETE CIRCUS

AFORAMENT LIMITATO

ENTRADA GRATUÏTA MESURES DE SEGURETAT 
PER LA COVID-19

El terapeuta i escriptor Jor-
di Amenós ha publicat el seu 
primer assaig Detrás de cada 
historia (Ediciones B), en què 
recull els seus coneixements i 
experiències  d’acompanyament 
en l’àmbit de la Narrativa Tera-
pèutica. Aquesta tècnica explora 
la forma en què les persones ens 
relacionem amb les nostres prò-
pies fabulacions  per tal de des-
cobrir què hi ha al seu darrera.  
L’autor parteix de la naturalesa 
narrativa-mitològica dels hu-
mans per aprofundir en les tres 
grans identitats que conformen 
el viatge vital: la biogràfi ca, la 

que prové de l’experiència dins 
la pròpia família i l’espiritual. 

Objectiu.  “És un llibre enfocat 
a professionals que ajuden les 
persones a trobar la força per 
tancar ferides del passat o per 
viure la vida més en sintonia 
amb els seus desitjos”, explica 
Amenós, qui porta més de 10 
anys dedicat a fer seminaris, 
cursos i dinàmiques de grup 
sobre l’autoconeixement. Tam-
bé ha creat el programa per a 
organitzacions i equips ‘Team 
Stories: humanitzar l’empresa 
amb el poder de les històries’. 
Format en la teràpia Gestalt, 
Constel·lacions Familiars, Salut 
Sistèmica i Programació Neuro-
lingüística (PNL), Amenós ha 
publicat anteriorment dos lli-
bres adreçats al públic familiar: 
¿Dónde está la luna? (Fragmenta 
Editorial), un conte per treba-
llar la creativitat en família, i 
¿De dónde vienen las ideas? (Akia-
ra Books), per fomentar la ima-
ginació dels més petits.

Laura Grau | Redacció

AUTOCONEIXEMENT

El terapeuta exposa els seus coneixements sobre la Narrativa Terapèutica

Jordi Amenós publica l’assaig 
‘Detrás de cada historia’

Jordi Amenós, en una imatge recent

J.
A.
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Segons les restriccions sanitàries vigents, les sessions seran 
presencials o virtuals amb cita prèvia. Us mantindrem informats 

i informades per mitjà de les xarxes socials.

@cantauler · @CanTauler · Espai Jove Can Tauler

2021
Del 22 de març
al 26 d’abril

Inscripcions fins el 31 de març:           aprop@montcada.org         667 173 249

D l 22 d

Mostra
d’Ensenyament

TROBADES 
VIRTUALS: QUÈ,
QUAN, COM, ON, 
PUC ESTUDIAR?

Compartim i resolem dubtes

• Batxillerat: 9 d’abril, 18 h
• PFI: 12 abril, 18 h
• Cicles Formatius de Grau 

Mitjà: 13 abril,  18 h
• Cicles Formatius de Grau Superior:

14 abril, 18 h
• Estudis artístics i esportius: 15 abril, 18 h
• Universitat: 16 abril, 18 h 

ASSESSORIES PERSONALITZADES

• Quines opcions d’estudis tinc? 
•   Funcionament i accés gratuït a Unportal,

el millor cercador i comparador d’estudis

ORIENTACIONS

•   Autoconeixement i presa de decisions

XERRADES PER A ALUMNES. INFORMA-TE’N, 
ESCULL, FES-HO PER TU!

• Què en trec ara d’estudiar? 
• (Re)enganxa’t als estudis!

XERRADA PER A FAMÍLIES. 26 D’ABRIL, 18 h.

• Quines opcions d’estudi té el meu fill/a?

L’Aula MiR i el Museu inicien 
una etapa de col·laboració 
La primera activitat conjunta serà un cicle de xerrades sobre la 2a República

L’Aula d’Extensió Universitària i 
el Museu Municipal han arribat 
a un acord de col·laboració amb 
l’objectiu d’aglutinar esforços i 
dinamitzar la participació a les 
activitats que organitzen. Segons 
Anna Solano, de l’Aula, “aques-
ta col·laboració donarà més 
opcions de formació als nostres 
associats i ens permetrà poten-
ciar el treball en xarxa que ja 
estem fem amb altres organis-
mes com les biblioteques”. El 
primer exemple d’aquesta nova 
sinèrgia és un cicle de conferèn-
cies que tindrà lloc els dies 7 i 
14 d’abril a l’Auditori Municipal 
amb motiu del 90è aniversari de 
la proclamació de la Segona Re-
publica. 

Ponents. David Martínez, profes-
sor associat d’Història Moderna 
i Contemporània a la UAB, im-
partirà la xerrada ‘La Catalunya 
autònoma (1931-1936): Baluard 
de la República i excepcionalitat 
territorial i política?’ –el dia 7, a 
les 18h. La segona conferència 
anirà a càrrec dels llicenciats en 
Història, Maria del Puerto i Òs-

car Heredia, autors d’un llibre 
sobre la Segona República i la 
Guerra Civil a Montcada –el dia 
14, a les 18h. 
Els interessats en assistir-hi han 
d’enviar un correu a museumuni-
cipal@montcada.org.  o bé a aula-
montcada@gmail.com. El cicle es 
complementarà amb una mostra 
de petit format de la Diputació 
de Barcelona, que es podrà veu-
re a la Casa de la Vila del 14 
d’abril al 6 de juny titulada ‘La 
Segona República a Montcada: 

l’esplendor cultural’. L’Aula MiR 
mantindrà la programació men-
sual de xerrades per als seus so-
cis. La propera anirà a càrrec del 
periodista i escriptor Carlos Quí-
lez amb el títol ‘Realitat i fi cció: 
entre el periodisme i la novel·la’, 
el 21 d’abril, a l’Auditori Munici-
pal (17.30h). L’anterior proposta 
de l’Aula va ser una conferència 
sobre el treball femení al tèxtil 
català a càrrec de la historiadora 
Montserrat Llonch, que es va fer 
el 18 de març.

Laura Grau | Redacció

Imatge del 1937 d’una caravana d’ajut humanitari destinada al front de Madrid, al carrer Major
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FORMACIÓ I DIVULGACIÓ

Una cinquantena de persones van 
participar en les tres visites guiades 
que va organitzar l’Aula MiR durant 
el mes de març a la mostra ‘Joan Ca-
pella. Pintura al tremp (1970-2002)’, 
que romandrà a l’Auditori Municipal 
fi ns al 2 de maig. Les explicacions van 
anar a càrrec de l’artista i professor 
d’art Maese Pérez, qui va fer un recor-
regut per la mostra, integrada majori-
tàriament per paisatges i interiors amb 
clares infl uències del cubisme | LG

Visites guiades a la 
mostra de Capella
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Els equips federats de totes les 
categories d’àmbit català van 
recuperar el 20 i 21 de març 
l’emoció dels partits, després 
de molts mesos sense compe-
tir a causa de la pandèmia. Les 
lligues sèniors es van aturar 
fa gairebé mig any coincidint 
amb l’arribada de la tercera 
onada de la Covid-19, mentre 
que el parèntesi dels conjunts 
del planter ha estat més llarg, 
ja que no juguen des que es va 
decretar l’estat d’alarma, ara 
fa un any. Tant els esportistes, 
com les juntes directives i les 

famílies han coincidit a desta-
car la importància d’anar recu-
perant la normalitat. En opinió 
dels clubs locals, la represa dels 
campionats suposa un alicient 
per als jugadors, ja que fi ns ara 
només podien entrenar. 

Públic. La fl exibilitat de les me-
sures anti-covid també ha per-
mès l’assistència d’afi cionats 
als esdeveniments esportius, 
amb control d’accés, seients 
preassignats i un aforament del 
50% a les instal·lacions a l’aire 
lliure i del 30%, a les interiors.
Cada club gestiona l’accés dels 

seus espectadors d’acord amb 
els protocols establerts per  la 
Generalitat. Algunes entitats 
–FB Montcada, CH La Salle, 
CTT La Unió, UD Santa Ma-
ría i FS Montcada– han decidit 
jugar amb afi ció a les graderies, 
mentre que d’altres –UB MiR 
i AE Can Cuiàs– prefereixen 

fer-ho a porta tancada perquè 
no disposen de l’estructura ne-
cessària per garantir el compli-
ment de la normativa. 

Requisits comuns. Els jugadors 
i el cos tècnic poden entrar 
una hora abans que comenci 
el matx, mentre que el públic 
ho fa una vegada l’afi ció del 
partit anterior ha desallotjat 
l’equipament. Només es pot 
accedir durant el primer quart 
d’hora de partit i, si se surt de 
la instal·lació, no es pot tornar 
a entrar. L’ús de la mascareta és 
obligatori en tot moment i s’ha 

de mantenir la distància de se-
guretat per minimitzar el risc 
de contagi. 
Alguns clubs que juguen al pa-
velló Miquel Poblet han dema-
nat a l’Ajuntament la senyalit-
zació del recorregut d’entrada 
i sortida a l’equipament i la 
col·locació de rètols als seients 
per indicar els que es poden 
ocupar. Sobre aquesta petició, 
la Regidoria d’Esports assegu-
ra que a principi de temporada 
es va acordar amb els clubs que 
cada entitat ha d’autogestionar 
els seus protocols. 
               VIDEO A LAVEU.CAT

Esports
laveu.cat/esports

PROTAGONISTES
Els resultats, les cròniques i l’anàlisi 
dels partits dels equips sèniors 
masculins i femenins, dilluns i dimarts a   

REPRESA DELS CAMPIONATS

Les lligues de totes les categories es reprenen el 20 i 21 de març seguint els protocols anti-covid marcats per la Generalitat  

Els equips recuperen l’emoció de 
la competició i el caliu de l’afi ció  

SÍ
LV

IA
 A

LQ
U

ÉZ
AR

El públic ha tornat 
a les instal·lacions 
amb control d’accés i 
aforament limitat

Els pares i mares de l’equip aleví A del FS Montcada no es van voler perdre el partit dels seus fi lls i fi lles en la primera jornada de lliga al Miquel Poblet Afi cionats de l’equip de futbol sala del FB Montcada, a les graderies de la Zona Esportiva Centre

Infants de l’equip prebenjamí de l’AE Can Cuiàs segueixen atents el que fan els seus companys en la primera jornada de lliga contra el CastellarAbans d’entrar a les instal·lacions, és obligatori prendre la temperatura i desinfectar les mans

Sílvia Alquézar | Redacció
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La permanència del sènior A 
masculí del CH La Salle a Pri-
mera Estatal està pràcticament 
garantida. L’equip de Pau Llei-
xà va fer el 20 de març un im-
portant pas per assolir el seu 
objectiu, després de guanyar a 
la pista del Sant Esteve Palau-
tordera per 32 a 36. “Té molt 
de mèrit guanyar així en una 
pista difícil on pocs rivals 

han puntuat”, va destacar el 
tècnic, Pau Lleixà. 
Tot i que matemàticament 
l’equip encara no té els punts 
necessaris, el calendari li és 
molt favorable ja que, tret del 
Sant Quirze i el Granollers, la 
resta de partits són amb rivals 
que estan per sota en la classifi -
cació. Després d’aquest triomf, 
La Salle es consolida al vuitè 
lloc del grup D, amb 20 punts.

HANDBOL. 1a ESTATAL

La Salle, a un pas 
de la permanència

Pilar Abián | Redacció

Bonilla culmina una jugada d’atac al partit contra el Mataró, que va acabar amb empat a 27 SÍ
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El FS Montcada A 
segueix a dalt
El primer equip del FS Montcada no falla. 
El conjunt que entrena Juanjo Amigo va 
superar el 21 de març l’Sporting Montme-
ló, el cuer, per 1-5 i es manté al capdavant 
del grup 1 de la Divisió d’Honor Catalana, 
amb 15 punts, empatat amb el Manlleu i 
el Vilafant, primer i segon respectivament 
per la mitjana de gols. “Estic feliç de veu-
re de nou les famílies a la grada i del bon 
joc i la gran implicació dels jugadors”, ha 
manifestat l’entrenador. A Primera Catala-
na, el sènior femení –a la foto– va empa-
tar el dia 21 a tres gols a casa contra Les 
Glòries, en la represa de la lliga després 
de dues jornades disputades a principi de 
temporada. El FS és tercer, amb 7 punts, 
al grup 1 de la Primera Divisió | SA

FUTBOL SALA

Bon retorn de 
l’AE Can Cuiàs
El primer equip de la secció de fut-
bol sala de l’AE Can Cuiàs ha reprès 
la competició amb bones vibracions, 
aconseguint una merescuda victòria el 
dia 21 davant del Sant Joan de Vilassar 
per 7-4, en la tercera jornada al grup 
1 de Primera Catalana. “Vam patir una 
mica perquè la situació es va compli-
car, però l’equip va reaccionar a temps 
i va reprendre el control del partit”, 
ha explicat Moreno, satisfet amb el re-
sultat que permet sumar tres punts i 
passar de la novena a la setena posició.  
L’equip no tornarà a competir fi ns al 10 
d’abril, contra la Fundació Terrassa, ja 
que el Prats de Lluçanès, el rival de la 
quarta jornada, s’ha retirat | LG

Els jugadors de la UD Santa María celebren un dels gols aconseguits contra el Can Mas 

El Santa María reprèn la lliga
amb una golejada a l’estadi

FUTBOL. 3a CATALANA

El conjunt de Guillermo Andrés 
ha presentat les seves cartes per 
optar a l’ascens a Segona Cata-
lana. En el debut a l’estadi de 
la Ferreria, el 20 de març, no 
va deixar opcions al Can Mas 
de Ripollet guanyant per 5 a 0, 
amb quatre gols de Varón i un 
de Mark Plaza. Els de Terra 
Nostra, amb el reforç de cinc ju-
gadors cedits de la UE Sant Joan 
At. i el Racing de Vallbona, van 
oferir una gran imatge de bloc. 
La mala notícia va ser la lesió del 
nou central, Alberto Escruela, 
que serà baixa un mes i mig.
               VIDEO A LAVEU.CAT

Lluís Maldonado | Redacció
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Derrota del 
FB Montcada 
El sènior A del FB Montcada va perdre el 
20 de març la primera jornada de lliga al 
grup 2 de Segona Catalana contra l’Inter 
Setmenat per 4-5 en un matx intens. El ri-
val es va avançar en el marcador amb dos 
gols als primers tres minuts de joc, però 
els montcadencs van reaccionar neutralit-
zant l’avantatge amb dos gols al minut 7. 
Abans del descans, tots dos equips encara 
van fer un gol més (3-3). A la represa, el 
Sentmenat va trencar la igualtat amb dos 
nous gols i, en el 38, el Montcada va tornar 
a reduir diferències. El FB jugarà el dia 27 
a Vacarisses | SA

FUTBOL SALA

Balanç positiu 
del CTT La Unió
L’equip A del Tennis Taula La Unió, que 
juga a Primera Provincial, va disputar el 
20 de març dos partits a casa amb bons 
resultats. El primer, contra el Lluïsos de 
Gràcia, va acabar amb empat a 3, mentre 
que el segon, contra el Roda de Ter, va 
suposar una victòria per 4-2. “Hem tingut 
molt bones sensacions i estem contents 
perquè han debutat sis jugadors”, ha dit 
el president, Francisco Javier Aguado. 
Una de les novetats d’aquesta tempora-
da és que el tècnic Rafael Ramírez, un 
dels millors de l’Estat espanyol, impartirà 
classes de tennis taula a La Unió | LG
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TENNIS TAULA

Sense 2a Catalana
El CD Montcada i la UE Sant Joan Atlètic no 
acabaran el campionat aquesta temporada, 
després que la Federació Catalana de Futbol 
hagi decidit anul·lar la lliga davant la impos-
sibilitat de complir el pla de competició, que 
s’allargaria fi ns al fi nal de juliol obligant a ju-
gar partits entre setmana en una categoria to-
talment amateur. Ambdós clubs ja treballen 
en la preparació de la nova campanya | SA
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El juvenil A, a 
per l’ascens
L’equip va iniciar el 20 de març 
la lliga de Primera Divisió amb 
una victòria (4-1) davant del CF 
Júnior. L’objectiu és aconseguir 
l’ascens a Preferent, la màxima 
categoria catalana, una fi ta que 
no va poder culminar la tempo-
rada passada per la pandèmia. 
Només pujarà el primer classi-
fi cat i els dos millors segons de 
la categoria. “Cada partit serà 
una fi nal que hem d’intentar 
guanyar”, ha comentat  el tèc-
nic, Dani Busquets | SA

        VIDEO A LAVEU.CAT

El juvenil A encaixa dues derrotes
L’equip d’Àlex Navalón ha perdut contra l’Hospitalet Bellsport (2-7) i el 
Barça (10-2) a les dues primeres jornades de la fase pel títol a la Divisió 
d’Honor Estatal. Els montcadencs es troben a la sisena posició, al grup 
3C, amb 28 punts. Al pròxim matx, el juvenil jugarà el 27 de març a la 
pista de l’Alcoletge | SA

Ambdós equips disputaran el 27 i 28 de març els vuitens de fi nal, a doble jornada

El juvenil femení i el cadet 
masculí jugaran la Lliga Catalana

CH LA SALLE

Àlex Cruz, del cadet, fa un llançament al matx contra el Barberà, amb triomf local per 39 a 24

Pilar Abián | Redacció

El juvenil femení i el cadet mas-
culí del CH La Salle s’han clas-
sifi cat per a la Lliga Catalana. 
“Hem aconseguit situar-nos 
entre els 16 millors equips 
de Catalunya, una fi ta molt 
important per al planter”, 
celebra el director esportiu del 
club, Pau Lleixà, que entrena el 
cadet i el sènior A masculins. El 
cap de setmana del 27 i 28 de 
març es disputaran els vuitens 
de fi nal amb partits d’anada i 
tornada. El cadet jugarà contra 
el Molins de Rei, mentre que el 
juvenil s’enfrontarà a La Roca.
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El sost-25 de la UB MiR va perdre el 21 de març 
la primera jornada de lliga contra el CB La Llagosta 
(56-65). El partit es va disputar al pavelló Miquel 
Poblet sense públic, ja que el club no disposa de 
prou personal per fer el control d’accés i garantir el 
compliment de les mesures anti-covid. A la imat-
ge, Martí Velasco intenta desfer-se d’un rival | SA
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Ensopegada del sots-25

ENDEVINA-LA!
Concurs de llengua a Instagram

Del 6 d’abril al 2 de maig
Entra cada dimarts del mes d’abril a @montcadacentrecomerç

i @ass_comerciants_cansantjoan i encerta el jeroglífic! 
Si l’endevines, entraràs al sorteig i podràs guanyar vals 

de compra i molts més premis! #endevinalaMiR

?
?

?
?

Font dels jeroglífics: Mots amagats. 500 enigmes per descobrir. 500 motius per somriure, de Jordi Esteban
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La parella de ball formada per 
Eva Nieto i Carles Cirera, del 
Club de Ball Esportiu Endan-
sa, ha guanyat el Campionat 
d’Espanya 2020 en la categoria 
de sènior 2 en la modalitat de 
llatins per segona vegada con-
secutiva. La competició s’havia 
de celebrar el passat desembre 
a la localitat de La Nucía (Ala-
cant), però es va ajornar fi ns 
a mitjan de març a causa de 
la pandèmia. El tàndem for-
mat per Xavier Otamendi i 
Lourdes Domínguez va obte-

nir el tercer lloc al podi en la 
mateixa categoria. I en sènior 
3 llatins, Rafael Rodríguez i 
Marina Rodríguez també van 
aconseguir la tercera posició.

Més resultats. Altres classifi cats 
en el rànquing de balls llatins 
són Aleix Cirera i Aina Ota-
mendi, semifi nalistes en la ca-
tegoria júnior 1; Marc Bisbal i 
Laura Rojo, quarts en adults 
2; Susana López i Jordi Alcán-
tara, semifi nalistes en sènior 
3; Arnau Recio i Nastya Vdo-
vina, semifi nalistes en júnior 

2, i Mario Lirio i Noa Ribera, 
semifi nalistes a Youth. 
“Vull felicitar totes les pare-
lles sense excepció perquè en 
el context actual de pandè-
mia estem saltant mil obsta-
cles i intentant sobreviure en 
el nostre esport, en la nostra 
passió”, ha dit per xarxes so-
cials la presidenta del club, 
Eva Nieto. 
El club Endansa participarà els 
dies 3 i 4 d’abril al Campionat 
d’Espanya en les modalitats de 
dansa coreogràfi ca i hip hop 
en format en línia.

TOTS ELS DIUMENGES d’11.30 a 13.30 h
al Parc de les Aigües i al Parc de la Llacuna
T
aa

JUGATECA
març-juny ambiental
Espai familiar de joc i d’experimentació per a l’aprenentatge mediambiental.

BALL ESPORTIU

Laura Grau | Redacció

La parella local guanya el campionat en balls llatins per segon cop consecutiu

Eva Nieto i Carles Cirera 
revaliden el títol estatal
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Eva Nieto i Carles Cirera, amb la medalla d’or que els acredita com a campions estatals

La montcadenca María Ro-
sado, de l’Handbol Sant Joan 
Despí, va participar a la con-
vocatòria de la selecció espa-
nyola júnior, concentrada del 
16 al 21 de març a Cantàbria. 
El combinat estatal està pre-
parant l’EHF Championship 
2021, que es disputarà del 10 
al 18 de juliol a Itàlia. Espanya 
ha quedat enquadrada al grup 
B amb Lituània, Geòrgia i Is-
rael.
L’exjugadora del CH La Salle, 
de 18 anys, s’ha mostrat molt 
il·lusionada per la seva prime-
ra convocatòria amb l’equip 
júnior de la selecció espanyo-

la. “Estic molt contenta i no 
m’ho esperava”, ha manifes-
tat Rosado, qui assegura que 
treballarà dur per intentar 
entrar en els plans del seleccio-

nador, “tot i que no serà fàcil 
perquè les companyes tenen 
molt nivell”. 
La primera línia va fi txar 
aquesta temporada pel conjunt 
del Baix Llobregat, que juga a 
la Divisió de Plata i entrena el 
montcadenc Àlex Expósito.
D’altra banda, l’esportista local 
també ha estat seleccionada 
per entrenar amb la selecció 
espanyola absoluta d’handbol 
platja, de l’1 al 4 d’abril a Mà-
laga.  Rosado, que en aquesta 
modalitat juga amb el BHB 
Barcelona, es va proclamar 
campiona d’Europa amb Es-
panya a la categoria juvenil, el 
2019 a Polònia.

La jugadora ha estat seleccionada per a l’equip júnior i per a l’absoluta d’handbol platja

María Rosado, convocada per 
partida doble amb Espanya

HANDBOL

Sílvia Alquézar | Redacció

María Rosado és exjugadora del CH La Salle
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L’equip M35 de la JAM acaba 5è 
al Campionat d’Espanya de cros
El conjunt local –a la foto– va fer el mateix registre que el quart clas-
sifi cat, amb un temps de 59 minuts i 56 segons, i es va quedar a tan 
sols nou segons de la medalla de bronze. El millor atleta montcadenc 
va ser Carlos Cera, que va arribar el 14è de la general amb un marca 
de 19 minuts i 27 segons en un circuit de 6 quilòmetres. Els altres 
components de la JAM van ser Juan Luis Ramón Lopo (25), Daniel 
Rueda (40), Joan Mengual (70) i Daniel Baena (80). La cursa es va 
disputar el 14 de març a Almodóvar del Río, a Còrdova. D’altra banda, 
l’equip M45 va acabar a la 16a posició, amb un temps d’1 hora, 10 
minuts i 19 segons. Els participants locals en aquesta categoria van 
ser Pere Ordóñez (22), Josep Gil (92) i Juan Raya (116). “Estem molt 
contents amb les posicions obtingudes. Hem fet un bon campionat 
i hem gaudit practicant l’esport que ens agrada”, ha manifestat el 
capità dels equips màster, Juan Luis Ramón Lopo | SA

ATLETISME
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TAEKWONDO

El Lee Young obté quatre medalles 
al Campionat de Catalunya adult
El taekwondista local millor classifi cat va ser Raúl David García, que 
va guanyar l’or a la categoria sènior 1 masculí. D’altra banda, en sè-
nior 2 masculí, Joel Lee va aconseguir el guardó de plata, mentre 
que Christian Villar i Julia Genís van acabar en la tercera posició a les 
categories sènior 1 masculí i sènior 1 femení, respectivament. Tam-
bé hi va prendre part en el torneig la júnior Marina Aisa, que es va 
classifi car al novè lloc. El Campionat de Catalunya en la modalitat de 
poomsae es va celebrar el 14 de març al Palau Municipal d’Esports 
de Barcelona, amb la participació d’uns 500 competidors de més de 
80 clubs d’arreu del territori | SA



Juli Guiu
Des que li van regalar el seu primer tocadiscos, als 14 anys, Juli Guiu no ha parat d’escoltar i des-
cobrir músiques de tots els estils, països i èpoques, convertint-se en un expert i bastint una gran 
discoteca a casa seva, amb més de cinc mil documents –entre vinils, cassets i cedès. A principi 
dels noranta, va decidir abocar la seva passió per la música al programa ‘Aqualung’, que conduïa a 
Montcada Ràdio (104.6 fm) amb David Calvano. L’espai, un dels més veterans de la programació, 
va néixer amb la voluntat de divulgar músiques del món i descobrir artistes poc coneguts per al gran 
públic. La pandèmia no li ha impedit acudir a la cita setmana amb els oients i, des de fa un any, 
‘cuina’ el programa des de casa seva gràcies a les eines que ofereixen les noves tecnologies –els 
podcasts es poden descarregar al web de montcadaradio.com. Amb 65 anys i a punt de jubilar-se, 
Guiu continua disposat a compartir les seves troballes musicals des de les ones de la ràdio.

‘La música es troba 
en l’origen de la vida’

Per què el nom ‘Aqualung’?
És el títol d’un disc del grup Jethro 
Tull, considerat un dels cent millors 
de la història del rock. L’aigua és 
vida i la música també es troba en 
l’origen de la vida. El naixement 
de l’univers –conegut com el 
‘big bang’–, es pot considerar la 
primera explosió sonora, igual 
que el primer batec del cor d’una 
criatura, que ja marca un ritme. 
I, sens dubte, la música va ser 
primer que la paraula.
Quina és la música més ‘estranya’ 
que ha posat mai al programa?
Música feta amb pedres, una 
proposta del musicòleg Stephan 
Micus, que investiga l’origen de 
les melodies primitives. I en el 
marc de la música ètnica, recordo 
una bellíssima cançó de bressol a 
capella d’una tribu africana que 
em va tocar l’ànima, però que 

desgraciament vaig extraviar.
Com ha evolucionat l’espai en 
aquests gairebé trenta anys?
Aqualung ha viscut diferents 
etapes. Els primers anys, quan 
encara no hi havia Internet, 
punxàvem els discos que David 
Calvano i jo teníem a casa. 
Després em vaig quedar sol i vaig 
decidir potenciar la música ètnica, 
que m’atrau especialment perquè 
et permet conèixer la realitat de 
països llunyans. La incorporació 
al programa de la meva dona, 
Neus de Abril, va suposar un 
salt qualitatiu gràcies als seus 
treballats guions. I fa sis anys, vaig 
engrescar el meu fi ll Àngel, que va 
assumir la part tècnica.
Des de fa un any, l’espai el fa des 
de casa a causa de la pandèmia. 
Ha estat complicat?
Després de tants anys en antena, 

em sabia molt greu que es deixés 
de fer i, com soc un home a 
qui li agraden els reptes, vaig 
decidir intentar-ho amb l’ajut del 
coordinador de la ràdio local, 
Mario Azañedo. Gràcies als seus 
tutorials, vaig aprendre a fer el 
programa des de casa. Ara estem 
encantats perquè és més còmode 
i la qualitat és la mateixa que si fos 
presencial.

Ha canviat el format del programa 
en el nou context?
Amb el confi nament, vam decidir 
sim plifi car-lo i només fem una pre-

sentació inicial dels músics que 
escoltarem al llarg del programa i 
un comiat. Durant el confi nament, 
la gent necessitava evadir-se i era 
més efi cient llençar els temes 
sense grans explicacions.
Suposa moltes hores la preparació 
d’un programa?
Sí, però ho faig amb plaer perquè 
per a mi suposa un espai de 
realització personal. M’encanta 
navegar per Internet o visitar 
botigues de discos a la recerca de 
tresors musicals per compartir-los 
amb els oients. 
També fa programes monogràfi cs. 
En podrem escoltar algun aquesta 
temporada?
L’últim estarà dedicat al ‘theremin’,  
un curiós instrument electrònic 
que es controla sense necessitat 
de contacte físic. El seu so 
característic va ser molt usat a 

les pel·lícules de ciència fi cció i 
suspens. He fet una selecció de 
bandes sonores que segur que 
molts oients reconeixeran.
Té altres afi cions a més de la 
música? 
M’agraden la literatura, el còmic, 
la pintura, el dibuix, el senderisme, 
els viatges, la cuina...Podríem dir 
que soc una mica tastaolletes. 
Amb 16 anys, tocava la guitarra 
amb els amics en un grup de rock. 
Sempre he fet coses per amor a 
l’art. Vaig col·laborar amb El Cim, 
organitzant campaments d’estiu 
per a la canalla; vaig ser membre 
del Grup Ecologista de Montcada 
als anys vuitanta, i durant cinc 
anys, vaig estar a la junta de l’Abi.
Quin és el seu màxim repte?
Ser jo mateix. Ho vaig aconseguir 
fa temps i encara m’esforço per 
mantenir-ho.

‘M’encanta navegar 
per Internet o visitar 
botigues de discos a la 
la recerca de tresors’

Melòman

A títol personal
LAURA GRAU
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