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Acció subvencionada maig-octubre 2021

Programa
d’eficiència energètica 

en l’empresa

Si gestiones una 
indústria, una pime, 
ets una persona 
emprenedora 
o professional 
autònom, t’ajudem.

Objectius:
• Millorar l’eficiència energètica

de la teva empresa.

• Coneix polítiques energètiques 

que afavoreixen l’estalvi.

• Incorpora energies renovables.

Inscripcions fins al 16 de juliol:
A/e.: promocioeconomica@montcada.org
T.: 935 648 505

Organitza:

Regidoria de Promoció Econòmica i Ocupació672 622 758
montcadaempren@montcada.org

Coneix què és i per a què et pot servir 
formar part de Montcada Emprèn

Pròximes sessions:
13 i 25 de maig, de 9.30 a 11 h

Sessió informativa 
d’emprenedoria

Informació a:

TRANSFORMA EL FUTUR!  
PROJECTES SINGULARS

CREA TREBALL!
CREA INDÚSTRIA!

Condicions o requisits contractuals:

• Duració mínima del contracte:
6 mesos, en qualsevol modalitat.

• Jornada laboral mínima: 50%.
• Subvenció per a l’empresa contractant 

equivalent al valor de l’SMI pels 
primers 6 mesos.

• Fins al 31 de juliol.

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

d’acord amb els Projectes 
Singulars de Garantia Juvenil.

Contracta els joves de Projectes 

Singulars, preparats per al món

de l’empresa del segle XXI

MÉS INFORMACIÓ:

Consell Comarcal del Vallès Occidental

937 273 534, ext. 454 (Dulce Roldán)
roldangd@ccvoc.cat

Regidoria de Promoció Econòmica i Ocupació

670 674 115 (Meritxell Oliva)
tec_ocupacio10@montcada.org

L’entrevista per competències és una 
eina que s’utilitza a l’hora de fer un con-
tracte, per verificar les característiques 
personals de les persones aspirants
(meticulositat, nivell d’activitat, col·labo-
ració, diligència...) i per mesurar-ne les 
seves habilitats socials, vinculades al lloc 
de feina a cobrir (saber treballar en grup, 
mostrar empatia o capacitat de lideratge). 

Durant el taller, s’aprofundirà sobre aquest 
tipus d’entrevista, per tal de reconèixer-la 
en un procés de selecció i preparar-s’hi 
a partir dels currículums i la trajectòria 
professional. 

Sessions presencials, a Promoció Econòmica i Ocupació (C. Alt de Sant Pere, 73)

TALLER DE RECERCA DE FEINA:

Dies: 17 i 19 de maig
Horari: de 9.30 a 13.30 h

Places limitades 

INSCRIPCIONS: 
promocioeconomica@montcada.org

935 648 505

L’ENTREVISTA
PER COMPETÈNCIES
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La Unió engega els 
actes per celebrar 
el seu centenari
Penjada una placa commemorativa al vestíbul del local

EFEMÈRIDE

Malgrat la pandèmia, La Unió 
no renuncia a celebrar la prin-
cipal efemèride viscuda per 
l’en titat, el seu centenari. El 25 
d’abril es va celebrar el primer 
dels actes previstos enguany per 
commemorar la gran data, tot i 
que a porta tancada i amb afo-
rament limitat. La matinal va 
consistir en la descoberta d’una 
placa commemorativa al vestí-
bul del local, parlaments ofi cials 
a càrrec del president Francis-
co Javier Aguado, l’alcaldessa, 
Laura Campos, i la secretària 
de la Federació d’Ateneus de 
Catalunya (FAC), Pilar Firmas, 
i un emotiu concert a càrrec 
del violoncelista Joan Rie ra, 
de Montcada, i el violinista Sé-
yédou-Joan Diallo Jaén.

Fites. La Unió és un referent 
històric en el món associatiu i al 
llarg dels seus anys de vida ha de-
senvolupat tota mena d’activitats 
culturals, tradicionals, esportives 
i de lleure. “És tanta la magni-

tud de tot el que s’ha fet aquí 
que necessitaria un any per 
explicar-ho”, va dir el president 
de l’entitat, tot recordant que el 
nom de La Unió és conegut ar-
reu del país i, fi ns i tot, a l’estran-
ger, gràcies a la tasca dels seus 
grups. “Per a mi La Unió és 
respecte, lleialtat, compromís, 
sacrifi ci, responsabilitat,  amis-
tat... Però, sobretot, és unió, la 
unió de totes les persones que 
hi han passat al llarg d’aquests 
cent anys”, va afegir Aguado.

Felicitacions. La secretària de la 
FAC, va felicitar l’entitat doble-
ment, tant pel centenari com per 
haver guanyat el premi concedit 
per la pròpia Federació ‘La pan-
dèmia no ens atura’ per l’orga-
nització de la primera Festa Ma-
jor en confi nament l’any passat. 
“Sentim molta satisfacció per 
la tasca que feu i us animen 
a seguir endavant”, va dir Fir-
mas. L’alcaldessa va posar en 
valor el paper de La Unió com 
a “referent cultural i social del 
barri” i la seva tasca altruista 
i voluntària, “Gràcies per la 
vostra dedicació”, va dir l’edil. 
Campos va obsequiar l’entitat 
amb una litografi a del pintor 
Joan Capella, qui també va ser 
president de La Unió.

Pilar Abián | Mas Rampinyo

CONCERT INAUGURAL
Els músics Joan Riera i Séyédou-Joan Diallo 
van actuar a la Sala d’actes de La Unió

VÍDEO A LAVEU.CAT
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‘La Unió és respecte, 
compromís, sacrifi ci, 
responsabilitat i 
amistat’, diu Aguado

Actualitat

Joan Monclús i Casablanca, Joan Monclús i Sirera, Francisco J.Aguado, Jordi Escrigas i Pere Arévalo, presidents en diferents etapes

El president de La Unió, Francisco J.Aguado, rep la litografi a de Capella per part de Laura Campos. Al seu costat, Pilar Firmas, de la FAC

Mas Rampinyo viurà la seva 
Festa Major en versió reduïda
La Comissió de Festes de La Unió ja ho té tot a punt per celebrar 
la seva Festa Major els dies 30 d’abril i 1 i 2 de maig, que enguany 
tindrà un programa més reduït i compaginarà les activitats presen-
cials amb les telemàtiques. L’escenari de les propostes presencials  
serà la Sala d’actes, on l’organització pot controlar l’accés. No hi 
haurà cap activitat a l’aire lliure davant la difi cultat de perimetrar 
els espais i regular els aforaments. “Hem sacrifi cat alguns actes 
tradicionals del programa que es feien a l’exterior perquè no te-
nim els mitjans necessaris perquè siguin segurs”, ha explicat el 
president de La Unió, Francisco Javier Aguado. Se suprimeix, per 
exemple, la matinal festiva de diumenge, que quedarà reduïda a la 
botifarrada solidària des de casa tal com ja es va fer l’any passat. 
Els altres dos actes telemàtics seran el taller de cuina de la cuinera 
M.Àngels Jornet (dissabte, 11h) i el II Torneig d’Escacs, a càrrec del 
Club d’Escacs MiR (dissabte, 16.30h). La programació completa es 
pot consultar al web la-unio.cat, que ha estrenat nou disseny | LG

La unió de Cal Perico i La Paz, origen de l’entitat
Els orígens de La Unió tenen a veure 
amb la fusió de dues associacions veï-
nals que hi havia al barri a principi del 
segle XX, Cal Perico i La Paz, que el 
1921 van decidir unir-se per organitzar 
les activitats d’esbarjo i de la Festa Ma-
jor, que se celebrava el quart diumenge 
d’abril, sent la primera del Vallès. Molta 
gent encara recorda els grans balls que 
es feien a l’envelat (a la foto, un ball dels 
anys cinquanta) i les lluïdes cavalcades 
amb carrosses. També se celebraven 
les Festes de la Mare de Déu del Turó i 
les de Sant Pere, els Tres Tombs, i l’Ho-
menatge a la gent gran, entre d’altres. 
Una de les seccions més emblemàtiques de l’entitat va ser el grup de Les Gitanes, conegut arreu del Va-
llès. L’edifi ci que acull La Unió, inaugurat el 1927, va ser possible gràcies a l’aportació econòmica d’una 
sèrie de famílies, a més de la col·laboració en jornals de bona part dels veïns | LG
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PARCS I JARDINS

Els espais verds urbans, eina efectiva 
en la lluita contra el canvi climàtic
L’Ajuntament ha naturalitzat de forma progressiva les zones verdes amb l’objectiu de fer-les més ecològiques i sostenibles

‘No es tracta de renunciar 
a un manteniment acurat, 
sinó de fer una gestió 
ecològica dels espais, 
reduint l’ús de productes 
químics i fomentant 
la biodiversitat’

Incrementar el volum d’espais 
verds és un dels factors que in-
tervenen en la lluita contra el 
canvi climàtic. Les zones ver-
des, tant públiques com priva-
des, afavoreixen la reducció de 
la pol·lució, en ser captadores 
de partícules contaminants, 
disminueixen l’efecte hiverna-
cle i la temperatura mitjana, 
aportant ombra i biodiversitat, 
i contribuei xen a millorar el pai-
satge urbà i a fer l’entorn més 
saludable. És per aquest motiu 
que la seva cura és un dels ob-
jectius estratègics dels municipis 
inclosos a la Xarxa de Ciutats 
per la Sostenibilitat, com és el 
cas de Montcada que, en com-
paració amb d’altres localitats 
veïnes, compta amb una impor-
tant superfície verda –344.358 
m2, a l’interior del nucli urbà; 
108.000 m2 a dependències pú-
bliques, i 8.113 unitats d’arbrat.

Bones pràctiques. En els dar-
rers anys, l’Ajuntament ha anat 
naturalitzant progressivament 
els espais verds del municipi 
amb l’objectiu de fer-los més 
ecològics i sostenibles. Aquest 
model permet una millor gestió 
dels recursos i implica benefi cis 
tant per a la fl ora i la fauna, com 
per a les persones. “No es trac-
ta de renunciar a un manteni-
ment acurat, sinó de fer una 
gestió ecològica dels espais, 
reduint l’ús de productes quí-
mics i fomentant la biodi-

versitat”, explica el regidor de 
Parcs i Jardins, Juan Carlos de 
la Torre (ECP). 
Cadascuna de les actuacions es 
monitoritza per tenir un control 
exhaustiu dels recursos que s’hi 
destinen. La tecnologia també 
ajuda molt en aquest sentit, se-
gons explica el tècnic de parcs, 
Jordi Marco. “Hem avançat en 
la gestió telemàtica del rec, la 
telelectura dels comptadors 
ens permet controlar fuites 
d’aigua i tenim un sistema de 
georeferenciació de tot l’ar-
brat municipal”. D’altra ban-
da, cinc vegades l’any ve un ar-
borista especialitzat a tutelar la 
feina que es realitza i cada dos 
anys se’n fa una anàlisi de risc. 

Canvi de paradigma. “A Montca-
da tenim un entorn natural 
privilegiat i la naturalització 
de les zones verdes urbanes 
no respon a una tendència 
puntual, pretén apropar el 
verd a l’espai públic”, asse-
nyala de la Torre. 
Aquest canvi de paradigma 
també implica trencar amb 
vells estereotips com ara les 
‘males herbes’. Col·lectius com 
l’Adenc (l’Associació per a la 
Defensa i l’Estudi de la Natura 
a Catalunya) veuen els solars 
on hi ha herbassars, no com 
“espais deixats”, sinó com un 
refugi d’invertebrats que en-
riqueixen la biodiversitat de 
l’espai ja que alimenten altres 
animals com rèptils o ocells, 
el que benefi cia l’equilibri na-
tural i la qualitat de l’entorn. 
“El nou model de gestió del 
verd contribueix a crear un 
paisatge urbà més agradable 
i sostenible”, conclou l’edil.

Pilar Abián | Redacció

PÀG. 7

COVID-19
La xifra de positius registrats 
al municipi des de l’inici de la 
pandèmia s’acosta als 3.100
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‘Apostem per respectar 
els cicles de la natura’

Imatge del passeig central de la C-17, a Mas Rampinyo, on s’aprecia la presència d’arbrat lliure, mix borders i escocells naturalitzats

ENTREVISTA A JÚLIA VINENT, CAP TÈCNICA DE PARCS I JARDINS

En què es basa la naturalització 
dels espais verds?
En transformar-los i gestionar-los 
de forma natural, deixant l’entra-
da espontània de fl ora i fauna. 
Els cicles han de seguir el seu 
curs, la nostra intervenció ha 
d’estar dirigida a protegir la bio-
diversitat.
I això signifi ca..?
Fugir de pràctiques jardineres ba-
sades en retalls constants de la ve-
getació, podes d’arbres abusives, 
ús de productes químics contra 
les plagues, introducció d’espècies 
vegetals invasores i forànies o de 
catifes verdes que no estan adap-
tades al nostre clima i requereixen 
un consum d’aigua excessiu.
Adéu, doncs, a la jardineria tradi-
cional?
Tampoc es tracta d’això. La jardine-
ria tradicional també té presència 
al municipi, però en menor mesu-
ra, reservada a llocs molt concrets 
perquè és més delicada i costa de 
mantenir. De tota manera, el fet de 
naturalitzar els espais no vol dir que 
perdin la seva funció ornamental.

Òbviament és una opció més sos-
tenible.
Per descomptat. Però no només 
des d’un punt de vista econòmic. 
Ajuda a millorar la qualitat de l’aire 
i la regulació climática, atenua la 
contaminació acústica i incremen-
ta la biodiversitat i això té una re-
percussió social en el benestar de 
la ciutadania.
Parli’m d’accions concretes.
Per exemple, substituïnt les ges-
pes per prats secs estalviem aigua 
i segues. Amb la naturalització 
dels escocells aconseguim que els 
insectes visquin a les herbes i les 
plantes que hi ha al voltant de la 
soca de l’arbre i ajudin a lluitar con-
tra les plagues, ja que s’alimenten 
d’espècies com el pulgó. Igualment 
plantem plantes arbustives amb 
fruit per alimentar els ocells que 
així niuen als arbres veïns i també 
contribueixen a la lluita biològica. 
En cas de plagues persistents, in-
troduïm insectes depredadors a 
les capçades i només fem ús del 
plaguicida químic a l’interior del 
tronc, de manera que no perjudica 

les persones en el cas de l’escarbat 
de l’om. Fa 15 anys que no fem ús 
de pesticides, aturem les plagues 
amb la lluita integral.
Parlant d’arbres, cada vegada es 
tendeix a podar menys. Per què? 
Els arbres de les ciutats, com a la 
natura, no cal podar-los si no hi ha 
una raó que ho justifi qui. La seva 
ombra ajuda a mitigar la insolació, 
a tenir la ciutat més fresca i om-
brejada i a absorbir el CO

2 i la pols 
ambiental, millorant la qualitat de 
l’aire. El que importa és la capçada 
dels arbres, per això la poda l’hem 
ajustada per garantir la massa fo-
liar. Als parcs amb prou espai in-
tentem que creixin de forma lliure i, 
als que es troben al nucli urbà, els 
podem quan és necessari.
Es fan actuacions per minimitzar 
els casos d’al·lèrgia a la població?
Tenim un parc de més de 8.000 
exemplars plantats, la majoria des 
de fa anys. El compromís munici-
pal és actuar sobre els més pro-
blemàtics i tenir en compte aquest 
requeriment per als que es plantin 
en el futur | PA

‘Amb la naturalització 
de les zones verdes 
estem fent accions 
efectives per millorar 
la salut ambiental 
i la de les persones’

Juan C. de la Torre
Regidor de Parcs 
i Jardins
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1. Mix border
Acull plantes amb diferents fl o-
racions. Permet una major biodi-
versitat i es rega amb gota a gota.

2. Prat sec
Adient per al clima mediterrani, 
no requereix rec. Les segues són 
poques i es fan passades les fl o-
racions.

3. Refugi d’insectes
Hàbitat protegit per als insectes, 
molt benefi ciosos per garantir la 
biodiversitat.

4. Gespa fi na
Té una funció ornamental. Ne-
cessita molta aigua i ser segada 
i no es pot trepitjar.

5. Arbustives
Requereixen poca aigua i són 
molts resistents. Els seus fruits 
alimenten els ocells.

6. Escocells naturals
La fl ora benefi cia la presència 
d’insectes que ajuden a comba-
tre plagues als arbres.

7. Arbrat lliure
Necessita espais oberts i no re-
quereix poda, creix lliurement.

Actuacions planifi cades 
sota criteris ecològics
En el procés de renaturalitzar 
els espais verds urbans, l’Ajun-
tament ha anat fent canvis pro-
gressius al llarg de l’última dè-
cada. Paulatinament s’han anat 
reduïnt els espais amb gespa 
fi na passant de 40 a 10, un per 
barri. Alguns s’han substituït 
per prats secs –adaptats al cli-
ma mediterrani, molt calorós 
a l’estiu–, que no requereixen 
rec, només segues específi ques 
després dels períodes de fl ora-
ció. Eliminant progressivament 
el rec automàtic per aspersió, 
també s’ha reduït un terç el 
consum d’aigua total i, de re-
truc, el risc de legionel·la.
En altres casos s’ha optat pel 
mix border –parterres amb 
plantes diverses que fl orei-
xen en diferents moments de 

l’any–, o per plantacions d’ar-
bustives, amb poques necessi-
tat hídriques i més resistents a 
la pressió urbana.
Altres actuacions han consistit 
a naturalitzar els escocells, aju-
dant així a pal·liar determinades 
plagues als arbres i a absorbir 
més quantitat d’aigua de pluja.

Equip professional. Per fer que 
tot plegat funcioni, el Departa-
ment de Parcs i Jardins del con-
sistori compta amb un equip 
de 25 persones. Una dotzena 
és personal propi, entre tècnics 
i membres de la Brigada Muni-
cipal, i la resta pertany a quatre 
empreses externes encarrega-
des de dependències exteriors 
municipals, jocs infantils, zones 
rústiques i els espais verds de 
cinc barris.

Pilar Abián | Redacció
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JORNADES PEL SOTERRAMENT

El Pla de Rodalies preveu fer accessibles 
totes les estacions abans del 2025
El coordinador de la Xarxa, Pere Macias, presenta públicament el pla modernització del servei previst a 10 anys vista

‘No acceptarem el 
desdoblament de l’R3 
si no es fa soterrat; 
tampoc volem el túnel 
sota el Turó’, va dir 
l’alcaldessa

La Taula pel Soterrament, for-
mada pels grups municipals i la 
Plataforma Tracte Just ha valo-
rat positivament el desenvolu-
pament de les Jornades que es 
van fer els dies 13 i 15 d’abril 
i durant la primera de les quals 
representants d’Adif va avançar 
de forma detallada les caracte-
rístiques del projecte i l’impacte 
que tindrà al municipi (veure 
edició anterior de La Veu). 
A la segona sessió, el coordina-
dor del Pla de Rodalies, Pere 
Macias, va presentar per primer 
cop públicament les accions pre-
vistes durant aquesta dècada per 
modernitzar el servei després de 
gairebé 20 anys d’absència d’in-
versions. El Pla –encarregat pel 
Ministeri de Foment al 2018– vol 
potenciar aquesta xarxa ferrovià-
ria a Catalunya amb una inver-
sió de 6.346 milions d’euros. El 
document parteix de l’estratègia 
de garantir una mobilitat soste-
nible, segura, intel·ligent, amb 
baixes emissions i accessible per 
a tothom.

“Volem passar dels 410.000 
passatgers –segons dades del 
2019– a 600.000 l’any 2030 i, 
per guanyar usuaris, neces-
sitem que el servei sigui ade-
quat i fi able”, va explicar Ma-

cias. En un primer període, fi ns 
al 2025, s’executaran projectes 
que ja estan força avançats, un 
dels quals és el del soterrament 
de l’R2 al seu pas per Montcada. 

Projectes polèmics. A preguntes 
de l’alcaldessa, Laura Cam-
pos (ECP), del president de 
l’Àrea Territorial, Jordi Sánchez 
(ERC) i de Josep M. González 
(Plataforma), Macias va confi r-
mar que, en el marc del Pla de 
Rodalies, es farà abans del 2025 
l’adequació de les quatre estaci-
ons de Montcada que encara no 
són accessibles i en les quals els 
usuaris tenen difi cultats tant per 
arribar a les andanes com per 
pujar i baixar dels trens.
Pel que fa als projectes de des-
doblament de l’R3 al seu pas 
per Mas Rampinyo i al túnel 
sota el Turó –que suposada-
ment estalviaria temps de con-
nexió entre Montcada i el Va-
llès– el coordinador de Rodalies 
va assegurar que no es debatran 
amb detall fi ns que no comen-
ci el soterrament de l’R2. “El 
túnel s’ha d’estudiar a fons; 
personalment entenc els efec-
tes negatius que tindria per a 
Montcada a causa de la pèr-
dua de freqüència de pas per 
les estacions locals”, va dir.
L’alcaldessa va deixar clar quin 
és el posicionament de l’Ajunta-
ment en ambdós casos: “No ac-
ceptarem el desdoblament de 
l’R3 a Mas Rampinyo si no es 
fa soterrat, ni tampoc que es 
foradi el Turó, seria una nova 
agressió al territori i, a sobre, 
ens perjudicaria des del punt 
de vista del servei”, va mani-

festar. En la mateixa línia es va 
expressar el president de l’Àrea 
Territorial. “Aquí no sobra cap 
estació, totes fan falta i no vo-
lem renunciar al que tenim, 
però tampoc admetrem noves 
infraestructures que ens trin-
xin el territori”, va dir.
En nom de la Platafoma Trac-
te Just, Josep M. González va 
mostrar l’interès del col·lectiu 
per conéixer els benefi cis que 
el Pla de Rodalies tindrà per 
al municipi però també va 
posar èmfasi en la reclamació 
històrica del municipi: “Pràc-
ticament ho sabem tot sobre 
projecte del soterrament de 
l’R2 però ens falta el més im-
portant que és tenir el calen-
dari de quan començaran les 
obres”.

Pilar Abián | Pla d’en Coll
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L’AV de Can Sant Joan proposa 
els terrenys de la cimentera 
com a aparcament ferroviari

PROPOSTES VEÏNALS

En el torn de precs i preguntes 
de la ponència sobre Rodalies el 
president de l’AV Can Sant Joan, 
José Luis Conejero, va reclamar 
poder participar en el projecte de 
remodelació de l’estació del bar-
ri. També va demanar que, quan 
es facin les obres, no se supri-
meixi l’aparcament de la plaça 
de la pedra, que s’estudiï el tras-
llat del magatzem de balastres 
annexe al recinte ferroviari i que 
es rebaixi el talús existent entre 

l’estació i el carrer Bifurcació per 
guanyar places d’estacionament. 
Conejero va aprofi tar l’ocasió per 
proposar a Macias els terrenys 
de la cimentera –amb la qual 
l’entitat i l’Ajuntament mante-
nen litigis–, com a aparcament 
ferroviari, donada la seva si-
tuació estratègica. Macias va 
reconèixer que en el futur serà 
necessari una zona d’aparca-
ments de més de 10 km propera 
a Barcelona | LG

Pere Macias, durant la seva intervenció a les Jornades, acompanyat de l’alcaldessa, Laura Campos, i el regidor Jordi Sánchez
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A mitjans d’abril Montcada i 
Reixac va superar la barrera de 
les 3.000 persones diagnostica-
des de la Covid-19 des de l’inici 
de la pandèmia –en el moment 
de tancar aquesta edició el De-
partament de Salut situava la 
xifra en 3.118 i el nombre de 
defuncions, en 66. 
Després del pic d’augments de 
contagis detectat després de la 
Setmana Santa, les últimes da-
des sobre el risc de rebrot i de 
transmissió de la malatia anaven 
a la baixa al municipi, encara 
que per sobre de la mitjana de 
Catalunya –la informació s’ac-
tualitza a diari a través del por-
tal dadescovid.cat.

Vacunació. Pel que fa a la cam-
panya destinada a la immu-
nització de grup, segons les 
dades facilitades per Salut, el 
nombre de montcadencs va-
cunats a hores d’ara supera la 
xifra de 10.000 –un 20,7% de 

la població hauria rebut ja les 
dues dosis i un 6,7%, la primera 
punxada. El Cap Les Indianes 
continua amb la campanya de 
vacunació centrada ara en les 
persones de 70 a 79 anys, que 
estan sent citades via telefònica. 

Salut també dona la possibilitat 
de programar personalment la 
punxada a través del portal va-
cunaciócovid.cat, però en aquests 
casos el pacient s’ha de despla-
çar als punts que la Generalitat 
té distribuïts arreu del territori.

Montcada supera la barrera 
dels 3.000 casos diagnosticats

COVID-19

El CAP Les Indianes està vacunant en primera dosi la franja dels 70 als 79 anys

Pilar Abian | Redacció
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La immunització de les persones grans, principal prioritat del Departament de Salut

Els grups municipals, 
contra el discurs de l’odi

Pilar Abián | Redacció

Els grups municipals del con-
sistori –ECP, PSC, ERC i Cs– 
han acordat fer, a proposta dels 
socialistes, una declaració insti-
tucional conjunta al Ple d’abril 
de rebuig als missatges d’odi 
adreçats a càrrecs públics que 
estan esdevenint habituals en 
el món de la política. La pro-
posta coincideix amb el fet que 
l’alcaldessa, Laura Campos 
(ECP), ha rebut recentment 
dos missatges amb amenaces 
de mort a les xarxes, succés 
que ella mateixa va denunciar 
públicament el 27 d’abril i que 
va posar en coneixement de la 
Policia Local.
En el marc del context de de-
bat general que s’està produïnt 
a l’Estat arran les amenaces a 
polítics, la declaració que vol 
aprovar el Ple també posa el 
focus en el món local. “No és 
admissible que pel fet de ser 
un càrrec públic normalit-
zem certes amenaces, insults i 

manques de respecte a través 
de les xarxes”, ha dit Campos. 
L’edil considera que permetre 
aquestes actituds seria un dèfi -
cit democràtic. “Des de la dis-
crepància i les diferències po-
lítiques o per la forma de fer, 
podem construir, ens podem 
entendre, podem acordar i 
consensuar, però mai tras-
passar la línia vermella que 
suposa una amenaça”, ha dit 
l’edil.

Pronunciament del PSC. En su-
port a l’alcaldessa, el principal 
grup de l’oposició ha fet un co-
municat en què condemna els 
missatges amenaçadors que ha 
rebut l’edil i expressa el seu re-
buig sense pal·liatius a “l’ona-
da d’odi” dels últims dies. “Les 
idees es defensen amb parau-
les i projectes, mai amb actes 
violents”, assenyala el partit 
socialista en el seu comunicat, 
en què també fa una crida a “la 
calma i al seny”. 

POLÍTICA

Els partits fan pinya amb l’alcaldessa arran de dos missatges 
amb amenaces de mort rebuts per l’edil a les xarxes
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L’AV Bosc d’en Vilaró ha ex-
pressat públicament la seva 
preocupació per l’estat de de-
gradació en què es troben els 
espais comuns de la urbanit-
zació –ubicada en sòl forestal, 
al parc de la Serradala de Ma-
rina–, principalment els vials i 
els parcs infantils, així com al-
gunes de les 206 cases existents 
al sector. “Si l’Ajuntament no 
actua o no ens dona permís 
per fer les obres més urgents, 
qui es farà responsable el dia 
que passi una desgràcia?”, es 
pregunta la presidenta de l’AV, 
Loli Alfonso. 
L’entitat encara espera resposta 
a la instància que el 4 de de-
sembre va registrar al consistori 
amb aquesta petició, argumen-
tant que el Pla Especial de la 
serralada de Marina considera 
la urbanització com a fora d’or-
denació i que, atenent a aquesta 
tipifi cació, es poden admetre les 
obres d’adequació i rehabilita-
ció necessàries. “Necessitem el 
seu pronunciament perquè, 
en cas que sigui negatiu, va-
lorarem la possibilitat de pre-
sentar un recurs davant del 
Jutjat contenciós administra-
tiu”, explica l’advocat de l’AV, 
Jaume Messeguer. 

Referents. L’AV reclama per a 
la seva urbanització el mateix 
tracte que reben altres nuclis 
com el seu. Per proximitat, 
s’emmirallen en dues de Sant 
Cugat, Sol i Aire i Mas For-
tuny. “Les dues que compten 
amb el suport explícit del seu 
consistori”, assegura Loli Al-
fonso. Justament aquests dies 
han seguit amb interès l’apro-
vació defi nitiva del Pla especial 
de protecció del medi natural 
i del paisatge del Parc Natural 
de la Serra de Collserola (PEP-
Nat), que identifi ca aquests 
nuclis habitats amb la deno-
minació d’Espais de Regulació 
Especial (ERE) amb l’objectiu 
d’abordar la desaparició de les 
edifi cacions existents i restituir 

els valors ambientals afectats. 
“Tenim clar que el PEPNat 
no anava a legalitzar les ur-
banitzacions, però no marca 
un calendari d’extinció i asse-
nyala que el que es faci haurà 
de comptar amb la partici-
pació de les administracions 
i dels propietaris”, explica la 
presidenta de l’AV. 

Demandes. L’única actuació que 
s’ha fet recentment a la urbanit-
zació ha estat l’arranjament del 

camí principal, amb permís de 
l’Ajuntament de Badalona, ja 
que es troba al seu terme mu-
nicipal. El vial es trobava molt 
deteriorat i la companyia d’au-
tobús TUGSAL va dir que, si 
no es reparava, no podria man-

tenir el servei. “Necessitem 
tenir els camins d’accés i els 
interns en condicions perquè 
alguns s’estan desfent i cor-
ren perill d’esllavissada”, diu 
Loli Alfonso. Una altra de les 
problemàtiques pel que fa a la 
mobilitat és que quan plou hi 
ha vials pels quals no es pot 
transitar perquè, en no existir 
ni clavegueram ni canalització 
d’aigües, esdevenen torrents 
naturals. 

(Continua a la pàgina següent)

L’AV Bosc d’en Vilaró alerta sobre 
el deteriorament de la urbanització 

SERRALADA DE MARINA

La presidenta de l’AV, acompanyada d’altres membres de l’entitat, mostra com en alguns vials l’asfalt s’està desprenent amb risc d’esllavissades
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L’entitat reclama poder fer actuacions urgents per evitar que la degradació dels vials i dels espais comuns vagi a més
Pilar Abián | Bosc d’en Vilaró

El Bosc d’en Vilaró 
ocupa una superfície de 
44,5 ha i es troba entre 
Montcada i Badalona

‘Si l’Ajuntament no actua 
o no ens dona permís per 
fer les obres més urgents, 
qui es farà responsable 
el dia que passi una 
desgràcia?’

Loli Alfonso
Presidenta 
AV Bosc d’en Vilaró

Sancions de fins a 300 euros per infracció greu
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SERRALADA DE MARINA

La Regidoria de Promoció Econòmica i Ocupació fa una crida al teixit 
empresarial perquè contracti joves d’entre 16 i 29 anys que par-
ticipen al programa Singulars, promogut pel Servei d’Ocupació de 
Catalunya (SOC) i el Consell Comarcal del Vallès Occidental, amb 
el cofi nançament del Fons Social Europeu, i gestionat pel departa-
ment municipal. La durada del contracte ha de ser de sis mesos o 
més, mínim de mitja jornada i s’ha de signar abans del pròxim 31 
de juliol. L’empresa contractant rebrà una subvenció equivalent al 
salari mínim interprofessional (SMI) durant els primers sis mesos de 
contracte | LR
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Un sala de la Policia Local portarà 
el nom de l’exedil Montse Ribera
La junta de govern local, a 
proposta dels comandaments 
de la Policia Local, ha apro-
vat que la sala principal de les 
dependències del cos policial 
es bategi amb el nom de qui 
fou regidora de Serveis Gene-
rals a l’anterior mandat, Mont-
se Ribera (ERC), qui va morir 
al 2019, als 46 anys d’edat. 
L’acord va ser ratifi cat al Ple 
d’abril | LR

HOMENATGE

TREBALL

Subvenció per la contractació de 
joves del programa Singulars 

Cs demana a l’Ajuntament que ampliï els recursos destinats a les 
persones amb necessitats educatives especials, entenent que, ara 
per ara, hi ha una “escassa i insufi cient” col·laboració, tant de la 
corporació local com de la resta d’administracions, amb les entitats 
del municipi dedicades a aquest col·lectiu. A través d’un comuni-
cat, el partit, que compta amb tres regidors a l’oposició, reclama a 
l’equip de govern del consistori més ajudes per a les associacions 
i un pla amb les empreses de Montcada i Reixac per incentivar la 
contractació de persones que necessiten atenció especial | PA

DEMANDA

Cs reclama més recursos per a les 
entitats del món de la discapacitat

Arxivat el recurs contra 
l’exalcade i una exregidora

Laura Grau | Redacció

El Jutjat d’Instrucció número 
2 de Cerdanyola ha desesti-
mat el recurs d’apel·lació que 
va presentar l’AV de Can 
Sant Joan el 2013 contra el 
sobreseï ment de la querella 
que l’entitat va interposar tres 
anys abans a la Fiscalia de 
Medi Ambient sobre la conta-
minació acústica de la cimen-
tera LafargeHolcim. 
La querella acusava l’exalcal-
de, César Arrizabalaga (PSC); 

l’exregidora de Medi Ambient, 
Eva Gonzalo (PSC); i l’exdi-
rector de la planta montca-
denca, Oswaldo Pereda, de 
pre sumptes delictes contra el 
medi ambient. Aquesta deci-
sió judicial tanca el litigi que 
el col·lectiu veïnal va iniciar 
contra la fàbrica i també con-
tra el consistori, en considerar 
que el govern d’aleshores ha-
via donat un tracte de favor a 
la planta de Can Sant Joan en 
matèria de soroll.

(Ve de la pàgina anterior)
El veïnat també reclama la re-
posisió del mobiliari urbà als 
parcs infantils i que la compa-
nyia telefònica els doti de fi bra 
òptica perquè tenen una con-
nectivitat molt defi cient que els 
difi culta el teletreball i les con-
nexions en línia. 
Al deteriorament de l’espai de-
rivat pel pas del temps també 
s’hi suma ara la degradació 
provocada per l’incivisme. Ar-
ran la pandèmia, el nombre 
de visitants a la muntanya i a 
la urbanització s’ha desbordat, 
especialment a la nit i els caps 
de setmana. “Pugen aquí a fer 
‘botellons’, festes i, fi ns i tot, 
barbacoes al parc infantil de 
la urbanització”, lamenta Loli 
Alfonso. 

Marc legal. Aquesta no és la pri-
mera vegada que les demandes 
formulades per l’AV Bosc d’en 
Vilaró arriben a l’Ajuntament. 
Segons fonts de l’Àrea Terri-
torial, la petició que planteja 
l’entitat i que obtindrà resposta 
en breu ja ha estat presentada 
i resolta en diverses ocasions, 
tant pels serveis tècnics del 
consistori com pels de la Gene-
ralitat. Al 2017, en el marc de 
la Mesa Cívica, es va sol·licitar 
al Departament de Territori i 
Sostenibilitat si era possible au-
toritzar obres de manteniment 
en el sector. “La resposta va 

TRIBUNALS

En relació amb la querella presentada al 2010 per l’AV Can 
Sant Joan sobre la contaminació acústica de la cimentera

‘La urbanització es troba 
en un àmbit d’especial 
protecció i la llei és molt 
clara al respecte, no 
podem autoritzar cap 
actuació en un espai que 
ha de ser restituït com a 
zona forestal’
Jordi Sánchez
President de 
l’Àrea Territorial

Tallers Infantils

Inscripció amb cita prèvia:

935 758 705
centreciviccancuias@montcada.org

PERSONALITZA
EL TEU PANTALÓ
Dissabte 8 de maig,
de 10 a 12 h
Cal portar un pantaló texà
Preu: 5 €

AMPOLLES PINTADES 
A MÀ
Dissabte 22 de maig,
de 10 a 12 h
Preu: 5 €

BOLS DIVERTITS
Dissabte 29 de maig,

de 10 a 12 h
Preu: 5 €

MODELATGE 
D’ESPELMES
Dissabte 5 de juny, 
de 10 a 12 h
Preu: 5 €

QUADRE GRUPAL
Dissabte 26 de juny,

de 10 a 12 h
Preu: 5 €

TIE DYE
Dissabte 12 de juny, de 10 a 12 h
Cal portar roba vella i unes 
sabatilles blanques tipus victòria
Preu: 5 €

”amb les mans” Infants de 8 a 13 anys

MESURES DE PREVENCIÓ 
DAVANT LA COVID 

La qualifi cació urbanística del 
sector impedeix autoritzar obres

ser taxativa, la legislació i els 
planejaments vigents no ho 
permeten”, ha explicat el presi-
dent de l’Àrea Territorial, Jordi 
Sánchez (ERC).
El Jutjat contenciós administra-
tiu al qual vol acudir l’AV tam-
bé s’ha pronunciat recentment 
en el mateix sentit, desestimant 
l’estiu passat la petició de per-
mís d’un propietari per fer la 
connexió d’aigua potable a la 
xarxa i amb els mateixos argu-
ments, que la fi nca es troba en 
sòl no urbanitzable d’especial 
protecció.

El PEPNat. L’edil comparteix les 
preocupacions dels veïns, però 
assenyala que la Llei és ben cla-
ra al respecte: “La urbanitza-
ció es troba en zona forestal i 
ha de ser restituïda com a tal; 
de fet, el PEPNat de Collse-
rola, en què es referencien 

els veïns, també preveu l’ex-
tinció diferida per a les urba-
nitzacions incloses a l’ERE
–Espai de Regulació Especial–, 
amb instruments similars als 
del Pla de Bases que l’AMB 
va fer per al Bosc d’en Vilaró 
al 2016”.
L’edil assegura que només en el 
marc d’un programa d’actuació 
com el de l’esmentat Pla –que 
l’Ajuntament va aprovar ini-
cialment, però que va quedar 
aparcat dos anys més tard a 
petició dels veïns, frontalment 
oposats– es podrien autoritzar 
i fer actuacions per garantir la 
seguretat, l’accessibilitat i la sa-
lubritat al sector.

Prioritats. Sánchez insisteix 
que el govern és conscient de 
la problemàtica urbanística i 
social de la urbanització i asse-
gura que reclamarà per al Bosc 
d’en Vilaró el mateix tracte que 
s’atorgui a d’altres nuclis habi-
tats sense possibilitat de regula-
rització. L’edil assegura que els 
problemes urbanístics del mu-
nicipi són una de les prioritats 
de l’executiu local i així ho de-
mostra el fet que s’acabi d’apro-
var el projecte d’urbanització i 
de reparcel·lació de l’Estany de 
Gallecs i que també s’estiguin 
tramitant els de Vallençana Bai-
xa. “Malauradament aquesta 
no és la situació del Bosc d’en 
Vilaró”, lamenta el regidor.

l’
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Societat
laveu.cat/societat

Amb el títol ‘Per unes escoles 
inclusives’, l’Ajuntament orga-
nitza el 8 de maig una jornada 
formativa en línia sobre el Tras-
torn de l’Espectre de l’Autisme 
(TEA), adreçada a professio-
nals de l’educació i a famílies. 
La sessió, de 9.30 a 13.30h, ani-
rà a càrrec de la psicòloga sani-
tària Sara Grela, especialista en 
la matèria. “Les persones amb 
TEA processen la informació 
d’una manera distinta per 
una confi guració diferent del 
funcionament cerebral i del 
sistema nerviós. Tot plegat, 
comporta, d’una banda, difi -
cultats en l’àrea de la comuni-
cació i de la socialització, i per 
altra, patrons de pensament i 
de conductes més rígids”, ex-
plica Grela. La psicòloga va co-
mençar la seva trajectòria pro-
fessional a l’Asociación BATA, 
donant suport en entorns na-
turals com llars i centres edu-
catius per a infants amb TEA 
i les seves famílies. “La falta 
de comprensió i de suports és 
un dels principals problemes 
amb què es troben les per-
sones amb TEA a la nostra 
societat”, opina Grela. Per a la 
ponent, la inclusió educativa va 
més enllà de la presència dels 

infants amb TEA als centres 
ordinaris: “L’important és que 
tots els alumnes participin de 
les activitats que es fan durant 
la jornada escolar i aprenguin 
els continguts impartits”. 

Objectius. “Volem donar ei-
nes concretes a professionals 
i famílies per tal que tinguin 
recursos per treballar amb 
els infants i entendre l’autis-
me, l’única manera per poder 
acompanyar les persones amb 
TEA en la seva evolució”, ha 
destacat la regidora d’Educació, 
Jessica Segovia (ECP). “L’ob-
jectiu principal és oferir re-
cursos pràctics perquè l’alum-
nat TEA aprengui, participi i 
disfruti als centres educatius 
igual que la resta dels seus 
companys”, argumenta Grela.
Per participar-hi, cal fer inscrip-
ció prèvia fi ns al 30 d’abril. Les 
famílies han d’enviar un correu 
electrònic a educacio@montcada.
org i el professorat, a l’adreça 
a8930039@xtec.cat.

TRASTORNS DE L’ESPECTRE DE L’AUTISME

L’Ajuntament organitza el 8 de maig la formació, 
adreçada a famílies i professionals de l’educació

Jornada per una 
escola inclusiva

Sílvia Alquézar | Redacció La sessió serà virtual 
i té per objectiu oferir 
eines per comprendre 
les persones amb TEA 

El paper de les unitats SIEI i el professorat 

SUPORT EDUCATIU

A Montcada i Reixac hi ha tres 
centres d’infantil i primària –Font 
Freda, Reixac i Elvira Cuyàs– i 
un de secundària –INS La Fer-
reria– que disposen d’una unitat 
de Suport Intensiu d’Escolaritza-
ció Inclusiva (SIEI), formada per 
professionals especialitzats en 
educació especial. “Donem su-
port individua litzat dins de la 
classe als infants amb necessi-
tats educatives especials (NEE), 
tot i que, si algun nen necessita 
relaxar-se, també venim a l’aula 
específi ca”, explica Mon Aguilar, 
mestra d’educació especial a la 
SIEI de l’escola Reixac. 

Trastorn TEA. L’atenció a l’alum-
nat amb autisme es fa, sobretot, a 
partir de rutines i material visual, 
molt importants en l’aprenentatge 
de les persones amb aquest tipus 
de trastorns. “Fem l’acompanya-

ment i l’aproximació a l’espai i a 
les feines que es treballen a l’au-
la, a més de donar suport a les 
famílies, les tutores i els equips 
externs d’atenció”, comenta Ivet 
Álvarez, de la SIEI del Reixac, qui 
afegeix que aquest suport és molt 
benefi ciós per a tot el grup de 
classe. “El fet de ser un model de 
com apropar-nos i tractar aquests 
alumnes fa que la resta de com-
panys també n’aprenguin i, en un 
futur, ho tingui més normalitzat”, 
opina Álvarez.
Ambdues professionals desta-
quen que aquest curs han pogut 
treballar millor la diversitat a l’aula 
perquè la Covid-19 ha obligat a re-
duir les ràtios. Per contra, l’ús de la 
mascareta no ha afavorit la comu-
nicació amb els infants amb TEA, 
ja que per a ells és molt important 
el contacte visual per entendre el 
que succeix al seu voltant.

Als centres on no hi ha SIEI, les 
persones de referència per aten-
dre els infants amb NEE són les 
mestres d’educació especial. “El 
més important és conèixer les 
necessitats i difi cultats de cada 
infant per oferir-li els recursos, 
el suport i les estratègies que 
necessiti”, explica Maribel Cer-
villa, mestra de P3 a l’IE Mas 
Rampinyo, amb un infant TEA a 
l’aula, qui destaca que és bàsic 
mantenir una comunicació oberta 
amb la família i els professionals 
que intervenen amb l’alumne i 
treballar coordinament. Respecte 
al que suposa tenir un infant amb 
autisme a classe, Carla Pallarès, 
també mestra de P3 a l’escola de 
Mas Duran, opina que “és impor-
tant aprendre a conviure amb les 
particularitats de tothom, accep-
tant les diferències. De la diver-
sitat, tots n’aprenem” | SA
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Les persones amb TEA tenen problemes per comunicar-se i els resulta molt més fàcil processar missatges amb imatges i pictogrames

CURS 2021-2022
La majoria d’alumnes de l’escola Mitja 
Costa accedirà a l’INS La Ferreria, segons 
ha avançat la Regidoria d’Educació

PÀG. 12
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Coincidint amb el Dia Mun-
dial de l’Autisme, que se cele-
bra el 2 d’abril, la regidora de 
l’Ajuntament Jessica Segovia 
va fer públic a través de les 
xarxes socials que és mare 
d’un infant amb Trastorn de 
l’Espectre de l’Autisme (TEA). 
El nen ha començat P3 aquest 
curs a l’Institut Escola Mas 
Rampinyo, el centre més pro-
per de l’habitatge familiar. La 
Veu ha entrevistat l’edil sobre 
com li ha canviat la vida des 
que al seu fi ll gran li van diag- 
nosticar fa dos anys aquest 
trastorn del neurodesenvolu-
pament.

Per què ha decidit donar a 
conèixer que té un fi ll amb 
TEA?
He volgut fer públic que em 
sento orgullosa de ser mare 
d’un un fi ll amb TEA perquè 
crec que ens hem de visibilitzar 
i posar l’autisme en primera lí-
nia. Aquests trastorns formen 
part de les nostres vides i s’han 
de normalitzar. No hem d’ama-
gar a casa els nostres fi lls, sinó 
tot el contrari, hem de gaudir 
de la vida com qualsevol altra 
família. De cada 100 persones 
nascudes a Catalunya, una 
té autisme. És una xifra força 
elevada per exigir a les admi-
nistracions que destinin els re-
cursos necessaris en educació, 
teràpies individualitzades i su-
port a les famílies. 
Quan va començar a perce-
bre que alguna cosa no ana-
va bé en el desenvolupament 
del nen?
Ens vam començar a adonar 
que, amb un any i mig, no es 
girava quan el cridàvem pel 
seu nom, no feia adéu amb la 
mà i no deia cap paraula. Al 
principi, vam pensar que tenia 
algun problema auditiu, però 
ho vam descartar perquè sí 
reac cionava als sons. A la revi-
sió dels 2 anys, la seva pediatra 

ens va comentar que el nen po-
dria presentar algun trastorn 
de l’espectre de l’autisme i ens 
va derivar al DAPSI. Va ser el 
19 de desembre del 2019, no ho 
oblidaré mai. 
Com va reaccionar?
La notícia va ser una gerra 
d’aigua freda. Els primers dies 
van ser durs. Vam tenir un dol 
intens, però curt. Després de 
15 dies de plorar com magda-
lenes, vam dir que ja n’hi havia 
prou i que havíem de posar-nos 
les piles per buscar informació 
i treballar pel benestar del nos-
tre fi ll. La veritat és que estem 
molt agraïdes a la pediatra per-
què la detecció precoç és fona-
mental. 
Què van fer una vegada as-
sumit el diagnòstic?
Vam començar a buscar re-
cursos. Al DAPSI, que és de 
titularitat pública, ens van pro-
gramar dues sessions d’aten-
ció a la setmana –ara, durant 
la pandèmia, són 45 minuts–, 
però vam veure que eren insu-
fi cients, ja que els especialistes 
recomanen entre 20 i 30 hores 
setmanals d’atenció especialit-
zada. Malgrat ser una defen-
sora del sistema públic, vam 
decidir combinar l’atenció 
pública i privada, tot i que no 
arribem, ni de lluny, a les ses-
sions recomanades perquè són 
molt cares. Els professionals 
del DAPSI i del gabinet privat 
es coordinen i parlen amb l’es-
cola per treballar plegats amb 
la mateixa mirada terapèutica. 
I en què es basa?
L’objectiu és motivar la partici-
pació del nen fent que gaudeixi 
amb les activitats conjuntes i 
que s’obri a fer-ne d’altres. La 
idea és que aprengui que com-
partint també es pot jugar i 
disfrutar. Un altre aspecte im-
portant que hem volgut inclou-
re en el seu aprenentatge és 
l’atenció en entorns naturals. 
En què consisteix?
L’atenció no es fa a un despatx, 

sinó en els diferents espais quo-
tidians de l’infant, com la llar, 
l’escola o el parc, entre d’altres. 
Diverses investigacions sobre 
l’autisme estan demostrant que 
aquest tipus de teràpia és la 
que millor està funcionant. 
Quina imatge té la societat 
de les persones amb TEA?
Hem de trencar amb la idea 
que totes les persones amb au-
tisme són iguals. Molta gent 
es pensa que no els agrada 
compartir i que prefereixen 
aïllar-se, però no és així. Les 
habilitats socials que nosaltres 
adquirim sense adonar-nos, les 
persones amb TEA les han 
d’aprendre. Els infants amb 
autisme necessiten estar sols 

en determinats moments per 
assimilar i autoregular la gran 
quantitats d’estímuls que re-
bem cada dia. 
El seu fi ll ha començat P3 
aquest curs. Com ha estat la 
seva immersió a l’escola?
Molt positiva. Va a l’IE Mas 
Rampinyo. Tot i no tenir SIEI 
(Suport Intensiu d’Escolarit-
zació Inclusiva), vam escollir 
aquest centre perquè volem 
que l’infant sigui el màxim 
d’autònom possible i, en un 
futur, pugui anar sol a l’escola. 
També l’hem triada perquè és 
un institut escola i podrà estar 
escolaritzat fi ns als 16 anys. Un 
nen TEA pot fer moltes coses, 
sempre i quan es faci una bona 

anticipació de la nova activitat. 
Abans de començar l’escola, 
vam treballar durant setmanes 
l’aproximació al nou entorn 
perquè li resultés familiar. La 
veritat és que la immersió ha 
estat molt positiva i ni tan sols 
va plorar el primer dia. 
És important que les famílies 
tinguin suports?
Sí, molt. És fonamental tenir el 
suport familiar, el terapèutic, 
el del context, el de la comuni-
tat i el de l’escola. Com més su-
ports, millor serà la seva evolu-
ció. El problema no és el grau 
d’autisme que es tingui, sinó 
els suports que es rebin per 
desenvolupar una vida digna i 
autònoma com qualsevol altra 
persona. 
Quina evolució està fent el 
seu fi ll des que li van diag-
nosticar l’autisme?
L’evolució és molt positiva. 
Per a nosaltres, la prioritat és 
que sigui feliç. El nen té un 
somriure espectacular i li està 
canviant la mirada. Cada cosa 
nova que aprèn cada dia ens fa 
una alegria immensa. El meu 
fi ll m’ha ensenyat a valorar els 
petits detalls de la vida i a ser 
millor persona.

‘Estic orgullosa de ser mare d’un infant 
amb un trastorn de l’espectre de l’autisme’
Sílvia Alquézar | Montcada

ENTREVISTA 

La regidora Jessica Segovia explica a ‘La Veu’ com li ha canviat la vida des que li van diagnosticar TEA al seu fi ll gran

Jessica Segovia amb el seu fi ll, que aquest curs ha començat P3 a l’escola Mas Rampinyo

‘Estem molt agraïdes 
a la nostra pediatra 
perquè la detecció 
precoç és fonamental’

‘Hem de trencar 
l’estereotip que totes 
les persones amb 
autisme són iguals’

‘És molt important 
tenir el suport familiar, 
el terapèutic, el de la 
comunitat i l’escola’
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CURS 2021-2022

La Regidoria d’Educació de 
l’Ajuntament ha assegurat que 
la majoria d’alumnes de sisè de 
l’escola Mitja Costa accedirà a 
l’INS La Ferreria per estudiar 
primer d’ESO el curs vinent. El 
departament, que va corrobo-
rar les dades amb Serveis Ter-
ritorials de la Generalitat, va 
enviar un missatge de tranquil-
litat a les famílies que s’havien 
mobilitzat fa dies per reclamar 
més places al centre de secun-
dària, en creure que el gruix 
de la classe quedava fora. El 
motiu va ser una interpretació 
errònia de les puntuacions ob-
tingudes pels alumnes durant 
la preinscripció. 

Confusió. La regidora d’Educa-
ció, Jessica Segovia (ECP), es 
va posar en contacte amb les 
famílies i els dos centres edu-
catius implicats per aclarir la 
confusió. “Les famílies des-

coneixien que tenen prioritat 
els alumnes que han fet la 
primària en una escola ads-
crita, per davant dels que 
provinguin d’altres centres 
no adscrits i amb indepen-
dència del barem de punts 
de la resta de criteris”, ha 
explicat Segovia, qui atribueix 
l’embolic a la complexitat del 
procés d’assignació de places 
a secundària, que contempla 
moltes variables.

Missatge. La directora de l’es-
cola Mitja Costa, M. Belén 
Bon de Juana, també ha volgut 
tranquil·litzar les famílies del 
centre, tant aquestes com les 
de futures promocions. “La 
nostra escola està adscrita a 
l’INS La Ferreria i cada curs 
hi accedeix gairebé el cent 
per cent de l’alumnat”, ha 
remarcat. La llista defi nitiva, 
que elabora la Generalitat, es 
publicarà el 7 de maig. Tot i te-

nir la informació correcta, les 
famílies mobilitzades mante-
nen la recollida de fi rmes, que 
enviaran al departament de 
Serveis Territorials per dema-
nar que no elimini la tercera 

línia de primer d’ESO a l’INS 
La Ferreria el curs vinent. 
“Entenem que la reducció de 
places deixa fora molts alum-
nes d’altres centres educatius 
que també hi tenen dret”, ha 

dit Lídia Sánchez, membre de 
l’Ampa de l’escola Mitja Cos-
ta. De moment, ja han recollit 
prop de mig miler de fi rmes 
amb el suport de l’AV de Terra 
Nostra. 

La majoria d’alumnes de sisè de l’escola 
Mitja Costa accedirà a l’INS La Ferreria
Un error d’interpretació de les dades de preinscripció va fer creure les famílies que el gruix de la promoció quedava fora
Laura Grau | Redacció

L’INS La Ferreria, al barri de la Font Pudenta, va ofertar 48 places de primer d’ESO per al curs vinent i va rebre un total de 76 sol·licituds
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Carlos Quílez parla de la fràgil 
línía que separa realitat i fi cció

El periodista i escriptor Carlos 
Quílez va ser l’autor convidat 
a la xerrada mensual de l’Au-
la d’Extensió Universitària de 
Montcada, organitzada el 21 
d’abril a l’Auditori Municipal a 
les portes de la Diada de Sant 
Jordi. Especialitzat en la crònica 
negra i la informació judicial –ha 
cobert més de 800 processos pe-
nals–, i amb vuit novel·les policí-
aques publicades fi ns ara, Quílez 
va parlar sobre la relació entre la 
realitat i la fi cció a les seves obres. 
“Alguns dels casos que he se-
guit com a periodista han ge-
nerat tanta informació i m’han 
posat en contacte amb tants 
personatges i situacions sorpre-
nents, que no em puc limitar a 
fer una notícia, necessito una 
major extensió per esplaiar-me 
i incorporar les sensacions i 
emocions que he viscut. És així 
com neixen les meves novel-
les”, va explicar l’autor. Per 
exemplifi car aquesta relació entre 

feina i escriptura, el periodista va 
compartir amb el públic alguns 
fragments de les entrevistes que 
va fer a quatre delinqüents de 
Barcelona a principi del 2000, 
material que va convertir en la 
novel·la de no fi cció ‘Mala Vida’ 
(Ed. Aguilar, 2008).

Advertències. Quílez va reivin-
dicar la fi gura del periodista de 
crònica negra, que no es limita a 

acudir a les fonts ofi cials, sinó que 
surt al carrer a investigar pel seu 
compte, i va criticar el procés que 
està sofrint la informació amb la 
premsa digital i el boom de les 
xarxes socials. “Hem d’anar en 
compte perquè cada vegada és 
més difícil trobar una informa-
ció rigorosa i de qualitat”, va 
advertir l’autor, qui va anunciar 
que al setembre té previst publi-
car dues noves novel·les.

El periodista i escriptor anuncia que al setembre publicarà dos nous llibres

Laura Grau | Montcada

Quílez, de 54 anys, durant la seva conferència a l’Auditori, convidat per l’Aula MiR

Dijous 6 de maig, a les 19 h
Auditori Municipal

Aforament limitat

Programació d’espectacles al carrer
i al Teatre Municipal, del 21 al 24 de maig

Presentació de les activitats
i veredicte i lliurament de premis
dels concursos de cartells i pintura

al carrerProgramació d’espectacles a

AULA D’EXTENSIÓ UNIVERSITÀRIA
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Amb la informació de l’activitat

de l’Ajuntament de Montcada i Reixac

CANALS

DE COMUNICACIÓ

Canal
MiRactualitat

678 032 567
Envia ALTA

APP Montcada i Reixac

SUBSCRIU-TE
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Una catorzena de persones va 
participar el 22 d’abril en el 
naixement de la Taula LGTBI 
de Montcada, que vol con-
cretar iniciatives entre el col-
lectiu i crear un espai propi 
per reforçar els vincles. “Avui 
impulsem la creació, el destí 
és vostre”, va subratllar la re-
gidora d’Igualtat, Feminismes i 
LGTBI, Jessica Segovia (ECP), 
qui va destacar “l’heterogeneï-
tat i el potencial del grup”.
“La diversitat il·lusiona per 
aconseguir més projecció”, va 
comentar Arnau Martínez, un 
dels membres. 
Entre els assistents hi havia per-
sones a títol individual, a més 
d’entitats i partits polítics com el 
PSC, l’IE Mas Rampinyo i l’as-
semblea feminista Kariatydes. 
Per a Alejandro Caravaca, “les 
escoles són un punt necessari 
de partida”. D’altres membres 
com José Martínez o Salvador 
Salar van proposar reforçar els 
vincles del nou grup participant 
en activitats que ajudin a visibi-

litzar el col·lectiu, treballant la 
interseccionalitat amb sectors 
com el comerç o els centres 
educatius. Neus Herranz va 
enfatitzar la necessitat de tenir 
presència en altres taules cons-
tituïdes a Montcada.

Primeres propostes. El grup va 
recalcar la necessitat de conti-
nuar sumant membres. Entre 

les idees que van sorgir, fi gura 
la creació d’un espai per refor-
çar el grup més enllà de la mili-
tància i de reviure dates claus o 
reivindicatives. “Hem de sortir 
a la ciutat i créixer, compartir 
i ampliar el públic, sempre 
amb la idea d’estar oberts a 
tothom”, va manifestar Núria 
Bernat. La propera reunió serà 
el 6 de maig.

La Taula LGTBI vol atraure
més participació ciutadana
El nou organisme pretén crear un espai propi per reforçar els vincles

La primera reunió de la taula de treball es va fer via telemàtica, el passat 22 d’abril

IGUALTAT

Lluís Maldonado | Redacció

El consistori i l’Observatori contra l’Homofòbia 
(OCH) han commemorat un any més el Dia 
de la Visibilitat Lèsbica, que se celebra el 26 
d’abril, amb la redacció d’un manifest en què es 
reivindica la necessitat de posar fi  a la discrimi-
nació de les persones lesbianes. El document 
denuncia situacions com el bullying que patei-
xen algunes alumnes als centres educatius pel 
fet de ser lesbianes i el camí que cal recórrer 
encara en la reproducció assistida, entre d’al-
tres aspectes. “Aquests fets són un exemple 

la lluita que cal continuar per aconseguir els 
plens drets en unes institucions que no s’han 
revisat ni modernitzat prou”, recull el manifest.

Col·loqui. La Regidoria d’Igualtat, Feminismes 
i LGTBI organitza el 5 de maig (19h) un de-
bat en línia sobre el reportatge ‘Lesbofòbia, un 
documental i 10 respostes’, que es pot veure 
al web de Creación Positiva, impulsora de l’au-
diovisual. Per més informació es pot consultar 
l’Instagram @igualtatmir | SA

L’Ajuntament i l’Observatori denuncien 
la discriminació de les persones lesbianes
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LLOC DE PRESENTACIÓ DE LA SOL·LICITUD:

Preferentment per via telemàtica, emplenada i acom-
panyada de tota la documentació que acredita els crite-
ris puntuables, al correu electrònic de l’escola bressol 
triada en primera opció:

· EBM Camí del Bosc:

inscripcioebcamidelbosc@montcada.org
· EBM Can Sant Joan:

inscripcioebcansantjoan@montcada.org
· EBM Can Casamada:

inscripcioebcancasamada@montcada.org
· EBM Font Freda:

inscripcioebfontfreda@montcada.org
· EBM Mitja Costa:

inscripcioebmitjacosta@montcada.org

Presencialment, i de manera excepcional, a l’escola 
triada en primera opció, sempre amb cita prèvia. Cal 
concertar dia i hora:

· EBM Camí del Bosc: 935 758 093
· EBM Can Sant Joan: 935 646 055
· EBM Can Casamada: 935 752 851
· EBM Font Freda: 935 644 702
· EBM Mitja Costa: 935 754 273

PREINSCRIPCIÓ CURS 2021-2022

Municipals
Presentació de sol·licituds: 3 al 19 de maig

La sol·licitud i els criteris puntuables,
a www.montcada.cat
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Grups municipals
laveu.cat/latevaveu

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

Mar Sempere

L’esport i la cultura al nostre municipi han estat des de sempre 
un pilar en la cohesió social dels barris. Fomentant valors com 
l’esforç individual, també el col·lectiu, la germanor i un element 
fonamental de pertinença. Hem de donar la importància degu-
da a totes les nostres entitats, culturals o esportives, siguin ma-
joritàries o minoritàries. Totes i tots els nostres conciutadans han de tenir les mateixes oportunitats 
per practicar, en igualtat de condicions, les activitats que els vinguin de gust o necessitin per al 
seu desenvolupament personal. A Montcada I Reixac no es donen les condicions, en alguns ca-
sos, per desenvolupar de manera correcta algunes pràctiques. És important impulsar i preservar 
l’esport extraescolar, però no podem ignorar les necessitats de les entitats esportives federades. 
Un exemple en concret, són les queixes del Club Gimnàstic La Unió, que porta temps demanant 
instal·lacions municipals per a l’adequat entrenament de les seves gimnastes, espais necessaris 
per poder participar en competicions. Hauríem d’apostar per oferir a les nostres entitats el més 
ampli ventall de possibilitats per a una pràctica esportiva equilibrada i de qualitat. La nostra xarxa 
d’equipaments, com el Montcada Aqua, el Miquel Poblet o el l’estadi municipal de La Ferreria 
entre d’altres, considerats des de l’equip de govern (ECP i ERC) “sobredimensionades” no són 
sufi cients per atendre la demanda actual. Cal garantir que tota activitat, per minoritària que arribi 
a ser, trobi el seu espai per poder entrenar, assajar i fer la seva pràctica adequadament. 
En l’àmbit cultural, en el passat Ple Municipal, el nostre grup va presentar una moció, amb 
aportacions dels diferents grups municipals, per a la creació d’una Taula de Cultura i Arts, una 
eina de participació activa que pugui recollir propostes dels diferents col·lectius, sectors i entitats 
culturals del nostre municipi. També hem volgut reivindicar la celebració institucional del dia de 
la Cultura Popular. Si bé la cultura, en general, ha estat un dels nostres drets més afectats per 
la pandèmia, la cultura popular ha esdevingut la més afectada per la seva gairebé total inactivi-
tat. Esperem que les entitats de cultura popular col·laborin en l’elecció de la data per celebrar 
aquesta jornada.

Montcada, ciutat cultural i esportiva

Andreu Iruela

Los ciudadanos de Montcada i Reixac merecemos una ciu-
dad mejor, y esto vaya por delante que no es ningún eslogan 
de campaña, ni mucho menos. Desde el primer día que tuve 
la gran suerte de llegar a esta ciudad quedé gratamente sor-
prendida de su gente, su hospitalidad y sus ganas de ‘fer 
poble’. El gran empuje que tienen las entidades de nuestra ciudad, el orgullo que sienten de lucir 
el buen nombre de Montcada i Reixac por el territorio me dejó muy claro las oportunidades que 
nuestro municipio tiene todavía por explotar. 
Cuando anteriormente afi rmaba que necesitamos una ciudad mejor donde vivir me refería a la 
dejadez de mantenimiento que se puede observar al pasear por nuestras calles y estoy conven-
cida que apena a muchos montcadenses, que observan al igual que yo un importante deterioro 
e incluso dejadez en muchas infraestructuras de nuestra ciudad.
El pavimento de muchas de nuestras calles es defi ciente, al igual que el estado en el que se 
encuentran muchas de las aceras de los distintos barrios de Montcada i Reixac. Por encima de 
grandes proyectos, está el día a día de los ciudadanos de nuestro municipio, la política local debe 
centrarse en los problemas cotidianos de los ciudadanos. 
En muchas ocasiones hemos pedido al gobierno municipal que salga del despacho y pise más 
la calle. En el anterior mandato teníamos los concejales de barrio, algo que en la actualidad ha 
desaparecido. Aquella era una muy buena idea, pero estamos de acuerdo en que se ejecutó de 
mala manera, nuestra propuesta es la de crear verdaderos concejales de barrio, que tengan un 
contacto directo con los problemas reales y cotidianos de cada una de las barriadas de Mont-
cada i Reixac. 
El montcadense debe sentir orgullo al pasear por las calles de su ciudad, de hecho paga im-
puestos y de los más altos de todo el Vallés, para tener unos servicios decentes, y un mobiliario 
urbano en condiciones. Eso actualmente y desgraciadamente no se corresponde con la realidad 
de nuestra ciudad. 

Ana Pellicer

Enguany celebrem el centenari de La Unió de Mas Rampinyo: 
cent anys fent unió, cent anys fent poble. La Unió és, per 
als masrampinyaires, l’entitat de referència. La Unió té força, 
representa valors com la difusió cultural del país i sempre ha 
estat un element vertebrador i de cohesió social. Això ha es-
tat capaç de mantenir-ho durant aquests cent anys gràcies a l’esforç i a la feina desinteressada 
de moltes persones que van dedicar i dediquen part del seu temps a l’entitat. El ball de gitanes, 
el grup de dones, les majorettes, la banda de cornetes i tambors, el teatre, el grup de folk i de 
pop, el tennis taula, el grup Eina, l’esbart, la gimnàstica, la rítmica, la dansa, la petanca, el club 
d’escacs, el futbol, el bàsquet, la boxa, el Ramonet, el Cinto… Tots i cadascun d’ells han fet 
gran la Unió.
Personalment hi he estat vinculada des de ben petita, el meu pare en va ser president i sempre 
m’havien inculcat el valor de pertànyer a una entitat que m’oferia molt, però per a la qual jo 
també havia de treballar molt. 
Jo estimo La Unió, sí! Me l’estimo perquè és casa meva, és on he crescut com a persona, on 
he fet els amics, on he conegut la meva parella, on he treballat i he compartit, on he après i 
he ensenyat i on també han crescut els meus fi lls. En defi nitiva, La Unió ha estat per a mi una 
escola de vida. 
Si parlo de La Unió parlo de sentiments, d’infantesa, de records, dels meus pares, dels meus 
amics, de les tardes de diumenge al cinema, del assajos del ball de gitanes on també aprofi -
tàvem per festejar, i parlo d’esforç i de feina perquè eren moltes les hores que hi dedicàvem, 
oferint, ensenyant, preparant la Festa Major, els Pastorets, els festivals, les carrosses…
Des de l’oportunitat que m’ofereixen aquestes línies vull felicitar l’actual Junta per la gran tasca 
que duu a terme així com a totes les persones que formen part de les diferents comissions d’or-
ganització d’aquest centenari. Animo i convido tothom a participar d´aquesta celebració. 
Totes fem poble, tots fem La Unió. Per 100 anys més! Felicitats!

Cent anys de La Unió

En temps de democràcia, en ple segle XXI, totes les opinions 
que trobem a la nostra societat son respectables. En canvi, si 
inciten a l’odi o agredeixen la dignitat d’una persona, ens tro-
bem davant un delicte, perfectament denunciable. El dret a la 
lliure expressió acaba allà on comença el dret a la dignitat com 
a ésser humà de la resta de persones. Son moltes les mostres de suport que s’han difós a totes 
les xarxes els últims dies, en solidaritat amb les víctimes de la recent onada d’amenaces de mort, 
sota l’avenç del feixisme en el nostre estat espanyol. Sota els eslògans “Votes against bullets” 
(Vots contra bales) i “Fascismo o democracia” Eurodiputats i diferents personalitats polítiques 
del nostre país i d’Europa, s’han manifestat condemnant aquests atacs.
A Montcada i Reixac i a d’altres espais polítics del nostre país, la situació tampoc és molt dife-
rent. Fa uns dies, la nostra alcaldessa, Laura Campos, denunciava que arrel les amenaces de 
mort que estan rebent els polítics de l’Estat, també és moment de condemnar els atacs i amena-
ces rebudes a polítics del mon local. Moltes vegades, sota una disfressa de llibertat d’expressió, 
trobem comentaris agressius amb incitació a l’odi i a la violència, que no podem deixar passar. 
Tampoc es poden denunciar, deixant les persones que ho reben en situació d’indefensió. Tal 
i com explicava l’alcaldessa, des de la discrepància i la bona entesa política es poden debatre 
i discutir molts temes i, fi ns i tot, arribar a entendre’ns. No sempre es fan les coses bé, però 
no es pot tolerar, com a societat, amenaçar ningú per la tasca pública que fa o els errors que 
pugui cometre. Com explica Campos, continuarem treballant pel diàleg i la bona entesa i per fer 
municipis lliures d’actituds feixistes.
És intolerable el continu creixement de la violència, la ràbia i l’odi dels últims temps, on situa-
cions de pugna política i joc democràtic estan derivant en un increment de la tensió i la violèn-
cia que s’està tornant perillosa. Fa falta una resposta democràtica en les urnes. Una resposta 
contundent, començant per les votacions a Madrid del proper 4M on els demòcrates hem de 
condemnar pacífi cament aquests atacs feixistes.
Front a la seva violència i odi, trobaran la nostra resposta amb diàleg, democràcia i llibertat.

Feixisme, agressions i amenaces

M. Rosa Borràs

Montcada merece mucho más

Opinió

La Junta de Govern Local d’aquest Ajuntament, en sessió del dia 12 d’abril de 
2021, va acordar:

PRIMER. Aprovar inicialment el Projecte executiu de la reforma de l’Àrea 
d’Informàtica a la planta -1 de l’edifici municipal situat a l’avinguda de la Unitat 
6, de Montcada i Reixac.

SEGON. Sotmetre a informació pública pel termini de 30 dies el present projecte 
mitjançant el corresponent anunci al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, 
a un dels diaris de premsa periòdica de difusió local, a l’e-tauler, així com al web 
municipal, a fi efecte que pugui ser examinat i es puguin formular al·legacions.

TERCER. Transcorregut l’esmentat termini sense que consti que s’han formulat 
al·legacions s’aixecarà la corresponent providència a efectes de la seva 
aprovació definitiva.

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 
16/04/2021

EDICTE

La Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Montcada i Reixac, en sessió celebrada el dia 12 d’abril de 2021 
va acordar:

PRIMER. Aprovar definitivament el Projecte d’urbanització de l’Estany de Gallecs del municipi de Montcada 
i Reixac, de conformitat amb el que disposa l’article 119.2a) del TRLU si bé alhora de dur-se a terme l’obra 
s’haurà de tenir en compte les observacions que consten en l’informe tècnic emès pel Servei d’Obres i 
Projectes de l’Àrea Territorial d’aquest Ajuntament.

SEGON. Publicar l’acord d’aprovació definitiva al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, al Diari Oficial 
de la Generalitat; un dels diaris de premsa periòdica de difusió local i a l’e-tauler.

TERCER. Donar compte en el proper Ple. 

La qual cosa es fa pública per a general coneixement.

L’alcaldessa, Laura Campos Ferrer 
16/04/2021

EDICTE
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30a l divendres
Inauguració. Pregó de la Festa Major de 
Mas Rampinyo a càrrec de Jordi Escri-
gas i concert de Mariona Grau i Marta 
Rodríguez. Hora: 20h. Lloc: Sala d’actes 
de La Unió (veure programa complet a 
www.la-unio.cat).

1 l dissabte
Gastronomia. Taller de cuina en línia 
amb Maria Àngels Jornet. Hora: 11h. 

Teatre familiar. ‘Mickey Rock’, de La 
Carpa Animaciones. Hora: 12h. Lloc: 
Sala d’actes de La Unió. Entrades anti-
cipades a www.la-unio.cat.

2 l diumenge
Jugatecambiental. ‘Civisme al parc’. 
Hora: 11.30h. Lloc: Parc de les Aigües.

Jugatecambiental. ‘Petits invertebrats 
aquàtics’. Hora: 11.30h. Lloc: Parc de 
la Llacuna.

Concert. ‘Jazz Noir’, a càrrec de la ban-
da Jordi Sans & The Souls. Hora: 18h. 
Lloc: La Unió. Entrades anticipades a 
www.la-unio.cat.

4 l dimarts
Jornada. Donacions de sang. Horari: De 
10 a 14h i de 16 a 20h. Lloc: Casa de 
la Vila. Organitza: Banc de Sang i Teixits 
(cal demanar cita prèvia a donarsang.
gencat.cat).

6 l dijous
Presentació. Programació d’especta-

cles al carrer i al Teatre Municipal ‘FeM 

Montcada 2021’, del 21 al 24 de maig 

i del veredicte del concurs de cartells i 

pintura. Hora: 19h. Lloc: Auditori Muni-

cipal.

8 l dissabte
Taller. Formació telemàtica sobre el 

Transtorn d’Espectre Autista, a càrrec 

de Sara Grela, psicòloga sanitària. Hora: 

9.30h. Organitza: Regidoria d’Educació

9 l diumenge
Jugatecambiental. ‘Termòmetre del 

soroll’. Hora: 11.30h. Lloc: Parc de la 

Llacuna.

Jugatecambiental. Visita a la Casa de les 

Aigües. Hora: 11.30h. Lloc: Parc de lles 

Aigües.

Visita. Recorregut per la Casa de les Ai-

gües en 45 minuts. Hora: 12h. Organit-

za: Museu Municipal.

12 l dimecres
Xerrada. ‘Com era casa nostra fa milions 

d’anys’, a càrrec del paleontòleg Guillem 

Orlandi. Hora: 18h. Lloc: Auditori Muni-

cipal. Organitza: Aula MiR. Inscripció a 

aulamontcada@gmail.com.
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Agenda Editorial
Espais verds
Si la natura gaudeix de bona 
salut, nosaltres també. En 
aquesta línia, una forma de 
lluitar contra els efectes del 
canvi climàtic rau en la natu-
ralització i la gestió ecològi-
ca dels espais verds urbans. 
Això passa per incrementar la 
vegetació, deixar créixer les 
plantes dels escocells, podar 
menys els arbres, protegir les 
espècies autòctones, fomentar 
la biodioversitat i apropar la 
natura a les persones per afa-
vorir-ne la salut i la qualitat de 
vida a la ciutat.
Justament a causa de la pan-
dèmia i el confi nament, una 
part de la ciutadania ha des-
cobert la riquesa de l’entorn 
natural que té el municipi, 
envoltat per les serralades de 
Collserola i Marina. Passejar 
per la muntanya, veure la ve-
getació créixer lliurement és 
realment terapèutic. Doncs 
amb la renaturalització de les 
zones verdes urbanes es tracta 
d’aconseguir una sensació si-
milar dins de la pròpia ciutat. 
Els parcs i jardins, quan més 
diversitat tinguin i menys en-
corsetats estiguin, millor.

La propera edició de ‘La Veu’, el 14 de maig

Alquiler. Pareja de mediana 
edad busca piso o vivienda 
pequeña para alquilar en Mont-
cada i Reixac o cercanías. Tel. 
622 623 020 (Carmen)

Tel. 935 726 474 ae: som@laveu.cat

anuncis gratuïts

En la pàgina 7 del darrer número 
de La Veu es diu que es cons-
truiran 40 pisos de protecció 
ofi cial a Mas Duran que es des-
tinaran a lloguer social.  Aquesta 
informació és errònia ja que els 
pisos sí són protegits i de lloguer, 
però no de caràcter social.

Aclariment

Desde hace un tiempo, en las 
mesas de picnic que en la con-
fl uencia de las calles Reixac 
y Camí de Sant Iscle de Terra 
Nostra –en el camino hacia el 
Turó– ponen bolsas para la ba-
sura, pero nadie las recoge y el 
espacio queda hecho un desas-
tre. Por no hablar de la cantidad 
de residus que algunas persona 
van dejando a lo largo del cami-
no. Solicito al Ayuntamiento que 
ponga remedio a esta situación. 

Paco González
Terra Nostra

No al cotxecentrisme 
Avui he plorat anant en bici per 
por i frustració. Anàvem tres 
persones per una zona 30 amb 
dos carrils, un per cada sen-
tit de circulació. En el tram de 
Castellar sota el pont de la C-17,
trobem una furgoneta de cara 
ocupant el nostre carril perquè 
volia avançar una ciclista, cosa 
que no pot fer aquí. No tenim 
prou amb la incorporació de la 
C17, on els vehicles entren a 
tota hòstia, que ens ve una altra 
furgoneta de cara. Per un mi-
racle no s’emporta per davant 
quatre persones. Estic farta de 
portar tot el mes dedicant el 
#30DEB (30 dies en bici) als 
nyaps de Montcada i el seu 
cotxecentrisme. Farta d’enviar 
instàncies a l’Ajuntament que 
no serveixen de res. Farta de 
participar en consultes i as-
samblees per la mobilitat i que 
sempre se’ns criminalitzi a les 
que ens desplacem de manera 
sostenible. Farta que la Policia 
foti canya al jovent en patinet 
i faci la vista grossa davant 
de les màquines d’una tona 
que cada dia causen víctimes 
de manera directa i indirecta.
Hi ha dies en què ser ciclista i 
voler un municipi amable amb 
la gent es converteix en un mal-
son. Dies en que llençaria la 
bicicleta contra el capó d’una 

furgoneta. Dies en que he d’es-
criure a Twitter per no cridar 
pels ensurts i la impotència.
Gràcies a totes les que pedaleu, 
sou més valentes que les políti-
ques de torn. 
 Míriam Domínguez

Mas Rampinyo

Falta de limpieza



172a quinzena | Abril 2021 17Cultura

Cultura
laveu.cat/cultura

LA CATALUNYA PREHISTÒRICA
El paleontòleg Guillem Orlandi impartirà 
la propera xerrada de l’Aula MiR

12 DE MAIG, 18H

Tothom coincideix que la cele-
bració de la diada d’aquest Sant 
Jordi no va ser el mateix sense la 
Fira, que cada any omple el carrer 
Major de parades de fl ors i llibres 
de comerços, entitats i partits po-
lítics. Malgrat això, la majoria de 
montcadencs no van deixar de 
sortir al carrer per buscar la rosa 
i el llibre. Ho demostra el fet que 
les fl oristeries van esgotar les exis-
tències i les llibreries van assolir 
un bon dia de vendes, tenint en 
compte les circumstàncies. “Ens 
hagués agradat poder fer la 
Fira, però vam decidir seguir 

les recomanacions del Procicat 
i del cap de Protecció Civil de 
l’Ajuntament, valorant que les 
xifres de contagi eren altes les 
setmanes prèvies”, ha dit la regi-
dora de Cultura i Patrimoni, M. 
Rosa Borràs (ERC). Alguns esta-
bliments, com la llibreria Papers, 
de Mas Rampinyo, i La moguda 
Familiar, del carrer Major, van 
optar per posar paradeta davant 
dels seus locals, opció que va do-
nar l’Ajuntament.
Per ambientar la jornada, Cultura 
va oferir una audició de sardanes 
a la tarda a la plaça de l’Església 
a càrrec de la cobla Nova Vallès. 

També es va estrenar l’activitat 
‘Poesia de prop’, amb l’objectiu de 
portar la poesia als jardins i a les 
terrasses de particulars, seguint la 
normativa anti-covid. La iniciati-
va va ser secundada per vuit llars 
–la majoria de Terra Nostra, però 
també de Mas Rampinyo i Can 
Sant Joan–, que van oferir els seus 
espais exteriors per acollir recitals 
a domicili a càrrec d’actors vincu-
lats a l’Aula de Teatre.
El programa de Sant Jordi va 
incloure els dies previs diverses 
activitats, entre les quals destaca 
el lliurament de premis del con-
curs ‘Guanya’t un punt’, que va 

tornar a l’escenari de sempre, 
l’Auditori –l’any passat es va fer 
al Parc Antiga Cerveseria, dos 
mesos després del veredicte a 
causa de la pandèmia. Enguany 
el certamen ha comptat amb 
1.141 participants, des d’alumnes 
de P3 fi ns a 2n d’ESO. Els autors 
premiats són Xavier Úbeda, So-
rana Maria Dinu, Mohamed El 
Bakhouti, Dylan Heredia, Sira 
Sánchez, Isaac Jiménez, Aixa 
Atbi i Martina Seuba. El jurat 
també va atorgar diversos ac-
cèssits. Tots s’han imprès com a 
punts de llibre commemoratius 
del Sant Jordi 2021.

Montcada viu un Sant Jordi sense 
Fira, però amb actes presencials

TRADICIÓ

Els infants premiats de 1r i 2on amb l’alcaldessa Laura Campos, la regidora de Cultura, M. Rosa Borràs i la bibliotecària Almudena Cordero

Laura Grau | Redacció

Algunes botigues, com ‘La Moguda familiar’, van posar parada al carrer, davant del locals

Les circumstàncies no van dissuadir els montcadencs de sortir a buscar la rosa i el llibre als comerços de Montcada

Sant Jordi solidari
Algunes associacions, com Sin 
Teta hay paraíso i Adimir, van 
aprofi tar la diada per recaptar 
fons per als seus projectes, tot 
i no muntar parada. L’entitat 
contra el càncer de mama va 
aconseguir vendre 400 pins de 
roses distribuïts en comerços 
col·laboradors, mentre que la 
fundació per a discapacitats va 
adquirir un llit d’aigua per al seu 
centre de Terra Nostra amb la 
venda per Internet de manuali-
tats fetes per les famílies | LG 
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CAN SANT JOAN

TERMINI 
OBERT
BEQUES 
MENJADOR 
I D’ESCOLARITZACIÓ
CURS 2021-2022
Fins al 30 de maig

Tota la informació a www.montcada.cat

Quan la poesia omple 
el carrer per posar 
en valor la diversitat
La Taula Comunitària estrena ‘Can Sant Joan és poesia’ 

La Taula Comunitària de Can 
Sant Joan, formada per persones, 
entitats i institucions del barri, 
continua treballant per crear es-
pais de trobada i convivència en-
tre el veïnat. La seva última ini-
ciativa va ser el programa ‘Can 
Sant Joan és poesia’, una aposta 
per posar en valor la diversitat 
cultural del barri mitjançant la 
poesia. L’acte central es va fer 
el 20 d’abril a la plaça Bosc, on 
una vintena de veïns i veïnes  de 
diferents orígens van pujar a l’es-
cenari per llegir poemes en les 
seves respectives llengües mater-
nes. El públic va poder escoltar 
versos en català, castellà, àrab, 
amazic, anglès, francès, alemany 
i georgià, alguns dels idiomes 
que conviuen al barri. 

Diversitat cultural. El que podria 
semblar una Torre de Babel va 
esdevenir un cant a la diversitat 

i a la convivència entre les perso-
nes. També hi va haver espai per 
a la música amb les actuacions 
del raper Cherfull, veí del barri; 
el grup Aura, de Nou Barris, i 
el cantant Lounis Boudjema, de 
la Casa Amaziga. “Quan la po-
esia ocupa el carrer i s’expressa 
en totes les llengües presents, 
queda en evidència que tots 
som la mateixa cosa, parlem 
la llengua que parlem i vestim 
la roba que vestim”, ha dit un 
membre de l’organització del 
programa.
Les activitats van començar el 19 
d’abril amb la difusió de cartells 
amb poemes en català i castellà 
traduïts a altres llengües i l’es-
trena de tres murals poètics fets 
per l’artista Paco a diferents ra-
cons del barri. Aquesta activitat 
va comptar amb la participació 
d’alumnes de l’IE El Viver, que 
van seguir en directe el procés 
de confecció dels murals.

Més d’un centenar de persones van acudir a la plaça Bosc per assistir al recital de poesies del món que va organitzar la Taula Comunitària

Laura Grau | Redacció
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‘El Montsant: pedra i poesia’ és el 
títol del segon llibre conjunt d’Eli-
sa Riera i Miquel Sánchez, que 
van presentar el 15 d’abril a la seu 
de l’Associació Cultural Montca-
da (ACM), en el primer acte pre-
sencial que organitza l’entitat des-
prés de l’esclat de la pandèmia. 
Al volum, els dos poetes tornen a 
confessar el seu amor per aques-
ta comarca de Catalunya, quatre 
anys després de publicar, ‘El Prio-
rat: licorella i poesia’.
El llibre està format per 60 poe-
mes i 70 imatges dels pobles que 
envolten El Montsant i el seu 
paisatge pedregós, marcat per 
la presència de la vinya. Elisa 
Riera, que passa temporades a 

la població de Poboleda, va re-
conèixer que aquest poble és el 
“refugi” on escriu la majoria 
dels seus poemes, inspirada per 

la llum del paisatge i el silenci de 
la natura. L’acte va comptar l’ac-
tuació de L’Espingari i els rapso-
des David Velasco i Rosa Puig.

Elisa Riera, fl anquejada per Miquel Sánchez i Antoni Orihuela, a l’acte de presentació del llibre

Declaració d’amor al Priorat
Elisa Riera i Miquel Sánchez publiquen el poemari ‘El Montsant: pedra i poesia’

ASSOCIACIÓ CULTURAL MONTCADA

Laura Grau | Montcada

Casal Del 2 al 20 d’agost 
Inscripció per setmanes

Agost per 
a tothom!
Requisits per poder participar al casal

• Gratuït

• 30 places disponibles

Lloc: escola El Turó

Horari: de 9 a 15 h (inclou esmorzar i dinar)

Tenir l’empadronament a Montcada i Reixac. 

Haver nascut entre l’any 2009 i el 2017. 

Haver obtingut beca de menjador escolar 
en el curs 2020-2021.

Presentar la sol·licitud de preinscripció 
dins del termini estipulat.

Assistència a la reunió de famílies. 

Formalització de la inscripció definitiva
dins del termini estipulat.

Presentar fotocòpies de tota la 
documentació requerida.
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El complex defensiu del poblat, 
únic entre els del seu entorn
La 20a campanya arqueològica posa en evidència les seves gran dimensions

Laura Grau | Redacció
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LES MALESES

La 20a campanya arqueològica 
a Les Maleses, feta el passat mes 
de juny, ha tret a la llum nous 
elements del complex defensiu 
localitzat fa dos anys a l’extrem 
sud del poblat. “Estem davant 
d’una estructura molt potent –
amb una vintena d’estances, tres 
passadissos, tres nivells i una tor-
re de guaita–, que no es pot com-
parar en tamany a la d’altres 
assentaments de l’entorn i que 
suposa tota una demostració de 
poder de l’elit governant”, va 
concloure la directora del Museu 
Municipal, Mercedes Duran, a la 
presentació dels resultats, feta el 
20 d’abril a l’Auditori Municipal.

Trencaclosques. L’arqueòleg Jordi 
Chorén va descriure les prin-
cipals troballes urbanístiques, 
destacant la difi cultat que va 
suposar la gran quantitat de ve-
getació que cobria la zona a ex-
cavar. “Avancem lentament en 
la descoberta d’aquest complex 
defensiu, que sembla un gran 
trencaclosques que hem d’en-
caixar a mesura que aparei-

xen nous elements”, va explicar 
Chorén, qui també va detallar 
les tasques de consolidació que 
s’han dut a terme per evitar la de-
gradació de les estructures des-
cobertes en anteriors actuacions.  
La campanya 2020 va estar mar-
cada per la pandèmia i la neces-
sitat d’adaptar-la a la normativa 
anti-covid per garantir la segure-
tat dels participants. Així ho va 
explicar la directora de les exca-
vacions, Gemma Hidalgo, qui va 
agrair el suport de l’Ajuntament, 

el Consorci del Parc de la Serra-
lada de Marina, el Consorci per 
a Estudis Avançats de Barcelona 
(CASA) i l’equip humà de l’INS 
Montserrat Miró.
L’acte també va servir per pre-
sentar la revista n.21 del Museu, 
Monte Catano, que inclou articles 
de Xavier Colomé, Jordi Chorén 
i Miquel Sánchez. L’alcaldessa 
Laura Campos (ECP) i la regi-
dora de Cultura, M. Rosa Borràs 
(ERC), van encoratjar l’equip a 
continuar treballant.

D’esquerra a dreta, Jordi Chorén, Mercedes Durán i Gemma Hidalgo, durant la presentació
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Amb el títol ‘Sentiments atrapats’, el 
pintor de 83 anys exposa una selecció 
de les obres que ha creat en els darrers 
anys, principalment paisatges i natures 
mortes a l’oli, tècnica que va aprendre 
a les classes de l’artista Joan Capella. 
“Encara m’il·lusiona posar-me davant 
d’un cavallet, preparar els pinzells, 
buscar una idea i acabar-la plasmant 
a la tela”, ha dit Salat. Un dels motius 
que més vegades ha pintat és l’esglé-
sia de Sant Pere de Reixac | LG

Jordi Salat exposa 
a la Casa de la Vila

DIA INTERNACIONAL

Reivindicació de la dansa
Amb motiu del Dia Mundial de 
la Dansa, que se celebra el 29 
d’abril i que enguany no tindrà 
festival, representants de les esco-
les de ball de Montcada i Reixac 
i de l’Ajuntament van participar 
el mateix dia en una concentra-
ció a la plaça de l’Església –on 
es va penjar una pancarta com-
memorativa– per reivindicar la 
importància d’aquesta disciplina 
artística, una de les més afec-
tades per les restriccions de la 
pandèmia. El tècnic de Cultura, 

Climent Sensada, va llegir el 
manifest, escrit per Alkis Raftis, 
president del Consell Internacio-
nal de la Dansa (CID), que insta 
els professionals a seguir enda-
vant “perquè la gent us neces-
sita ara i us necessitarà després 
d’aquesta crisi”, en referència a 
la força de la dansa com a mitjà 
d’entreteniment i socialització. 
“Produïu una vacuna contra 
el virus de l’ànima: vosaltres 
sabeu com fer ballar la gent”, 
conclou el manifest | LG Representants d’escoles de dansa i de l’Ajuntament van posar amb el cartell commemoratiu del Dia de la Dansa el 29 d’abril a la plaça de l’Església
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Veterans en competició
L’edat no és una limitació per continuar competint. A Montcada 
i Reixac hi ha un bon grapat d’equips i esportistes veterans que 
segueixen practicant la seva afi ció, tot i haver superat amb escreix 
els 50 anys d’edat. L’activitat física aporta grans benefi cis per a la 
salut de l’organisme i la ment. Malgrat tot, quan ja es té una edat 

i existeix el desig de seguir competint, és convenient prendre un 
seguit de precaucions. ‘La Veu’ ha parlat amb una nedadora, una 
taekwondista, un jugador d’handbol, un atleta, un ciclista i un 
futbolista, que ens expliquen quin és el secret per seguir gaudint 
de l’esport el màxim temps possible. Sílvia Alquézar / Pilar Abián / Laura Grau
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PROTAGONISTES
Els resultats, les cròniques i l’anàlisi 
dels partits dels equips sèniors 
masculins i femenins, dilluns i dimarts a

‘LAVEU.CAT’ 

‘Quan preparo un campionat em sento 
més viva que mai i amb més equilibri’

‘Competir m’anima a seguir entrenant’‘Has de ser constant i anar al teu ritme’

A punt de complir els 50, Soomie Jo Lee 
aspira a acomiadar-se de la categoria 
Màster 1 (de 40 a 50 anys) de pumses de 
taekwondo guanyant els campionats de 
Catalunya i Espanya 2021, com ha fet en 
vuit ocasions. Vinculada al taekwondo des 
de la seva infància –el seu pare regentava 
una escola d’aquesta art marcial–, no va 
començar a competir en la modalitat de 
pumses fi ns al 2010, any en què va obte-
nir la nacionalitat espanyola. 
El seu mestre va ser José Santiago, del 
club Lee Young Montcada, a qui admira 
profundament. “Ell em va ensenyar tot el 
que se sobre pumses i és la persona que 

ha sabut explotar tot el meu potencial”, 
remarca Jo Lee qui, a pesar de l’edat i d’al-
gunes lesions cròniques, no vol renunciar 
al món de la competició. “Quan preparo 
un campionat em sento més viva que 
mai, tinc més energia i estic més equili-
brada… Ens diuen que som masoquistes, 
però a mi el sacrifi ci em compensa”, diu 
la taekwondista, que regenta una esco-
la d’aquesta disciplina esportiva a El Clot 
(Barcelona) i ha estat fi nalista dels premis 
esportius de Montcada. A partir de l’any 
vinent, té previst competir en la categoria 
Màster 2 (de 50-60) per continuar superant 
reptes i mantenir-se en forma.

Tere Alcón, 61 anys

“No entreno per competir, competeixo 
per entrenar”. Aquesta és la màxima de 
Tere Alcón, de 61 anys, recent guanyado-
ra de dues medalles d’or a la tercera edi-
ció del Campionat de Catalunya Màsters 
d’hivern, disputat el 18 d’abril a Manresa, 
en les categories de 50 metres lliures i 50 
m. braça. “La meva fi ta no és superar 
marques ni sumar medalles, sinó man-
tenir-me en forma”, explica Alcón, qui va 
començar a competir amb 9 anys. La ne-
dadora montcadenca ha estat tota la vida 
vinculada al món de la natació, tant des 
de la vessant personal com professional. 
Des dels 20 anys treballa com a monito-

ra de natació dels cursos organitzats per 
l’Ajuntament. “He ensenyat a nedar mol-
tíssima gent!”, explica amb orgull. 
Tret de períodes puntuals, en què ha prio-
ritzat altres qüestions com ara la mater-
nitat, Alcón ha estat present en el món 
de la competició i va participar al primer 
Campionat de Catalunya, disputat l’any 
1985. Des que va entrar a la categoria de 
veterans, ha sumat moltes medalles en 
campionats d’Espanya i Catalunya. Tam-
bé ha participat a cinc europeus i a tres 
mundials –Budapest, Göteborg i Riccio-
ne. El fet de competir l’obliga a entrenar, 
com a mínim, dos cops per setmana.

Andreu Julián, de 54 anys, és el segon 
jugador més veterà del màster masculí 
del CH La Salle, només el supera Genaro 
Alonso, veí de Santa Coloma que s’ha afegit 
recentment a l’equip. Fa 10 anys que es va 
animar a tornar a competir després de més 
de vint anys d’haver-se retirat de les pistes 
i va ser per una “meravellosa casualitat”, 
segons explica: “La meva fi lla va entrar al 
club com a jugadora i això em va tornar 
a connectar amb aquest esport que vaig 
practicar des dels 12 i fi ns a poc més dels 
20 anys”. Competir amb el màster és per 
a ell pura diversió, encara que també hi 
ha una part de compromís. “Has de tenir 

constància, continuïtat i jugar al teu ritme 
i nivell dosifi cant molt l’esforç i arriscant 
el mínim, per evitar lesions”, reconeix. An-
dreu, que també practica mountain bike, 
juga a La Salle d’extrem dret i es marca com 
a objectiu seguir en competició “mentre el 
cos aguanti i m’ho passi bé”, afi rma.
A causa de la pandèmia, l’equip de ve-
terans ha començat a entrenar aquesta 
temporada al mes d’abril i només ha dis-
putat un partit, ja que a la segona jornada 
es van detectar diversos positius entre el 
rival: “Anirem fent sobre la marxa. L’ob-
jectiu és no perdre el contacte entre els 
companys”.

Soomie Jo Lee, 50 anys

Andreu Julián, 54 anys
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Ildefonso Teruel, 61 anys José Ortín, 75 anys

‘Juguem a futbol per 
divertir-nos i fer esport’

‘El ciclisme em distreu i 
em manté en forma’

‘La clau per competir és 
adaptar l’objectiu a l’edat’
Ildefonso Teruel té 61 
anys i en fa 35 anys que 
practica atletisme, sem-
pre vinculat a la Joventut 
Atlètica Montcada, d’on 
ha estat president i coor-
dinador de l’escola. Ha 
pujat al podi en diferents 
proves de categories màs-
ters als campionats d’Es-
panya i de Catalunya, tot i 
que per a aquest atleta, el 
més veterà del seu club, 
els èxits esportius no són 
la seva prioritat. “La clau 
per competir ara per ara 
és adaptar els objectius a 
l’edat, perquè el cos no 
t’acompanya igual”, re-
coneix el corredor. Teruel 
entrena entre 6 i 8 hores 
setmanals, combinant 

cursa a peu, bicicleta, 
natació, fl exibilitat i ioga. 
“Sóc molt realista i cada 
vegada més anteposo la 
salut al rendiment”, ex-
plica Te ruel, tot afegint 
que coneix esportistes 
que ho han deixat molt 
més joves que ell ja sigui 
per una lesió, esgotament 
o per falta de motivació. 
Teruel es planteja la 
competició com un crei-
xement personal, amb 
petits objectius de millora 
a nivell físic i mental: “El 
primer desafi ament és 
fer la marca mínima per 
participar als campionats 
però, si no l’assoleixo, 
tampoc no passa res”.

José Ortín, de 75 anys, 
recorre 100 quilòmetres 
diaris en bicicleta. El 2019 
va batre el seu rècord 
anual, amb 28.000 km, 
una marca que no va te-
nir opció de superar l’any 
passat a causa del confi -
nament total. Malgrat tot, 
no va parar de pedalar i 
va seguir sumant quilò-
metres des d’una bicicleta 
estàtica: a l’abril en va fer 
1.915 km, al maig 1.425 
i al juny, 1.876. “La bici 
em distreu i em manté 
en forma, tot i que l’expe-
riència de pedalar a casa 
no em va agradar”, expli-
ca Ortín, qui ara surt sol a 
la carretera per reduir els 
riscos de contagi de la Co-

vid-19. El ciclista va deixar 
el món de la competició el 
2015. Fins aleshores, ha-
via participat a les curses 
més prestigioses en l’àm-
bit no professional, amb 
un palmarès brillant. Entre 
els seus èxits més impor-
tants en destaquen les 9 
vegades que ha guanyat 
la Quebrantahuesos. 
Tot i deixar el món de la 
competició, el corredor 
local s’ha marcat altres 
reptes personals com 
el que va aconseguir el 
2016, quan hi va anar fi ns 
al poble del seu pare, a 
Montalbán (Terol). Un al-
tre somni que li agradaria 
poder complir és anar a 
Andalusia en bicicleta. 

José Francisco Márquez 
és l’ànima de l’equip de 
veterans del FB Montcada. 
Als seus 72 anys, fa alho-
ra d’entrenador i jugador. 
Tot i ser el més gran de la 
plantilla, amb una mitjana 
d’edat d’uns 45 anys, té 
minuts gairebé a tots els 
partits, excepte quan el 
rival juga amb certa du-
resa. “Jugo al migcamp 
i supleixo la diferència 
física amb la tècnica”, 
explica Márquez, qui havia 
jugat a l’equip de Tercera 
Divisió del CD Montcada. 
Posteriorment, el futbolista 
va militar a d’altres clubs 
catalans com el Gavà, el 
Sant Cugat i la Llagosta, 
fi ns que va penjar les bo-

tes quan tenia 32 anys. 
“M’agrada seguir jugant a 
futbol perquè em mantinc 
en actiu i l’ambient de 
l’equip és molt bo”, des-
taca el jugador, per al qual 
el més important no són 
els resultats. “Juguem per 
divertir-nos i fer esport. El 
millor del cap de setma-
na és l’esmorzar de des-
prés dels partits”, somriu 
Márquez, qui reconeix que 
una altra de les seves mo-
tivacions per seguir en el 
futbol és compartir equip 
amb el seu fi ll petit. El FB 
de veterans, que primer va 
ser Penya Reixac i després 
Veterans Montcada, com-
pleix aquest any el seu 50è 
aniversari. 

José F. Márquez, 72 anys
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La Junta de Govern Local d’aquest Ajuntament, en la sessió del dia 6 d’abril de 2021, va acordar:

PRIMER.- Suspendre, pel termini d’un any, l’atorgament de llicències d’edificació, reforma, rehabilitació 
o enderrocament de construccions, d’instal·lació o ampliació d’activitats o usos concrets i d’altres 
autoritzacions municipals connexes establertes per la legislació sectorial vinculades a la instal·lació 
i posada en marxa de clubs i associacions de cànnabis en el municipi amb la finalitat d’estudiar-ne els 
requisits urbanístics a tenir en compte abans de procedir a la seva posada en marxa. S’acompanya plànol de 
delimitació de l’àmbit subjecte a suspensió incorporat a l’expedient.

SEGON.- Publicar el present acord i plànol annex al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, en un diari 
de major difusió de la població, en la pàgina web i en e-tauler.

L’expedient 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 
14/04/2021

EDICTE

El capità Quim Trias busca superar la defensa del Pajaril en el darrer partit a La Ferreria
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El CH Salle s’assegura la permanència
HANDBOL. PRIMERA ESTATAL

EL PARTIT DESTACAT

Javi Clemente, amb vuit gols, va ser el màxim anotador local al darrer partit disputat a la pista del BM Granollers que va acabar amb empat a 31

L’equip de Pau Lleixà aconsegueix el punt que li faltava al matx disputat al pavelló Miquel Poblet contra el Banyoles, amb empat a 27 

FUTBOL. TERCERA CATALANA

‘L’equip està tocat per la 
incertesa del cas Covid’

Un positiu Covid al Santa Ma-
ria ha afectat en la moral de 
l’equip. Ho han reconegut el 
tècnic Guillermo Andrés i el 
capità Quim Trias.
L’equip va estar dues setmanes 
sense poder entrenar pel cas de-
tectat a mitjan d’abril, que s’ha 
traduït en la marxa voluntària 
d’Álex Dávila i Mark Plaza. Juan 
Rojas ‘Falcao’ ha abandonat 
temporalment els entrenaments 
fi ns que no es normalitzi la situa-
ció sanitària.

El tècnic Guillermo Andrés 
ha volgut enviar un missatge 
d’ànims als seus jugadors: “La 
meva gratitud i el suport a la 
plantilla en aquests moments 
difícils”.
En el terreny esportiu, el Santa 
Maria és onzè a la classifi cació 
amb 9 punts, a 15 del Can Rull, 
el líder del grup 6 de Tercera 
Catalana, després de la darrera 
derrota contra el Pajaril que va 
acabant amb golejada rival (1-
5). D’altra banda, L’equip té dos 
partits pendents de jugar.

Lluís Maldonado| Redacció
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El tècnic de La Unión des de la 
temporada anterior, Iban Tey, 
s’ha acomiadat amb agraïment 
al club i a la plantilla després 
d’anunciar que canvia de re-
sidència. L’equip no ha jugat 
aquest any per la decisió de la 
Federació Catalana de Futbol 
d’anul·lar la competició de la 
Segona Catalana | LM R
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El primer equip del CH La 
Salle Montcada s’ha assegurat 
un any més la permanència a 
la Primera Estatal, on ja porta 
10 temporades consecutives. 
A falta de cinc jornades per al 
fi nal de la lliga, el conjunt de 
Pau Lleixà va sumar el punt 
que li faltava al matx disputat 
al pavelló Miquel Poblet el 17 
d’abril contra l’Handbol Ba-
nyoles, un rival de la zona bai-
xa de la classifi cació al Grup C 
que va lluitar fi ns al fi nal per 
esgarrapar un empat a 27 gols 
vital per a les seves aspiracions 
per mantenir la categoria. 
“Vam fer un mal partit i, tot i 
ser superiors al Banyoles, els 
vam fer arribar al fi nal amb 
opcions de guanyar”, ha reco-
negut el tècnic lassal·lià, qui la-
menta haver aconseguit la sal-
vació amb un gust “agredolç”. 

Empat de prestigi. La jornada 
següent, La Salle va prendre 
bona nota dels errors comesos 
contra el Banyoles i va estar a 
punt de guanyar a la pista del 
BM Granollers, on va treure 
un meritori empat a 31 gols, 
el passat 24 d’abril. A falta 
de dos minuts per al fi nal, els 
lassal·lians tenien un avantatge 
de dos gols, però van aprofi tar 
dues errades les va aprofi tar els 
locals per igualar el marcador. 
“Tot i haver pogut guanyar a 
la pista d’un gran és un punt 
que val molt”, considera Llei-
xà, reconeixent que “l’equip 
venia de dues setmanes on 
no estava rendint al nostre 
millor nivell”.
La Salle es manté al novè lloc de 
la classifi cació, amb 22 punts, 
empatat amb el Sant Joan Des-
pí, el pròxim rival a al Miquel 
Poblet, l’1 de maig (20.45h).

Pilar Abián | Redacció

El capità del Santa María, Quim Trias, crític amb la FCF

Iban Tey deixa
la banqueta
del Sant Joan
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‘El arquero histórico’ (Galiarco, 
2021) és el títol del primer llibre 
que ha publicat el montcadenc 
Ismael Hernández, de 28 anys 
i soci del Club Català de Tir 
amb Arc, amb seu a Can Piqué. 
L’autor fa un recorregut per les 
diferents etapes d’aquesta pràc-
tica milenària fi ns al segle XX, 
una lectura introductòria per a 
les persones que vulguin conèi-
xer el món de l’arqueria antiga.

Com va sorgir la idea d’es-
criure aquest llibre?
Va néixer d’un projecte perso-
nal, quan estava fent a 2n de bat-
xillerat el treball de recerca sobre 
el tir amb arc. El tema em va 
apassionar i, quan portava anys 
acumulant informació i contin-
guts, em vaig adonar que tenia 
material per fer un llibre. 

Quins períodes històrics abar-
ca la publicació?
El volum comença a l’Edat 
de bronze i arriba fi ns al se-
gle XX. L’arc històric és una 
especialitat que s’ha practicat 
a tot el món al llarg de la his-
tòria, amb tècniques diferents. 
L’objectiu del llibre és fer una 
repassada per les diferents 
tradicions arqueres i, alhora, 
esdevenir una guia per a les 
persones que es vulguin iniciar 
en aquesta modalitat, ja que la 
majoria de la bibliografi a està 
escrita en anglès. 

Quina diferència hi ha entre 
l’arc antic i el modern?
És molt subtil. L’arqueria histò-
rica es realitza amb arcs i tècni-
ques que imiten el que es feia 
abans del segle XX. L’arc antic 
és una pràctica minoritària en 
un esport minoritari com el tir 
amb arc. Can Piqué és l’únic 
club de Catalunya on es fa 
aquesta modalitat.
Antigament, tothom feia ser-
vir l’arc?
Sí. Abans, la gent muntava a 

cavall i disparava amb arc, era 
el seu dia a dia, i ara sabem 
conduir i utilitzem mòbils. 
L’arqueria antiga m’ha per-
mès conèixer la meva cultura 
i descobrir que és un punt de 
trobada entre d’altres cultures.
Està realizants noves inves-
tigacions sobre la temàtica?
Sí, vull preparar un tractat so-
bre com es disparava l’arc a la 
zona de l’Al Àndalus a l’Edat 
Mitjana.

VIDEO A LAVEU.CAT

TIR AMB ARC

Sílvia Alquézar | Can Piqué

‘L’arqueria antiga és 
un punt de trobada 
entre cultures’
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Ismael Hernández amb un exemplar del seu llibre sobre arqueria històrica, publicat a l’abril

Ismael Hernández, del CCTA, publica ‘El arquero 
histórico’, un tractat sobre aquesta pràctica milenària

En marxa, 
la Lliga 
Catalana 
bosc 3D
El Club Català de Tir amb Arc 
ha començat la Lliga Catalana 
Bosc 3D amb bon peu. La pri-
mera tirada es va disputar el 
18 d’abril, al Club de Tir amb 
Arc de Caldes de Montbui. De 
l’entitat, hi va participar un 
total de 17 arquers, entre els 
quals destaquen les prime-
res posicions aconseguides 
per Montse Aguirre, en arc 
longbow; Javier Peña, en arc 
intensiu, i Félix Pérez –a la 
foto–, en arc nu. Aquesta mo-
dalitat es practica a l’aire lliure 
i es dispara contra dianes de 
mida real en 3 dimensions 
que representen els animals.
La pròxima tirada tindrà lloc el 
2 de maig, al club de Tir amb 
Arc Costa Brava | SA

‘Faig una repassada per 
les diverses tradicions 
arqueres i, alhora, és 
una guia per a iniciants’

ACTIVITATS 
MUSEU MUNICIPAL 
MONTCADA I REIXAC
MAIG 2021

EXPOSICIÓ ‘ESPAIS RECOBRATS’
Fins al 27 de juny

Casa de les Aigües
Visites: dissabtes i diumenges, de 10 a 14 h

 
LA CASA DE LES AIGÜES EN 45 MINUTS

Diumenge 9 de maig, 12 h

Visita guiada breu
Activitat gratuïta

 
NIT DELS MUSEUS

Dissabte 15 de maig, de 17 a 21 h

Conjunt d’activitats a la Casa de les Aigües
Activitat gratuïta



Antoni Orihuela
Amb 82 anys, Antoni Orihuela és un dels puntals de l’Associació Cultural Montcada (ACM), entitat 
creada als anys vuitanta, que alberga un valuós arxiu històric format per documents i fotografi es 
antigues, la majoria cedits per famílies del municipi. Enginyer tècnic de professió i amant de la 
cultura i la història, s’ocupa de registrar i endreçar tot el material que arriba a l’associació per tal 
de facilitar la tasca dels investigadors i estudiants que acudeixen a consultar els seus arxius per 
fer recerques sobre el passat de Montcada. També és un dels col·laboradors habituals de la re-
vista ‘Quaderns’, on publica articles sobre personatges locals, des del popular ‘Mantequero’ fi ns a 
l’escriptor i dramaturg, Xavier Fàbregas, del que va ser amic personal. Els seus escrits costumistes 
ens traslladen a la Montcada de la postguerra, que descriu des dels seus records d’infantesa, 
quan s’asseia al balcó de casa seva per contemplar el bullici del carrer Major.

‘Ens fa falta gent jove 
per garantir el relleu’

Quan comença la seva vinculació 
amb l’ACM?
Tot i que la meva formació és de la 
branca tecnològica, la cultura i la 
història sempre m’han interessat. 
Per això em vaig fer soci de l’entitat 
des que es va constituir, però no va 
ser fi ns que em vaig jubilar, al 2004, 
que vaig decidir fi car-me a la junta.
Quina tasca hi fa?
Com sóc una persona meticulosa 
i amant de l’ordre, vaig assumir la 
tasca de registrar i arxivar totes les 
donacions que arribaven a l’entitat. 
També m’ocupo de mantenir al 
dia la petita biblioteca que tenim, 
amb llibres d’història i art i revistes 
antigues. 
Al maig de 2019, l’ACM va 
cedir el seu fons documental a 
l’Ajuntament. Per quin motiu?
Va ser el primer pas per deixar de 
ser una fundació i convertir-nos 

en associació, un estatus legal 
que ens allibera de complicacions 
burocràtiques i s’adiu més amb 
la nostra tasca. El fons pertany a 
l’Ajuntament, però la custòdia i la 
gestió continua sent nostra mentre 
estiguem al peu del canó.
Està garantida la continuïtat de 
l’ACM?
Aquesta és una de les nostres 
preocupacions. La mitjana d’edat 
dels socis és elevada i ens fa falta 
gent més jove per garantir un relleu. 
En qualsevol cas, estem inscrits al 
Sistema d’Arxius de Catalunya amb 
la idea que, en el futur, el nostre 
pugui formar part de l’Arxiu Històric 
Municipal.
Un pas important ha estat la 
digitalizació de documents.
Després de molta feina, hem 
aconseguit oferir al públic l’Arxiu 
Històric Digital, amb més de 

8.000 fi txes i 4.000 fotografi es, 
allotjades en una web pròpia, per 
ser presents a les xarxes socials.

Una altra joia de l’arxiu és el fons 
documental sobre Xavier Fàbregas.
Sí, és tot un honor custodiar aquest 
material que ens va donar la seva 
primera dona, Mercè Estrada, i 
que ha aixecat l’interès de molts 
estudiosos. Amb en Fàbregas, vam 
ser amics i el vaig acompanyar a 
veure estrenes teatrals a Barcelona 
i també a vàries excursions a peu 
pels Països Catalans. Crec que en 
un futur seria convenient centralitzar 

tot el seu fons documental a l’Arxiu 
de Montserrat, dipositari d’una altra 
part del seu llegat.
Parlem dels seus articles a 
‘Quaderns’.
Acostumo a parlar sobre perso-
natges que he conegut, partint de 
records propis que complemento 
amb documentació. No soc un 
investigador de la talla de Josep 
Bacardit o el malaurat Ricard 
Ramos, però amb els meus 
recursos intento deixar testimoni 
d’una Montcada que ja no existeix 
des d’una perspectiva més per-
sonal. També escric per activar les 
neurones i practicar l’escriptura en 
català, que vaig aprendre ja d’adult 
amb els cursos del SLC.
Sorprèn la gran quantitat de 
detalls que recorda de la infància.
Vivia en un pis del centre del carrer 
Major amb un balcó que era un 

mirador privilegiat des del qual veia 
les processons, les cavalcades, les 
curses ciclistes, les ballades de 
sardanes... La curiositat infantil és 
infi nita i aquest microcosmos urbà 
em va fascinar.
Va ser molt dura la postguerra?
A casa meva, no vam passar fam 
perquè el meu pare es guanyava 
la vida com a representant de les 
màquines de cosir Alfa. En el pis 
on vivíem, teníem l’exposició i un 
petit taller de reparacions, fi ns 
que el pare va muntar la botiga al 
carrer Bogatell. Els primers anys 
de postguerra van ser molt durs. 
Menjàvem poca carn, pa dolent 
i, sovint, farinetes. Però n’hi havia 
que ho van passar molt pitjor. Mai 
no oblidaré els infants pelats al 
zero de l’Auxilio Social, que havien 
de cantar el ‘Cara al sol’ abans de 
rebre un plat de menjar calent.

‘El nostre fons
formarà part en un 
futur de l’Arxiu Històric 
Municipal’

Secretari de l’ACM

A títol personal
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