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Esports: El CD Montcada presenta un nou projecte esportiu a les portes del seu centenari, l’any vinent PÀG. 20
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Arrenca la Mostra de teatre 
Montcada a Escena PÀG. 16

Adif licita la remodelació de 
l’estació de Bifurcació PÀG. 7

Tractarà els casos de pobresa energètica i assessorarà els consumidors  PÀG. 3

NOU SERVEI

L’Ajuntament obre al públic 
l’Ofi cina de Drets Energètics
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L’efemèride es viu amb ganes 
de recuperar la vida social
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QUÈ FEM?

• Objectius:
- Garantir l’accés als 

subministraments energètics 
bàsics a la ciutadania.

- Reduir el consum energètic.
- Reduir el cost de la factura 
energètica.
- Reduir les emissions de CO2.

- Informar dels ajuts per
a la rehabilitació energètica.

- Impulsar les energies 
renovables.

• Adreçat a:
- Persones en situació de 

vulnerabilitat energètica.
- Persones que viuen en 

habitatges particulars.

COM ACONSEGUIM 
ESTALVI ENERGÈTIC?

Mesures per obtenir un estalvi energètic 
amb baix cost o sense.
• Reducció del consum energètic

- Evitar stand-by
- Canvi d’il· luminació

• Optimització de potències
• Canvi d’hàbits
• Canvi de tarifes

COM HO FEM?            

ATENCIÓ
AL PÚBLIC
• Atenció presencial amb cita prèvia
Dilluns i dimecres, de 10 a 12 h

• Atenció telefònica
Dimarts i dijous, de 10 a 12 h
935 758 675

• Atenció telemàtica
Omplir formulari a www.montcada.cat/ode

• Sol· licitud de cita prèvia
ode@montcada.org
935 758 675 (de dilluns a dijous)

Demanda d’ajuda 
energètica

Anàlisi de la 
factura energètica

Propostes 
d’estalvi

renovabl
- Evita
- Canv

• Optimi
• Canvi d
• Canvi d
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935 758 675
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Espai d’assessorament energètic
a la ciutadania de Montcada i Reixac
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OFICINA DE DRETS ENERGÈTICS

CONSUM EFICIENT
La nova Ofi cina assessorarà la ciutadania sobre 
els hàbits que ha de seguir per reduir les factures 
dels subministraments bàsics d’energia
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Alcaldessa: ‘Tenir accés 
a l’energia no és un 
caprici, sinó un dret 
emparat per la llei’

Laura Campos i Juan Carlos de la Torre, mostrant la imatge corporativa de la nova Ofi cina que entrarà en servei el 4 d’octubre

L’any 2020, els Serveis 
Socials del consistori 
van obrir 741expedients 
per casos de pobresa 
energètica

L’ODE neix amb vocació social i també 
per promoure un consum sostenible

L’Ajuntament ha decidit posar 
en marxa l’Ofi cina de Drets 
Energètics (ODE), un servei 
que entrarà en funcionament 
el 4 d’octubre a l’edifi ci central 
de l’avinguda de la Unitat i que 
té com a objectiu assessorar la 
ciutadania respecte un dret tan 
bàsic com és disposar de llum, 
aigua i gas a la llar.  Lluitar con-
tra la pobresa energètica i vet-
llar per un consum conscient i 
sostenible són els principals ei-
xos en què se sustenta aquesta 
iniciativa que respon, segons els 
representants del govern muni-
cipal, al seu compromís polític 
per millorar la qualitat de vida 
de la població i a prioritzar la 
solució als seus problemes.
Justament una de les preocupa-
cions més actuals és l’escalada 
de preus de la factura elèctrica. 
Al 2020, els Serveis Socials de 
l’Ajuntament van obrir 741 expe-
dients de pobresa energètica i les 
dues companyies elèctriques més 
importants van trametre prop de 
2.000 avisos de tall de subminis-
trament a llars del municipi.

Funcions. L’ODE treballarà per 
garantir que les companyies no 
neguin l’accés als subministra-
ments bàsics a les persones que 
ho necessitin i també informarà 
els usuaris sobre com reduir el 
cost de les factures i, alhora, les 
emissions de C02. La creació 
d’aquesta ofi cina és una de les 
propostes incloses al Pla d’Actua-
ció Municipal per a aquest man-
dat, segons va explicar l’alcaldes-
sa, Laura Campos (ECP), durant 
l’acte de presentació del servei.
En la seva intervenció, l’edil 

va recordar que tenir accés a 
l’energia “no és un caprici, 
sinó un dret emparat per la 
llei”. Campos es va mostrar 
molt crítica amb l’actual model 
energètic que grava els consu-
midors i permet grans benefi cis 
a les companyies: “És una in-
justícia i un despropòsit que, 
en plena onada de calor i 
en plena crisi econòmica, el 
preu diari de la llum no hagi 
parat de batre rècords histò-
rics quan, només al 2020, les 
dues grans elèctriques espa-
nyoles van tenir més de 5 mil 
milions d’euros de guanys”. 
En aquest context, l’alcaldessa 
considera que les subminis-
tradores no poden negar-se a 
complir la llei i han d’assumir la 
seva corresponsabilitat per aca-
bar amb la pobresa energètica.

Paper de les administracions. Per 
fer efectiu i blindar el dret als 
subministraments bàsics, l’alcal-
dessa considera que les admi-
nistracions han de fer un front 
comú contra aquelles empreses 
que no compleixin la llei. “Hem 
de fer un bloc sense fi ssures, 

que posi punt i fi nal a un llarg 
historial de privatitzacions, de 
gestió opaca i de portes gira-
tòries del nostre model ener-
gètic”, va manifestar l’edil, qui 
va agrair la presència a l’acte de 
representants d’entitats veïnals, 
als quals va demanar que facin 
de corretja de transmissió als 
seus barris per donar a conèixer 
l’ODE. 
El regidor responsable de Ser-
veis Municipals, Juan Carlos de 
la Torre (ECP), per la seva ban-
da, va posar l’accent en la voca-
ció de l’Ofi cina per empoderar 
la ciutadania: “Aquest servei 
ajudarà les famílies més vul-
nerables del municipi, però 
també servirà per potenciar 
la nostra cultura energèti-
ca, un pas necessari si volem 
transitar cap a un consum 
responsable i sostenible”.

VÍDEO A LAVEU.CAT

Pilar Abián | Montcada

L’Ajuntament presenta una nova eina destinada a garantir els serveis bàsics i empoderar la ciutadania enfront les companyies

‘Podem reduir la factura de la 
llum entre un 15 i un 25%’
Davant la falta de formació i de 
coneixements que té la majoria de 
la població en materia de consum 
energètic, l’ODE posarà a l’abast 
de la ciutadania professionals 
formats que oferiran una atenció 
personalitzada. Analitzaran les 
factures que els veïns els presen-
tin amb l’objectiu de reduir-ne la 
despesa i de millorar l’efi ciència 
energètica de cada llar i acompa-
nyaran qui ho requereixi en l’apar-
tat de les gestions amb les com-
panyies –vegeu informació sobre 
el servei i els horaris d’atenció a la 
pàgina 2. 
Segons el responsable tècnic de 
Serveis Municipals, Josep Pubill, 
seguir les recomanacions que faci 
l’ODE pot contribuir a rebaixar 
substancialment el cost dels re-
buts. “Els marges de millora en la 

factura de la llum es poden situar 
entre un 15 i un 25%”, assegura. 
Si bé la prioritat del  nou servei serà 
assessorar les famílies vulnerables 
i la ciutadania a títol particular, en 
una segona fase, l’assessorament 
es podria obrir també al sector 
comercial, segons indica Pubill: 
“Hem d’anar pas a pas, però te-
nim moltes idees i propostes en 
la línia de potenciar l’ús de les 
energies renovables” | PA
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LÍNIA R2
Adif planteja la possibilitat d’ampliar 
més d’un metre l’espai per a vianants 
al pas del carrer Bogatell 

En l’última edició de la Fira dels vehicles clàssics es van exhibir als voltant de 300 turismes que van entusiasmar els visitants

NOVA PROPOSTA

La Fira dels Clàssics i la Gastronòmica 
coincidiran en la mateixa ubicació
Ambdós esdeveniments es faran el cap de setmana dels dies 23 i 24 d’octubre a l’entorn del pavelló Miquel Poblet

Dos esdeveniments que atrauen 
força públic, com són la Fira de 
Clàssics i la Mostra Gastronò-
mica, compartiran per primer 
cop espai. Serà el cap de setma-
na del 23 i el 24 d’octubre, al 
camí de la Font Freda, davant 
del pavelló Miquel Poblet. 
Si bé la fi ra dedicada a promoci-
onar el sector de la restauració 
durarà els dos dies i s’ubicarà 
al lateral esquerre de l’equipa-
ment esportiu, la de l’automò-
bil es concentrarà en la jornada 
de diumenge i ocuparà tant el 
Camí de la Font Freda com els 
terrenys de les antigues pistes 
d’atletisme.
La proposta es va presentar el 
27 de setembre amb la presèn-
cia de l’alcaldessa, Laura Cam-
pos (ECP), acompanyada dels 
regidors de Comerç i Turisme, 
Gerard Garrido (ERC), i de Pro-
moció Econòmica i Ocupació, 
Jaume Teixidó (ERC), així com 
del president dels Amics dels 
Clàssics, Francisco Martínez.

Revulsiu. L’alcaldessa va posar 
en valor el fet que ambdues fi -
res es facin al mateix emplaça-
ment, entenent que és una ma-
nera de potenciar-les, ja que fi ns 
ara havien arribat a coincidir en 
dates, però es feien allunyades 
físicament l’una de l’altra, la 

gastronòmica, al carrer Guadi-
ana i l’altra, a Montcada Nova. 
“Creiem que és una idea inte-
ressant i una aposta per fer-les 
créixer en aglutinar el públic 
en un únic espai”, va dir l’edil. 
En la mateixa línia, el regidor de 
Comerç i Turisme considera que 
la proposta pot suposar una em-
brazida per als bars i restaurants 
que hi participin. “Posarem 
totes les facilitats als restau-
radors perquè hi siguin”, va 
explicar Garrido. Mentre que el 
regidor de Promoció Econòmi-
ca i Ocupació va posar èmfasi 
en l’impacte dels esdeveniments 
com a “reclam turístic”.

Bones expectatives. Després del 
parèntesi del 2020 obligat per 
la pandèmia, l’associació Amics 
dels Clàssics, organitzadora de la 
mostra de vehicles, es fi xa com a 
repte assolir els objectius de l’úl-
tima edició. “Tots tenim moltes 
ganes de tornar a fer la fi ra i 
estem preparant novetats”, va 
explicar el president de l’entitat.

VÍDEO A LAVEU.CAT

Pilar Abián | Montcada Nova Els Amics dels Clàssics 
esperen igualar o 
superar la xifra de 
3.000 visitants de 
l’última edició, al 2019

FO
TO

S:
 A

R
XI

U
/ M

O
N

TC
AD

A 
CO

M
U

N
IC

AC
IÓ

L’Associació Gastronòmica, molesta amb la decisió
La iniciativa proposada per l’Ajuntament per fer coin-
cidir ambdues fi res no ha estat ben rebuda per part 
l’Associació Gastronòmica, entitat creada al 2013 per 
promoure la jornada dedicada a la restauració –a inicia-
tiva d’una empresa privada– i organitzadora de l’esdeve-
niment durant vuit edicions consecutives amb el suport 
del consistori. A través d’un comunicat, el col·lectiu –
fundat per cinc establiments de la localitat– ha expres-
sat el seu malestar assegurant que no ha estat informat 
prèviament. Tampoc creu oportú fer l’esdeveniment en 
el marc de la pandèmia, ni comparteix la idea del can-
vi d’ubicació. “Els restauradors que formem l’Associació 
Gastronòmica estem tristos de veure com no som convi-
dats a la nostra pròpia festa”, assenyalen en el su escrit, 
tot demanant a l’Ajuntament que es replantegi retornar 
l’organització de la jornada a l’entitat. 
Per part del consistori, però, no hi ha la intenció de fer 
marxa enrere. Segons el regidor de Comerç i Turisme, 
membres de la junta de l’entitat van ser informats de 
la decisió abans de fer-se pública i al 2019, ja se li va 

comunicar la intenció d’organitzar la fi ra des de 
l’Ajuntament. “D’aquesta manera s’optimitzen els 
recursos eceonòmics i, a més, l’activitat s’obre a 
tots els establiments del municipi; d’altra banda, 
l’espai on es farà enguany és més ampli que el 
del carrer Guadiana, permet encabir més públic i 
expositors”, ha explicat Garrido, tot animant els bars 
i restaurants a participar-hi. Els interessats s’han de 
posar en contacte amb la Regidoria de Comerç | PA
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Nova validació 
de cites per 
evitar cues a 
la porta del 
consistori

L’Ofi cina d’Atenció Ciutadana 
(OAC) posa en marxa a partir 
del 4 d’octubre un nou sistema 
per validar les visites concertades 
amb el servei, mitjançant una 
pantalla ubicada al vestíbul de 
l’edifi ci de l’Ajuntament (av. de 
la Unitat, 6). Un cop els usuaris 
arribin a l’edifi ci, no caldrà que 
s’esperin al carrer, podran entrar 
i passar per una pantalla el codi 
QR que s’obté quan s’ha dema-
nat cita per via telemàtica o bé, 
introduir el número de DNI de 
la persona sol·licitant. La valida-
ció permet, d’una banda, conèi-
xer el temps d’espera abans de 
la cita i, de l’altra, confi rmar que 
qui ha demanat la visita ha arri-
bat ja a l’OAC | PA

Aquest octubre s’obrirà el ter-
mini per votar quins són els 
projectes que s’executaran en 
el marc de la tercera edició dels 
Pressupostos Participatius que 
organitza l’Ajuntament. Entre 
els dies 18 d’octubre i 1 de no-
vembre, la ciutadania podrà do-
nar suport a les idees que consi-
deri a  través de la plataforma 
virtual Montcada Participa. 
El grup motor, format per repre-
sentants dels grups municipals 
i tècnics del consistori, encara 
està en fase d’analitzar quines de 
la trentena de propostes  sugge-
rides per les entitats i per veïns, 
a títol individual, compleixen 
amb els requisits bàsics de la 
convocatòria quant a cost eco-
nòmic i viabilitat. 

Novetats. La tercera edició dels 
Pressupostos Participatius compta 
amb una dotació total de 285.000 
euros –35.000 més que l’anterior 

convocatòria i els projectes més 
votats tindran una assignació mà-
xima de 60.000 euros. 
Una de les novetats ha estat 
la incorporació d’un apartat 
propi per a propostes de caire 
social i juvenil, amb una inver-
sió de 25.0000 i 10.000 euros 
respectivament, i un màxim de 

5.000 per projecte. En aquests 
apartats, s’han presentat dues 
propostes, la primera a càrrec 
de l’AV de la Ribera perquè 
s’organitzi un espai de jocs i 
aprenentatge infantil al barri de 
maig a juliol per consolidar el 
projecte ‘Aprenent amb tu’. 
Pel que fa a l’apartat juvenil, 

l’única idea presentada, a títol 
individual, ha estat organitzar 
concerts per al jovent. Com 
aquesta activitat no requereix in-
fraestructura fi xa, el grup motor 
ha decidit per unanimitat que 
la proposta pugui ser fi nançada 
amb tota la dotació econòmica 
disponible, 10.000 euros.

A mitjan d’octubre s’obrirà el termini 
per votar els projectes presentats

PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS

El grup motor encara està en procés de validar la trentena de propostes fetes per entitats i particulars

Pilar Abián | Redacció

L’única proposta aportada per la població juvenil i que ja ha estat validada pel grup motor ha estat fer una programació de concerts
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La validació es farà a través d’una pantalla

Más de 350 clínicas en toda España.
Más de 1800 profesionales.
Más de 7,5 millones de pacientes.

*Promoción válida para tratamientos de implantología contratados del 1/10/2021 hasta el 30/11/2021 sobre el importe total del presupuesto de implantología aceptado. No acumulable a otros descuentos y/o promociones ni tipos de financiación subvencionados por Vitaldent. Tratamientos sujetos a prescripción médica. Consulte las tarifas de los tratamientos en su clínica Vitaldent. Registro Sanitario: E08742796.

MONTCADA
Paseo Jaume I, 58-60

935 65 08 23
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Les regidories de Promoció 
Econòmica i Ocupació i Igual-
tat, Feminismes i LGTBI del 
consistori montcadenc han po-
sat en marxa un projecte trans-
versal que consisteix a assesso-
rar i formar gratuïtament les 
empreses que es puguin posar 
al dia en matèria d’igualtat en-
tre homes i dones. La formació 
es farà des de l’octubre fi ns al 
març i anirà a càrrec de la coo-
perativa Equilàtera.
Les empreses i entitats estan 
obligades a complir uns re-
queriments que moltes encara 
obvien. D’una banda, han de 
tenir protocols per prevenir l’as-
setjament per motius sexuals o 
de gènere, així com un registre 
retributiu anual a disposició pú-
blica. I de l’altra, el cas de les 
empreses amb més de 50 per-
sones en plantilla, també han 
de disposar d’un Pla d’Igualtat. 
Malgrat que així ho estipulen 
tant la Llei sobre igualtat efec-
tiva de dones i homes del 2007, 
com el Reial Decret aprovat al 
2020, moltes empreses encara 
no hi han posat fi l a l’agulla.
“La realitat ens demostra que 
encara hi ha molta desigualtat 
i volem contribuir a canviar 
aquesta perspectiva en la nos-
tra ciutat; animem les empre-
ses a participar-hi i a aprofi tar 
els recursos que posem a la 
seva disposició”, va manifes-
tar l’alcaldessa, Laura Campos 
(ECP), durant la presentació de 
la iniciativa municipal, el passat 
21 de setembre.

Projecte conjunt. Les regidories 
implicades porten mesos prepa-

rant la proposta formativa que 
arrencarà aquest mes d’octubre 
–les inscripcions s’han de fer 
telemàticament de forma dife-
renciada, bé per a l’elaboració 
de protocols o bé per als plans 
d’igualtat, fi ns al dia 8– i s’allar-
garà fi ns al mes de març. 
El cost de la proposta és de 7.500 
euros que sufragaran a parts 
iguals ambdós departaments. 
“La inversió econòmica és 
petita en comparació amb 
l’impacte que aquest progra-
ma pot tenir en la millora de 
les condicions laborals i de 
conciliació de moltes dones”, 
opina la regidora d’Igualtat, 
Feminismes i LGTBI, Jessica 
Segovia (ECP). 
El responsable de Promoció 
Econòmica i Ocupació, Jaume 
Teixidó (ERC) va posar l’ac-
cent en la necessitat que les em-
preses del municipi s’impliquin 
per trencar amb uns estereotips 
que encara es mantenen força 
arrelats en el món laboral i, es-
pecialment, en l’industrial, un 
sector molt masculinitzat: “És 
un pas que han de fer des del 

convenciment i no per obli-
gació legal; de cara al futur, 
la força del treball ha de ser 
igualitària i justa per a tot-
hom a nivell de condicions 
laborals, salarials i de tota 
mena”.

Proposta formativa. En el marc 
del programa d’assessorament 
s’oferten set sessions. Una per 
fer els protocols de prevenció i 
abordatge de l’assetjament (15 
d’octubre), una altra per crear el 
registre retributiu (15 de març) 
i cinc sessions específi ques de 
periodicitat mensual per tractar 
l’elaboració dels plans d’igual-
tat. La formació anirà a càrrec 
de la Cooperativa Equilàtera.
“Encara hi ha moltes empreses 
que desconeixen quines obliga-
cions han de complir en ma-
tèria d’igualtat i precisament 
Inspecció de Treball està fent 
moltes instruccions en relació 
amb els protocols d’asseja-
ment i el registre retributiu”, 
va explicar Georgina González, 
representant d’Equilàtera.

Compromís corporatiu. En la pre-
sentació del programa formatiu 
també va participar Sandra Pin-
to, directora fi nancera de Printfa, 
una fi rma local ubicada al polígon 
Can Milans i interessada a parti-
cipar-hi: “La nostra plantilla 
la formen una quarantena de 
treballadors i, malgrat no estar 
obligats a tenir un Pla d’Igual-
tat, aprofi tarem el recurs que 
ens dona l’Ajuntament per 
fer-lo; estem molt sensibilitzats 
amb els temes de responsabili-
tat social corporativa”.

VÍDEO A LAVEU.CAT

Assessorament a empreses per 
avançar en matèria d’igualtat

PROPOSTA MUNICIPAL

La iniciativa la lideren Promoció Econòmica i Ocupació i Igualtat, Feminismes i LGTBI

Pilar Abián | Montcada

D’esquerra a dreta, Sandra Pinto, Jessica Segovia, Laura Campos i Jaume Teixidó, durant la presentació del programa de suport
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Les empreses estan 
obligades a disposar de 
protocols per prevenir 
l’assetjament i d’un 
registre dels salaris

Promoció Econòmica i Ocupació ha presentat tres projectes destinats 
a millorar la competitivitat de les empreses. D’una banda, el programa 
Reactivació Empresarial Post-Covid, que pretén ajudar els negocis a 
superar la situació derivada de la pandèmia mitjançant la recuperació 
de les vendes i, de l’altra, les noves edicions d’Incomir i Digitalitza’t, 
basades en tutories personalitzades per tal de millorar la innovació i la 
competitivitat, així com la identitat corporativa a Internet, respectiva-
ment. La participació en els programes és gratuïta i la inscripció s’ha 
de fer a través del correu promocioeconomica@montcada.org | PA

El Plans d’Igualtat 
els han de tenir per 
llei totes les societats 
amb més de 50 
persones en plantilla

FORMACIÓ

Projectes per a la millora de 
la competitivitat empresarial

L’ANC i el CDR MiR commemoren 
el quart aniversari de l’1 d’octubre

octubre – desembre 2021

Casa de la Vila. Carrer Major, 32 · S’ofereix servei de canguratge, cal sol·licitar-lo com 

a molt tard fins tres dies laborables abans del dia de l’activitat a l’adreça de correu 

electrònic: participaciociutadana@montcada.org 

TALLER 1 
És inclusiva la meva entitat? 

Fem-la créixer en diversitat

21 octubre de 2021,

de 18 a 20 h
Presencial a la Sala Institucional
de la Casa de la Vila

Més informació: www.montcada.cat

TALLER 2 
Funcionament i dinamització 

de trobades en línia

26 i 28 octubre de 2021,

de 18 a 20 h
En línia

PLA FORMATIU
ENTITATS 

TALLER 3 
Utilització simple i eficient de 

Certificat Digital i Signatura 

Electrònica. Tramitació en 

línia

9 i 11 novembre de 2021,

de 18 a 20 h
En línia

TALLER 4 
Fem una entitat per a tots 

i totes: Incorporem la 

perspectiva intercultural i 

interseccional

18 de novembre de 2021,

de 18 a 20 h
Presencial a la Sala Institucional
de la Casa de la Vila

TALLER 5 
Procediment subvencions 

Ajuntament Montcada

23 novembre de 2021,

de 18 a 20 h
Presencial a la Sala Institucional
de la Casa de la Vila

TALLER 6 
Què és i com practicar una 

comunicació conscient i 

transformadora?

16 de desembre 2021,

de 18 a 20 h
Presencial a la Sala Institucional
de la Casa de la Vila

2021-2022

EFEMÈRIDE

Les entitats independentistes 
rememoraran el 2 d’octubre 
el dispositiu organitzat a la lo-
calitat ara fa quatre anys per 
facilitar la consulta. La pro-
posta passa perquè aquelles 
persones que van estar als 
centres de votació es concen-
trin a partir de les 19h davant de cada escola i vagin caminant fi ns al 
parc de l’Antiga Cerveseria, al carrer Montiu, on a partir de les 20h hi 
haurà música i projecció d’imatges sobre la jornada viscuda al 2017. 
L’última convocatòria de les forces independentistes es va fer el passat 
24 de setembre –imatge de la fotografi a– en protesta per la detenció 
durant unes hores de Carles Puigdemont a Itàlia | PA
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Adif ha licitat la redacció del 
projecte de millora de l’estació 
de Montcada-Bifurcació, que 
preveu la construcció d’un nou 
edifi ci de viatgers i la reforma 
de les vies i les andanes, amb 
l’objectiu de convertir-la en una 
nova terminal per als serveis 
regionals en condicions acces-
sibles. El projecte ha de donar 
resposta a una de les problemà-
tiques d’accessibilitat d’aquesta 
estació, denunciades de forma 
reiterada tant per l’Ajuntament 
com per l’AV de Can Sant Joan.

Contingut. Segons ha informat 
Adif, l’actuació engloba una 
nova platja de vies, noves an-
danes i un nou pas inferior de 
comunicació entre elles dotat 
d’escales fi xes i d’ascensors, 
així com la seva connexió amb 
l’edifi ci situat al costat de l’esta-
ció. El temps estimat de redac-
ció del projecte és de 18 mesos 
i el pressupost puja a 511.000 

euros, xifra que també inclou la 
redacció del projecte de millora 
de l’estació de Castelldefels.
Aquest és un pas mes en el llarg 
camí iniciat des que Adif va 
anunciar que remodelaria l’es-
tació. El més recent es va fer al 

juny de 2019, quan l’ens públic 
va licitar un contracte per a l’es-
tudi d’alternatives i dels projectes 
bàsics i de construcció de la re-
modelació de l’estació de Mont-
cada-Bifurcació, per un valor de 
poc més d’un milió d’euros.

Adif licita la redacció del projecte 
de millora de l’estació del barri

CAN SANT JOAN

La reforma preveu eliminar els problemes d’accessibilitat que té la instal·lació

Laura Grau | Redacció

Teatre

DIUMENGE 3 D’OCTUBRE, 18 h  
Bitó Produccions
ELS BRUGAROL
Teatre Municipal

DIVENDRES 15 D’OCTUBRE, 20 h
Flyhard Produccions
ELS DIES MENTITS
Teatre Municipal

DIUMENGE 24 D’OCTUBRE, 18 h
Cia. Petit Comitè
TALKING HEADS
Teatre Municipal

DIUMENGE 10 D’OCTUBRE, 12 h
Cia. El Pot Petit
LES AVENTURES
DEL LLEÓ VERGONYÓS
TITELLES

Teatre Municipal +2

Espectacles familiars Montcada a Escena

DIUMENGE 3 D’OCTUBRE, 12 h
Teatre Nu Maure
MAURE EL DINOSAURE
TITELLES

Espai Cultural Kursaal +2

Programació Teatre

s
S

, 20 h
Entrades exhaurides

Entrades exhaurides

Ó

Entrades exhaurides

MONTCADA I REIXAC 

OCTUBRE

2021

Informació dels espectacles i venda d'entrades

www.teatremontcada.cat

DISSABTE 2 D’OCTUBRE, 20 h
Grup Teatroia’t
La casa de Bernarda Alba
Espai Cultural Kursaal

L’AV Can Sant Joan ha denunciat reiteradament les difi cultats dels passatgers per pujar al tren

La PTJST veu bé la proposta per
ampliar el pas a nivell de Bogatell

La Plataforma Tracte Just Soterrament Total valora positivament la 
proposta presentada per representants d’Adif per ampliar en més 
d’un metre l’amplada (1,20m) el pas a nivell del carrer Bogatell en 
sentit Barcelona. L’ens ferroviari va plantejar aquesta possibilitat el 29 
de setembre, en la reunió de la Taula per Soterrament de l’R2 que 
es fa cada mes abans del Ple. Ara caldrà que l’Ajuntament analitzi si 
l’opció és viable i si respon a les necessitats dels vianants.
“Mentre s’analitza el contingut de la proposta, hem demanat al con-
sistori que aturi l’estudi de viabilitat que li vam demanar aquest 
estiu per millorar la mobilitat als passos i al seu entorn”, ha explicat 
el portaveu de la Plataforma, Josep M. González. Inicialment, Adif va 
indicar que modifi car els passos a nivell implicava fer sonar la sirena 
durant tota l’estona en què les barreres estan baixades –tal com fi xa 
la normativa actual en els de nova creació–, motiu pel qual la PTJST 
va descartar la proposta en considerar que generava contaminació 
acústica. Ara, però, l’ens ferroviari es mostra obert a fer l’actuació 
sense aquest requisit. En cas que l’Ajuntament accepti la intervenció, 
aquesta es podria dur a terme en el termini de 6 a 9 mesos | PA
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La Junta de Govern Local d’aquest Ajuntament, en sessió del dia 13 de setembre 
de 2021, ha acordat:
PRIMER.- Aprovar definitivament el Projecte per l’ampliació del sostre de la 
planta baixa de l’edifici del carrer Barcelona 31-37 al barri del Pla d’en Coll (exp. 
4/2021/PROJECT).
SEGON.- Publicar l’acord mitjançant el corresponent anunci al BOPB, a un dels 
diaris de més divulgació a l’àmbit municipal i a l’e-tauler de l’Ajuntament.
Contra aquesta resolució, que és definitiva en via administrativa, es podrà 
interposar amb caràcter potestatiu recurs de reposició davant la Junta de Govern 
Local en el termini d’un mes a comptar des de l’endemà de la publicació d’aquest 
anunci, o alternativament, recurs contenciós administratiu davant els Jutjats 
contenciosos administratius de Barcelona en el termini de dos mesos a comptar 
des de l’endemà de la publicació d’aquest anunci. Si s’ha interposat recurs 
potestatiu de reposició, no podrà interposar-se el recurs contenciós administratiu 
mentre aquell no sigui resolt de forma expressa, o bé s’hagi produït la seva 
desestimació per silenci administratiu pel transcurs d’un mes des de l’endemà 
de la data d’interposició.
El que s’exposa a informació pública pel seu coneixement general.

L’alcaldessa, Laura Campos Ferrer
17/09/2021

Es fa públic que l’Alcaldia, en data 29 de setembre de 2021, ha dictat el Decret
2021/002295 ha resolt:
PRIMER.- Aprovar definitivament el Projecte de restauració de la Torre de l’aigua 
i annexes, Casa de les Aigües de Montcada i Reixac, amb núm. d’expedient 
12/2020/PROJECT.
SEGON.- Publicar l’acord mitjançant el corresponent anunci al BOP, a un dels 
diaris de més divulgació a l’àmbit municipal i al e-tauler de l’Ajuntament.
Contra aquesta resolució, que és definitiva en via administrativa, es podrà 
interposar amb caràcter potestatiu recurs de reposició davant la Junta de Govern 
Local en el termini d’un mes a comptar des de l’endemà de la publicació d’aquest 
anunci, o alternativament, recurs contenciós administratiu davant els Jutjats 
contenciosos administratius de Barcelona en el termini de dos mesos a comptar 
des de l’endemà de la publicació d’aquest anunci. Si s’ha interposat recurs 
potestatiu de reposició, no podrà interposar-se el recurs contenciós administratiu 
mentre aquell no sigui resolt de forma expressa, o bé s’hagi produït la seva 
desestimació per silenci administratiu pel transcurs d’un mes des de l’endemà 
de la data d’interposició.
El que s’exposa a informació pública pel seu coneixement general.

L’alcaldessa, Laura Campos Ferrer
30/09/2021

EDICTES

Coneixes la borsa de treball de 
l’Ajuntament de Montcada i Reixac?

Servei gratuït per a les empreses!

Què t’oferim?
- Borsa de treball de persones de Montcada i Reixac i de 

tota la província
de Barcelona, especialitzada per perfils professionals.

- Selecció curricular segons els requisits i condicions 
de la vacant.

- Rapidesa en la gestió de l’oferta de feina.
- Feedback continu.
- Flexibilitat i capacitat d’adaptació a les vostres 

necessitats.

La Regidoria de Promoció Econòmica i Ocupació de l’Ajun-
tament de Montcada i Reixac disposa d’una borsa de treball 
amb un ampli ventall de perfils professionals per cobrir 
qualsevol vacant  a la teva empresa.

CERCA PERSONAL
A MONTCADA

C. Alt de Sant Pere, 73

08110 - Montcada i Reixac

Tel.  935 648 505
A/e.: promocioeconomica@montcada.org

Regidoria de Promoció 
Econòmica i Ocupació  

Ajuntament
de Montcada i Reixac

Entitats i veïns participen a la 
reunió de treball sobre l’N-150

Connectar l’N-150 amb Collse-
rola, pacifi car el trànsit, donar 
solució als horts il·legals, millo-
rar el transport públic enfortint 
el servei d’autobusos, promou-
re l’ús de la bicicleta com alter-
nativa de mobilitat i instal·lar 
barreres naturals per reduir el 
soroll i la contaminació de la 
C-58 són algunes de les propos-
tes de millora de l’N-150 i el seu 
entorn al seu pas per Montcada 
i Reixac, Ripollet, Cerdanyola i 
Barberà, sorgides en el marc de 
la sisena sessió de cocreació del 
projecte Avinguda del Vallès-
Riconnect. 
La trobada es va fer el 28 de 
setembre, al Casino de Terra 
Nostra, amb la participació 
d’una vintena de persones. 

Visió de futur. “Hem de repen-
sar l’N-150 per tal que esde-
vingui una autèntica avin-
guda metropolitana, amb 
propostes que es traslladaran 

a l’AMB avalades per proces-
sos participatius”, va explicar 
el president de l’Àrea Territorial 
de l’Ajuntament i vicepresident 
de Desenvolupament de Políti-
ques Urbanístiques de l’AMB, 
Jordi Sánchez (ERC). 
Les sessions de cocreació les 
duen a terme personal tècnic de 
diferents àrees dels quatre ajun-
taments implicats en el projecte, 
així com representants d’enti-

tats i veïns a títol particular de 
les quatre localitats.
Avinguda del Vallès és un 
projecte de la xarxa europea 
Riconnect-Urbact que gestiona 
l’AMB i que pretén que l’N-
150 es redefi neixi a escala més 
humana, tenint en compte la 
identitat local i repensant i in-
tegrant les infraestructures que 
la travessen al llarg del seu re-
corregut.

Pilar Abián | La redacció
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Els participants a la sessió es van dividir en diferents taules de treball dinamitzades per tècnics

La trobada es va fer en el marc del projecte de la xarxa europea Riconnect-Urbact

L’ascensor del pas soterrat de 
Terra Nostra es repararà en breu
Després de prop d’un any avariat i en desús, 
l’ascensor del pas soterrat que hi ha sota l’es-
tació de Terra Nostra serà reparat en breu, 
segons ha anunciat el regidor responsable 
de Serveis Municipals, Juan Carlos de la 
Torre (ECP). El procés de contractació de la 
nova empresa de manteniment –que es for-
malitzarà a l’octubre– ha retardat la posada 
en marxa de l’elevador, fet que ha generat 
crítiques ciutadanes. Reparar l’ascensor, de-
teriorat pel vandalisme i pels efectes de la inundació del 16 de desembre, 
costarà 20.000 euros. Amb anterioritat, l’Ajuntament va invertir 7.000 eu-
ros en la substitució de les portes, trencades en un altre acte vandàlic | PA

PARTICIPACIÓ

El Consell de Civisme analitzarà els 
resultats de l’enquesta ciutadana
La quarta reunió del Consell de Civisme es farà el proper 14 d’octubre 
(18h) de forma virtual i en el marc de la mateixa s’analitzaran els re-
sultats de l’enquesta sobre civisme a la via pública que es va realitzar 
durant el mes de juny per encàrrec de l’Ajuntament. La reunió, oberta 
a tota la ciutadania a través de la pàgina web montcada.cat, també 
estudiarà propostes de futures actuacions en relació a les conclu-
sions d’aquesta consulta i servirà per acabar de dotar de continguts 
les comissions de treball que s’han creat dins del consell sobre el 
seguiment d’ordenances i la campanya de civisme, la mobilitat, la 
convivència i el medi natural. El Consell Municipal de Civisme i Con-
vivència es va constituir ara fa un any i està format per representants 
del govern, els partits polítics, la Policia Local i diverses entitats | LR

PI
LA

R
 A

BI
AN



091a quinzena | Octubre 2021 09Publicitat

A la tardor
que només

caiguin fulles

Deixa’t 
recomanar
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FORMACIÓ A ENTITATS 
L’Ajuntament ofereix un ampli ventall de 
tallers i recursos gratuïts adreçats a les 
necessitats del teixit associatiu del municipi 
NOTÍCIA A LAVEU.CAT

Després del parèntesi de l’any 
passat a causa de la pandèmia, el 
col·lectiu de la gent gran recupe-
ra enguany la celebració del Dia 
Mundial de l’Envelliment Actiu, 
que es commemora l’1 d’octubre. 
Amb el suport de les dues asso-
ciacions de gent gran del muni-
cipi, la Regidoria de Ciutadania 
i Participació Ciutadana orga-
nitza al mes d’octubre diverses 
iniciatives, seguint totes les me-
sures anti-covid per minimitzar 
el risc de contagi de la malaltia.

Caminada. Coincidint amb l’efe-
mèride, el consistori difondrà a 
través de les xarxes socials un 
manifest reivindicatiu sobre els 
drets del col·lectiu. D’altra ban-
da, el 3 d’octubre tindrà lloc  la 
sisena edició de la Caminada 
Intergeneracional. La passejada 
sortirà a les 10h des de la plaça 
de l’Església –el punt de concen-
tració serà mitja hora abans– i 
fi nalitzarà a Mas Duran, lloc on 
es farà una sessió de ioga. Per 
poder participar-hi, s’ha de fer 
una inscripció prèvia que estarà 
oberta fi ns a l’1 d’octubre i que es 
pot formalitzar de manera pre-
sencial, telefònica o telemàtica a 
cinc equipaments municipals: els 
casals de la Casa de la Mina i del 
parc Salvador Allende i els cen-

tres cívics de Can Cuiàs, l’Alzina 
de Terra Nostra i La Ribera.

Acte lúdic. El Parc de l’Antiga  
Cerveseria acollirà el 17 d’octu-
bre (11h) l’espectacle de teatre 
còmic de carrer ‘A la fresca’, de 
la companyia Anna Confetti, 
inspirat en accions quotidianes. 
L’entrada serà gratuïta i l’afora-
ment estarà limitat a la capacitat 
que estableixi la normativa anti-
covid.
En el marc d’aquesta iniciativa, 
l’Ajuntament instal·larà un foto-
col per fotografi ar les persones 
assistents que ho desitgin. Les 
imatges es difondran posterior-
ment a través de les diferents 
xarxes socials de la Regidoria de 
Participació Ciutadana.

DIA INTERNACIONAL DE L’ENVELLIMENT ACTIU

El programa inclou la difusió virtual d’un manifest, una caminada intergeneracional i un espectacle còmic de carrer

La gent gran recupera la celebració 
després de l’esclat de la pandèmia
Sílvia Alquézar | Redacció La passejada es farà

el 3 d’octubre entre
la plaça de l’Església
i el parc de Mas Duran, 
on hi haurà ioga
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Les persones grans tornen a retrobar-se a les places i els parcs públics per parlar i recuperar, de mica en mica, la vida social

Tallers al Casal de la Mina sobre el món digital
La Xarxa d’Equipaments, en col-
laboració amb la Universitat Poli-
tècnica de Catalunya i la Fundació 
La Caixa, organitza al Casal de la 
de la Mina diversos cursos mo-
nogràfi cs destinats a la gent gran 
amb el títol ‘Acosta’t al món digi-
tal’. En total, es faran quatre for-
macions entre el 7 d’octubre i el 
16 de desembre, els dilluns i els 
dimecres, de 16.30 a 18.30h.
Del 6 al 20 d’octubre, es farà el 

monogràfi c ‘Com funciona What-
sapp’. Del 25 d’octubre al 8 de no-
vembre, s’impartirà el curs ‘Com 
funciona LaMevaSalut.cat’. Del 15 
de novembre a l’1 de desembre, 
s’oferirà la formació ‘Què cal saber 
per fer videoconferències’. Del 13 
al 22 de desembre, es podrà realit-
zar el curs ‘Com comprar de forma 
segura a Internet’. Totes les acti-
vitats són gratuïtes i presencials 
amb inscripció prèvia | SA
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El parc de l’Antiga 
Cerveseria acollirà 
el 17 d’octubre una 
actuació teatral
amb entrada gratuïta
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Les entitats arrenquen el nou curs amb 
la il·lusió de reprendre les activitats

ASSOCIACIONS DE GENT GRAN El cicle Espais 
de salut 
arriba a tres 
equipaments

La Xarxa d’Equipaments de 
l’Ajuntament organitza diverses 
activitats que es faran en el marc 
del cicle Espais de Salut entre el 
5 d’octubre i el 16 de desembre 
a tres equipaments municipals: 
el Centre Cívic Can Cuiàs, el 
Casal de Gent Gran Casa de la 
Mina i el Centre Cívic la Ribera. 
Totes les activitats són gratuïtes 
i presencials amb un aforament 
limitat a causa de la pandèmia 
que requereix inscripció prèvia 
al centre on es realitzi el mono-
gràfi c.

Primeres activitats.  El taller 
‘Cura de la pell’ obrirà el 7 d’oc-
tubre el programa d’activitats 
al Centre Cívic de Cuiàs (10h). 
D’altra banda, el dia 22 hi ha 
prevista la xerrada ‘Una mirada 
positiva al càncer de mama’,  a 
càrrec de l’Associació Sin Teta 
Hay Paraíso (19h). Pel que fa 
a la Casa de la Mina, hi haurà 
una xerrada sobre el funciona-
ment i els avantatges del servei 
La Meva Salut, el 21 d’octubre 
(17h) | SA

‘La gent gran té moltes ganes 
de tornar a tenir vida social’
Antonio Navarrete, de 72 anys, 
és el president de l’Associació de 
Gent Gran Parc Salvador Allende, 
amb seu al Casal Cívic de Mont-
cada. L’entitat, amb prop de 400 
associats, ha arrencat al setembre 
la nova temporada d’activitats.
Com es presenta el nou curs?
Estem contents perquè recu-
perem el programa de cursos i 
tallers després de més d’un any 
sense poder ofertar res a causa 
de la pandèmia. La gent gran té 
moltes ganes i il·lusió de recupe-
rar una certa normalitat i tornar a 
tenir vida social.
Quines activitats s’oferten?
Farem el taller de memòria, gim-
ba, balls en línia, country, zum-
ba... Totes les classes seguint els 
protocols anti-covid amb l’afora-
ment reduït, l’ús obligatori de la 
mascareta, les fi nestres obertes 
i la neteja de mans. Hem de ser 
estrictes perquè el virus no és cap 
broma. En aquesta pandèmia, 
tots hem perdut alguna persona 

estimada. A l’entitat hem tingut la 
pèrdua el nostre tresorer, Francis-
co Lapaz i el trobem molt a faltar. 
Han inclòs alguna proposta no-
vedosa?
Sí. A l’entitat ha entrat un grup de 
dones amb noves propostes com  
classes d’anglès i de txi-kung, en-
tre d’altres. La nostra associació 
està oberta a qualsevol iniciativa 
que contribueixi a millorar la qua-
litat de vida de la gent gran  | SA

ANTONIO NAVARRETE, parc Salvador Allende
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‘Tenim totes les propostes i 
tallers amb llista d’espera’
Andrés Miranda, de 81 anys, és el 
president de l’Associació de Gent 
Gran Casa de la Mina, amb seu a 
l’edifi ci ubicat al Parc de les Ai-
gües. L’entitat, amb més de 2.000 
socis, ha reactivitat els tallers des-
prés d’un any i mig d’aturada per 
la pandèmia.
Hi haurà moltes novetats en el 
programa d’aquest any?
No, hem ofertat el mateix. La ve-
ritat és que estem molt contents 
perquè a totes les activitats tenim 
ja llista d’espera. També hem de 
dir que l’aforament és inferior per 
les restriccions anti-covid. El que 
no podem fer encara és el ball de 
diumenge a la tarda.
Com valora aquest èxit en la ins-
cripció?
Això vol dir que la gent gran es-
tem desitjant sortir i sentir-nos 
vius una altra vegada, després 
dels moments tan difícils que 
hem patit per aquesta pandèmia.
Hi ha persones que encara te-
nen por i no s’atreveixen a apun-

tar-se. Què els hi diria?
Serem molt estrictes en el compli-
ment de totes les mesures. Hem 
comprat mascaretes per si a algú 
se l’oblida i, a més, hi haurà una 
persona controlant l’accés. El bar 
continuarà tancat i no es podrà 
venir a jugar a cartes ni al dò-
mino. D’altra banda, mentre ens 
acompanyi el bon temps, farem 
les activitats a l’exterior del Casal 
per minimitzar els riscos | SA

ANDRÉS MIRANDA, Casa de la Mina
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El Punt de Voluntariat de 
Montcada i Reixac ha reprès la 
seva activitat amb nous projec-
tes de l’àmbit educatiu i de su-
port a la vulnerabilitat. D’una 
banda, es manté el programa 
CROMA 2.0, de la Fundació 
Autònoma Solidària, adreçat a 
infants que viuen en situacions 
de vulnerabilitat i que té com a 
objectiu ajudar-los a prevenir el 
fracàs escolar. Aquesta activi-
tat es duu a terme a les escoles 
El Turó, El Viver, Font Freda i 
Reixac i, per formar-hi part, cal 
ser estudiant de la UAB.

Altres iniciatives. Un altre pro-
jecte en marxa és enTàndem, 
de l’associació de voluntariat 
universitari AFEV, que consis-
teix a fer un acompanyament 

individual durant dues hores a 
la setmana a un adolescent que 
necessiti un referent positiu 
adult. Es tracta de passar una 
tarda en tàndem –parella de 
mentoria– fent activitats lúdi-
ques i educatives per millorar 
el benestar del jove mentorat i 
les seves competències. 
Creu Roja de Montcada i Rei-
xac, Cerdanyola i Ripollet ofe-
reix tres projectes de volunta-

riat. Un està vinculat amb la 
promoció de l’èxit escolar, a 
través de l’acompanyament a 
infants per fer deures i prepa-
rar exàmens, reforçar habili-
tats d’estudi o realitzar activi-
tats lúdiques.
Els altres dos projectes per als 
quals se cerquen persones vo-
luntàries són el menjador social 
del Centre Cívic l’Alzina i el pro-
grama Radars, de seguiment te-
lefònic i visites a persones grans 
aïllades del seu entorn. 
Per contactar amb el Punt de 
Voluntariat, ubicat a l’edifi ci 
de l’Ajuntament, es pot enviar 
un correu electrònic a l’adreça 
electrònica voluntariat@montca-
da.org o bé trucar al telèfon 662 
303 881, de dilluns a divendres, 
de 9 a 14h i els dijous, també de 
16 a 18h.

Les iniciatives estan relacionades amb l’àmbit de l’educació i la vulnerabilitat

Sílvia Alquézar | Redacció

El Punt del Voluntariat es 
reactiva amb nous projectes
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Mostra sobre Hiroshima i Nagasaki
‘Hiroshima i Nagasaki. Els únics 
atacs atòmics de la història’ és el tí-
tol de l’exposició del fotoperiodista 
Lucas Vallecillos que es podrà veu-
re a la Biblioteca Elisenda a partir 
del 20 d’octubre. Les conseqüèn-
cies devastadores del bombardeig 
de les dues ciutats japoneses 
l’agost de 1945 per part de l’exèr-
cit nord-americà serveix de punt 
de partida a l’autor per retratar la 
societat actual i els supervivents 
d’aquella massacre, que va segar la vida de més de 210.000 persones. 
La inauguració de la mostra, el mateix dia 20 a les 18h, comptarà amb 
la presència de Vallecillos, que explicarà el sentit de l’exposició | LG

DIA DE LA PAU

Creu Roja busca voluntaris per al menjador social municipal ubicat al Centre Cívic l’Alzina, al barri de Terra Nostra

A partir de l’1 d’octubre i du-
rant tres setmanes, els via-
nants podran trobar rajoles 
artístiques en espais emblemà-
tics del municipi creades per 
l’alumnat de l’escola FEDAC 
Montcada. Qui les trobi se les 
podrà endur a casa i descobrir 
el missatge inspirador que hi 
ha al darrere de cadascuna, 
escrit pels nens i nenes de l’es-
cola. 

Inspiració. Aquesta iniciativa 
s’inspira en el projecte ‘Baldo-
sas por el mundo’, de l’arqui-
tecte Joan Juncosa, que pinta 
rajoles d’inspiració modernista 

Laura Grau | Redacció

Alumnes del Fedac pinten el disseny de les rajoles sobre paper i hi posen missatges
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L’Espai Familiar, que fi ns ara s’adreçava a famílies usuàries dels centres 
oberts, s’obre a partir d’ara a tota la població oferint tallers i monogràfi cs gra-
tuïts dos divendres al mes, a l’Hotel d’entitats de Can Sant Joan. La progra-
mació s’inaugurarà el 8 d’octubre amb un circuit de psicomotricitat (de 9.30 
a 12h); el dia 22 hi ha previst un taller sobre el llenguatge i la comunicació 
en la petita infància (10h); el 5 de novembre, una sessió per fer ampolles 
sensorials (9.30 a 12h), i el 3 de desembre, un matí obert per experimentar 
amb pintura (9.30h a 12h). La reserva de plaça s’ha de fer per telèfon (618 
617 429) o enviant un correu a espaimentrestant@gmail.com | SA

SERVEIS SOCIALS

L’Espai familiar s’obre a la població
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Original proposta 
artística de 
l’escola Fedac

Es necessiten persones 
voluntàries per ajudar 
infants en situació 
de vulnerabilitat, per 
atendre el menjador 
social i per acompanyar 
gent gran que viu sola

Una vintena d’establiments va 
participar a la primera fi ra co-
mercial des que ha començat la  
pandèmia, que va organitzar la 
Regidoria de Comerç i Turis-
me els dies 17 i 18 de setembre 
al carrer Major i la plaça de 
l’Església. Tant l’Ajuntament 
com l’entitat que més es va 
implicar en la iniciativa, Mont-
cada Centre Comerç (MCC), 

han valorat molt positivament 
la resposta del públic.
“Un cop més la ciutadania 
ha demostrat que s’estima 
el comerç local. Ara feia 
dos anys que no sortíem al 
carrer i ens feia falta tornar 
a sentir que el nostre teixit 
comercial està viu”, ha ma-
nifestat la presidenta de l’As-
sociació de Montcada Centre 
Comerç, Helena Abril.

Bona resposta a la primera 
fi ra comercial en pandèmia

COMERÇ

Laura Grau | Redacció

Una de les parades que es van distribuir al llarg del carrer Major els dies 17 i 18
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La iniciativa ha estat organitzada per Comerç i Turisme

sobre tela i les deixa en dife-
rents llocs de Barcelona, convi-
dant els ciutadans a desengan-
xar-les i a col·locar-les en els 
seus racons preferits del món. 
A Montcada,  l’escola del car-
rer Major ha batejat el projecte 
com ‘Essència FEDAC’ i tam-

bé pretén involucrar la ciutada-
nia, fent-la partícip de la creati-
vitat dels alumnes. Al compte 
d’Instagram del centre –@fe-
dacmontcada–, s’aniran donant 
pistes sobre els llocs escollits 
del municipi per col·locar-hi les 
originals rajoles.

El Consell Municipal de Dones i la Regidoria d’Igualtat, Feminismes i 
LGTBI convoca el 6 d’octubre la primera reunió per preparar la celebració 
del Dia Internacional contra les Violències de Gènere al municipi, el 25 de 
novembre. L’entitat recupera la presencialitat, ja que la trobada es farà a 
la Casa de la Vila (18.30h) | SA

CONSELL DE DONES

Reunió per preparar els actes del 25N
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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. 

Laura Campos

Segons un estudi recent de l’Aliança contra la Pobresa Ener-
gètica, un 57% de les llars de la ciutat de Barcelona no pot 
mantenir el seu habitatge amb la temperatura adequada, ni a 
l’hivern ni a l’estiu. Al 2020, les dues grans elèctriques espa-
nyoles van tenir més de 5 mil milions d’euros de benefi cis en 
només un any. Una dada seguida de l’altra fa evident la injustícia i el despropòsit del model 
energètic actual.
La llum, l’aigua i el gas no són un caprici, no són negociables: són un dret bàsic per a la ciu-
tadania. I no parlem d’un dret abstracte, ni que depengui de cap ideologia. Disposem d’una 
legislació que reconeix i que ha de garantir aquest dret. I per fer-lo efectiu i blindar-lo, cal 
que les administracions de tots els nivells fem un front comú. La Llei 24/2015 prohibeix les 
companyies tallar qualsevol subministrament a les llars vulnerables i les obliga a mantenir el 
servei mentre duri la seva situació de difi cultat econòmica. Malgrat això, a Montcada i Reixac 
l’any 2018 es van obrir 291 expedients a Serveis Socials per pobresa energética i al 2020 , la 
xifra va ser de 741. És a dir: 522 famílies més del nostre municipi no van poder fer front a la 
despesa energética.
Necessitem, doncs, un bloc sense fi sures que posi punt i fi nal a un llarg historial de privatit-
zacions, de gestió opaca i de portes giratòries del nostre model energètic. Per això, celebrem 
la posada en marxa de l’Ofi cina de Drets Energètics de Montcada i Reixac. És imprescindible 
que donem als ciutadans i les ciutadanes les eines per fer efectius els seus drets. Amb aques-
ta Ofi cina posem a l’abast de qui ho necessiti professionals formats que oferiran una atenció 
personalitzada per reduir la despesa en llum, aigua i gas; per millorar l’efi ciència energètica i 
per acompanyar la ciutadania en la burocràcia de les gestions amb les companyies. La nova 
Ofi cina municipal suposa també el compliment d’una de les línies d’actuació compreses dins 
del Pla d’Acció Municipal 2019-2023 d’aquest govern. 
Som un govern que manté el seu compromís de millorar la qualitat de vida dels veïns i veïnes 
de Montcada i de posar les persones al centre de totes les polítiques. Esperem, doncs, que 
aquesta nova Ofi cina sigui un pas més en aquesta direcció i que us sigui molt útil! 

En defensa dels drets energètics
Els socialistes vàrem aprovar els pressupostos del 2021 per 
fer de Montcada una ciutat més inclusiva i pionera en equipa-
ments aplicats a conciutadans amb diversitat funcional. Defen-
sem una societat més justa, més avançada i humana, per això 
entenem que la inclusió als parcs ha de ser un pilar. Aquesta 
inclusió als parcs farà que la comunicació entre els infants i els joves sigui més fàcil, per acon-
seguir un aprenentatge i una adaptació amb major rapidesa. Montcada ha de ser exemple a la 
comarca, ja que l’adaptació i millora dels parcs inclusius no es un luxe, sinó una necessitat. Una 
necessitat per fer la vida més senzilla als conciutadans amb diversitat funcional.
Fa quasi bé un any el grup municipal socialista va aprovar els pressupostos, ja que el govern 
municipal, liderat pels comuns i Esquerra Republicana, es va comprometre a impulsar la inclusió 
amb 500.000 euros, repartits en quatre anys, per reestructurar i crear parcs que siguin accessi-
bles, amb instal·lacions que puguin gaudir tots els infants.
Els socialistes, a banda d’aconseguir la partida per a la millora dels parcs, també vàrem presen-
tar una moció, que es va aprovar per unanimitat, per a la millora de l’accessibilitat i la inclusió 
dels parcs. Aquesta moció plantejava solucions pràctiques, fi ns i tot amb exemples clars del que 
s’havia de fer. Però certament, amb la part d’aquests 500.000 euros que es va pressupostar per 
enguany, encara no s’ha executat cap millora ni reestructuració dels parcs. Som conscients que 
el govern no realitza el promès.
Sembla ser que per a aquest govern (ECP-ERC) la millora en l’accessibilitat i la inclusió de les 
zones lúdiques, de la qual es benefi ciarien centenars de montcadencs i montcadenques, no és 
una prioritat. Mentre que el grup municipal socialista sí ha estat responsable i coherent amb les 
seves paraules, també amb la ciutadania, per fer de Montcada una ciutat digna per a persones 
amb diversitat funcional.
Seguirem insistint i demanant l’execució de les partides pressupostàries per a la millora dels 
parcs. Seguirem fent aquesta oposició útil, responsable i coherent amb les nostres paraules, 
també amb la ciutadania de Montcada. Demanem fets, no paraules.

Una Montcada més inclusiva

Bartolo Egea

Ana Pellicer

Les xifres ens indiquen quin és l’estat actual de l’ocupació i 
de les condicions en què es troba el teixit productiu local i co-
marcal. A Montcada no ens podem permetre un descans. Els 
efectes de la crisi pandèmica han estat, són i seran profunds 
i duradors. Força coses han canviat de manera radical i les 
condicions han estat modifi cades a tots els nivells.
Ara veiem la realitat amb una mirada nova. Qüestions com el teletreball han esdevingut quoti-
dianes i han sacsejat un sistema laboral que havia de ser reformat perquè presenta mostres de 
desgast. La nova situació ve d’una crisi enorme, és veritat, però cal que prenguem consciència 
de les oportunitats de regeneració i de canvi que es poden plantejar. Hem de transformar aquest 
neguit en una oportunitat de millora per aconseguir condicions més justes, més ètiques i, al 
capdavall, més humanes.
Des del grup municipal d’Esquerra entenem que la política d’ocupació més efectiva és la que ga-
ranteix una feina estable, segura, pagada justament i que sigui compatible amb els estàndards 
actuals d’inclusivitat i paritat en les condicions laborals. L’economia del futur estarà implicada 
amb la sostenibilitat o la circularitat, amb altres mesures que representen un trencament amb 
la tradició establerta. En paral·lel, haurem de fer un canvi en la psicologia i l’etologia del treball.  
La implantació de mesures d’igualtat de gènere, l’equiparació salarial o la conciliació familiar son 
uns altres dels objectius a assolir.
Aquesta és la raó per la qual des de l’Ajuntament hem posat en marxa el programa de suport i 
ajut a les empreses perquè s’adaptin als nous requeriments i implementin plans d’igualtat. Cal 
transformar el model econòmic perquè esdevingui més just, equitatiu i humà i ho hem de fer de 
la conscienciació i la pedagogia. Cal que interioritzem i apliquem les noves maneres de relació 
dins l’àmbit laboral. La igualtat d’oportunitats, la no segregació per gènere o sexe i l’equiparació 
de les condicions de treball són les fi tes de futur per a les empreses de Montcada i Reixac.

Plans d’Igualtat a les empreses

Jaume Teixidó

Los que ostentamos un cargo público tenemos la obliga-
ción de dejarles a nuestros hijos una sociedad mejor o, al 
menos, debemos intentarlo, para en un futuro no tener 
que reprocharnos nada. Estamos viendo escenas en los 
últimos días que nos deberían invitar a refl exionar sobre 
qué tipo de mundo estamos dejando a los que vienen detrás nuestro. 
Pero en el escrito de este mes de septiembre quería hablarles de la inclusión, de las perso-
nas con dependencias especiales que, en tantas y tantas ocasiones, se encuentran con un 
sinfín de barreras para poder trabajar y/o acceder a las mismas oportunidades que el resto 
de los mortales. 
Sinceramente, creo que desde los distintos gobiernos de la ciudad no se ha hecho sufi ciente 
por la inclusión. Afortunadamente parece que podemos estar en vías de lograr una mejor 
labor en este sentido, al menos desde Cs estamos trabajando en ello. Creemos que es bási-
co ayudar a que las personas con necesidades especiales se sientan como una más dentro 
de nuestra sociedad. 
Para ello queremos que se implemente una política real, más allá de eslóganes vacíos. Es 
momento ya que demos respuestas a las personas y familias que piden ayuda para poder 
encontrar un trabajo y colaborar, codo con codo, con las empresas o comercios que estén 
dispuestos a involucrarse con la inclusión. 
Como les decía al comienzo de mi escrito, tenemos la obligación de dejar a nuestros hijos 
una sociedad mejor y más justa. Y eso no signifi ca frases vacías de contenido, debemos 
trabajar con hechos y sobre todo escuchando las necesidades de las personas con necesi-
dades especiales. 
Hagámoslo posible entre todos, porque a todos nos compromete construir un mundo mejor 
y más amable.

Fomento de la inclusión

DISSABTE 9 D’OCTUBRE
Escape Room:
‘El tresor de la Casa de les AigUes’
Sessions 10.30, 11.30 i 12.30 H
Grups màxim 6 persones. Menors de 16 anys amb acom-
panyament d’adult
Aforament limitat, cal inscripció prèvia obligatòria. El recinte 

només estarà obert per als participants en aquesta activitat.

Diu la llegenda que alguns dels treballadors que van cons-
truir la Casa de les Aigües van guardar les primeres gotes 
d’aigua que hi van extreure en petites ampolles i que aquests 
recipients atorguen prosperitat a qui els posseeix. Avui dia,
la Casa de les Aigües encara té algunes d’aquestes ampolles
ocultes. Seràs capaç de trobar-les?

DIUMENGE 10 D’OCTUBRE
Musica i patrimoni:
Concert al Parc de la Cerveseria
11 h – Col·loqui sobre la història de la Casa Larratea 

i de la cerveseria “Dos torres de Munic”, amb la 

participació d’Esteban Cohn – Vossen, expropietari 

de l’antiga cerveseria.

A continuacio, Concert amb Rivolta, 
grup que interpreta música italiana dels anys 50-60.

Accés lliure fins a completar aforament.

La Casa Larratea és un dels edificis patrimonials més 
emblemàtics de Montcada i Reixac, per la seva indubtable 
importància històrica com a torre d’estiueig, així com a 
lloc d’esbarjo i de reunió des del moment en què la família 
Cohn – Vossen hi va obrir l’antiga cerveseria. L’acte servirà 
per reviure la història i l’esperit d’aquest espai.

935 651 122
610 144 499
museumunicipal@montcada.org

Opinió
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SERVEI PASSA
Punt d’informació i assessorament gratuït per a la població, que té 
com a objectiu promoure i millorar la salut i el benestar dels infants, 
joves i les seves famílies. Adreçat a qualsevol consulta relacionada 
amb drogues, pantalles, sexualitat, alimentació i salut emocional.

CONTACTE:
Casa de la Vila (C. Major, 32).

633 334 753 

passa@montcada.org

passa.passa

@passa.passa

ACCIONS PLA LOCAL

EN DROGUES I PANTALLES

CAMPANYA JUGA AMB CAP
Campanya per alertar sobre els riscos dels jocs online. 

2021

ACCIONS tercer 

TRIMESTRE DEL

ALUMNAT DE SECUNDÀRIA, CICLES FORMATIUS, PFI I ESCOLA D’ADULTS.

Tallers participatius i dinàmics a l’aula, adaptats a cada cicle educatiu, per debatre, 
reflexionar i conèixer els riscos del joc i les apostes.

XERRADA  PER A FAMÍLIES.

JOC ONLINE I APOSTES

Amb Cristina Martínez, doctora en Psicologia de la unitat de joc patològic de 
l’Hospital de Mataró.

Dijous 11 de novembre, a les 19 h, en suport virtual. Cal inscripció prèvia a 
passa@montcada.org o al telèfon 633 334 753

En format presencial o en línia, que es faran durant tot el curs. Els 

poden demanar els centre educatius, serveis esportius, serveis 

comunitaris, AFAs, AMPAs i entitats.

TALLER DE PANTALLES

Durant tot el curs, per a alumnat de primària i secundària. Taller 
participatiu i dinàmic a l’aula per debatre, reflexionar i conèixer els 
riscos de les pantalles en relació a l’addicció, l’ús abusiu, el temps 
que s’hi dedica i el factor aïllament.

TALLER DE BEGUDES ENERGÈTIQUES

Per a l’alumnat de cinquè curs i 2n de l’ESO. 
Taller participatiu i dinàmic a l’aula per debatre, 
reflexionar i conèixer diferents aspectes 
en relació a les begudes energètiques. A 
secundària també es treballa el seu efecte 
barrejat amb l’alcohol. 

TALLER DE PREVENCIÓ DE L’ALCOHOL, 
CÀNNABIS, TABAC I VAPERS

Tallers participatius i dinàmics a l’aula per debatre, reflexionar i 
conèixer diferents aspectes en relació al consum d’aquestes subs-
tàncies. Es pot aprofundir més en un tema concret, en funció de la 
demanda.

TALLER SOBRE LA PIRÀMIDE D’ALIMENTACIÓ

Activitat participativa a l’aula per a alumnat de primària i secundària 
per debatre, reflexionar i conèixer els diferents aspectes en relació 
a l’alimentació.

TALLER D’IDENTIFICACIÓ I GESTIÓ D’EMOCIONS

Taller de dues sessions de dues hores, adreçat a alumnat PFI-PTT, 
per treballar la gestió emocional del jovent, amb el suport del servei 
CSMA.

TALLERS PER A FAMÍLIES DE PREVENCIÓ EN DROGUES, PAN-
TALLES I JOC ONLINE I APOSTES

Tallers per a famílies de les AMPAs/AFAs, per debatre, reflexionar 
i conèixer diferents aspectes en relació al consum i l’abús de les 
pantalles.

SOM-HI! PREVENCIÓ EN DROGUES. Projecte que se centra en l’enfortiment de les 
habilitats per a la vida i l’educació en valors, posant l’accent en la convivència amb un 
mateix, amb els altres i amb l’entorn, tot promovent la prevenció de les addiccions. 

SOM-HI! SEXUALITAT. Programa que té com a missió promoure l’empoderament de 
la ciutadania i el seu compromís amb la societat, des de la perspectiva dels drets, la 
inclusió i la transformació, posant especial èmfasi en l’atenció al jovent.

TALLERS PREVENTIUS A LA FESTA MAJOR. Tallers per a secundària adreçats a la 
prevenció del consum d’alcohol i a garantir l’equitat de gènere durant la Festa Major.

CONSTRUÏM CONVIVÈNCIA. Projecte a càrrec de l’Associació Espanyola Contra el 
Càncer (AECC) que es desenvolupa a l’aula durant tres sessions. Es fan dinàmiques 
participatives amb les quals es tracta de generar un aprenentatge reflexiu per mitjà de 
la mateixa vivència. 

SEER. Des del programa SEER s’ofereixen quatre tallers i quatre tutories als grups 
de cinquè de primària per treballar les relacions interpersonals, l’autoconeixement, 
l’autoestima i la gestió del grup, donant espai a la consciència emocional i promovent 
l’elecció personal i la responsabilitat individual.

DONA LA VOLTA A L’ALCOHOL. Del 15 al 28 

d’octubre, a l’Espai Cultural Kursaal (C. Masia, 39). 
Mostra adreçada a l’alumnat de secundària amb 
la qual es pretén treballar les conseqüències que 
genera sobre la salut el consum d’alcohol durant 
l’adolescència. El servei PASSA s’encarrega de 
dinamitzar les visites a la mostra.

APRENENTATGE SERVEI/
SERVEIS A LA COMUNITAT
Pretén conscienciar sobre la prevenció en matèria de drogues i pantalles 
al jovent de secundària, oferint-li un espai d’aprenentatge perquè obtin-
gui coneixements i pugui oferir una acció al servei dels altres o de la co-
munitat en general. El servei es fa amb alumnat dels instituts Montserrat 
Miró i La Ferreria i de La Salle.

ACCIONS A CENTRES EDUCATIUS

PROGRAMES D’EDUCACIÓ EMOCIONAL

EXPOSICIÓ:

TALLERS QUE OFEREIX
EL SERVEI PASSA
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XERRADA SOBRE 
NARRATIVA TERAPÈUTICA
A càrrec del terapeuta i escriptor Jordi Amenós
Organitza: Aula d’Extensió Universitària

15 D’OCTUBRE,  18H
AUDITORI MUNICIPAL

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

PHOTOMONTCADA
PHOTOVISIÓ PANORÀMIQUES
Afotmir. Inauguració: 19 d’octubre, a les 19.30h

PHOTOVISIÓ 
COLOR

PHOTOMONTCADA

Afotmir
Del 19 al 31 d’octubre

1 l divendres
Hora del conte. ‘Contes perduts’, a càr-
rec d’Ingrid Rubio. Hora: 18h. Lloc: Bi-
blioteca Elisenda.

2 l dissabte
Tradicions. Aplec sardanista amb les 
cobles Lluïsos de Taradell i Jovenívola 
de Sabadell. Hora: 17h. Lloc: Escola 
Reixac.

Teatre. ‘La casa de Bernarda Alba’, del 
grup Teatroia’t. Hora: 20h. Lloc: Kursaal.

Concert. Nit de jazz a Reixac, amb el 
quintet The After Dark. Hora: 20h. Lloc: 
Esplanada de l’església de Sant Pere. 
Preu: 5 euros.

3 l diumenge
Dia de la Gent Gran. Caminada interge-
neracional. Hora: 10h. Lloc: Plaça de 
l’Església (veure pàgina 10).

Jugatecambiental. Visita a la Casa de 
les Aigües. Hora: 11h. Lloc: Parc de les 
Aigües.

Jugatecambiental. Taller ‘Boscos de ciu-
tat? L’ecologia dels parcs metropolitans’. 
Hora: 11.30h. Lloc: Parc de la Llacuna.

Teatre familiar. ‘Maure el dinosaure’, de 
Teatre Nu. Hora: 12h. Lloc: Kursaal.

Teatre. ‘Els Brugarol’, de Bitó 
Produccions.  Hora: 18h. Lloc: Teatre 
Municipal.

5 l dimarts
Horticultura. Plantada de calçots. Hora: 
De 9.30 a 12h. Lloc: Hort comunitari de 
Mas Duran. Inscripcions a ofi cinainclu-
sio@montcada.org.

6 l dimecres
Reunió. Consell Municipal de Dones. 
Hora: 18.30h. Lloc: Casa de la Vila.

8 l divendres
Contes. ‘De quin planeta ets Anna Ta-
rambana?, a càrrec de Mon Ras. Hora: 
18h. Lloc: Biblioteca Elisenda.

15 l divendres
Hora del conte. ‘Animalets’, a càrrec de 
Joan de Boher. Hora: 20h. Lloc: Biblio-
teca Elisenda.

16 l dissabte
Inauguració. Exposició de fotografi a 
‘Cent anys fent Unió’. Hora: 20h. Lloc: 
La Unió (consultar la resta d’actes al 
web de La Unió).

17 l diumenge
Cercavila. Amb la participació de Cas-
tellers, Gegants i Diables de Montcada. 
Hora: 11.30h. Lloc: Passeig de la C-17 
(acte del centenari de La Unió).

20 l dimecres
Inauguració. Exposició de fotografi a ‘Hi-
roshima i Naga saki: els únics atacs atò-
mics de la història’, de Lucas Vallecillos. 
Hora: 18h. Lloc: Biblioteca Elisenda.

EXPOSICIÓ
DONA LA VOLTA 
A L’ALCOHOL

Del 15 al 28 d’octubre

Més informació:
www.montcada.cat

spais de saluteoctubre de 2021
• Activitats gratuïtes

• Aforament limitat

• Cal inscripció prèvia

Dijous 7 d’octubre, a les 10 h

TALLER: “CURA DE LA PELL”
Centre Cívic Can Cuiàs

Dijous 21 d’octubre, a les 17 h

XERRADA: “FUNCIONAMENT

I AVANTATGES DEL SERVEI

“LA MEVA SALUT”
Casal de Gent Gran Casa de la Mina

Divendres 22 d’octubre, a les 19 h

XERRADA: “UNA MIRADA 

POSITIVA AL CÀNCER DE MAMA”
A càrrec de l’Associació Sin Teta Hay Paraíso
Centre Cívic Can Cuiàs

CASA DE LA VILA

STREETS OF
BARCELONA

EXPOSICIÓ

Jordi Pano
Fins al 17 d’octubre

EXPOSICIÓ
INTERPRETANT LA LLUM
Basi Mateo
Fins al 17 d’octubre

Telèfons d’interès

Ajuntament         935 726 474

Ambulàncies      061

Sanitat Respon   902 111 444

Mossos               935 614 200

Policia Local       935 752 177

Taxis                   936 917 600
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>Editorial
La cultura energètica, una necessitat
L’Ajuntament obre al públic l’Ofi cina de Drets Energètics (ODE), 
un servei destinat a fer front als casos de pobresa energètica i tam-
bé a assessorar la ciutadania sobre com estalviar i fer un consum 
més sostenible de les fonts d’energia. Personal qualifi cat analitzarà 
les factures dels veïns que ho desitgin i farà un informe amb reco-
manacions concretes per poder reduir els costos dels rebuts. 
Certament, la manca d’una cultura energètica provoca en la població 
un elevat sentiment d’indefensió davant de les companyies submi-
nistradores. Poques persones saben interpretar els rebuts de l’ai-
gua, la llum i el gas i la majoria desconeix que simplement canviant 
alguns hàbits podria reduir-ne els costos de forma substancial. La 
ciutadania ha prendre consciència que, ben informada, pot controlar 
els seus consums i que, en fer-ho, no només pagarà menys, també 
contribuirà a no malbaratar energia i a reduir les emissions de CO2.

La propera edició de ‘La Veu’, el 22 d’octubre
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‘La casa de Bernarda Alba’, del 
grup Teatroia’t, obre el 2 d’oc-
tubre la programació de la 14a 
Mostra de grups de tea tre locals 
Montcada a Escena, que torna 
després del parèntesi d’un any 
a causa de la pandèmia. L’obra, 
que es podrà veure al Kursaal 
a les 20h, va participar recent-
ment al festival de teatre ama-
teur de Sant Quirze, on va ser 
la segona més votada pel públic. 
El 9 d’octubre, el grup la porta-
rà al Festival Nacional de Teatre 
Martín Arjona que se celebra 
a Herrera (Sevilla). El cicle de 
tea tre local inclou un total de 
sis muntatges, cinc dels quals 
són estrenes. “Volem agrair 
l’esforç del teixit teatral per 
dur a terme els assajos en les 
condicions que marca la pan-
dèmia”, ha explicat la regidora 
de Cultura i Patrimoni, M. Rosa 
Borràs (ERC).

Propostes. El 12 de novembre, 
al Kursaal, serà el torn de ‘Pla-
er de dona’, un muntatge del 
nou grup TamTaller, format per 
exalumnes dels cursos de teatre 
municipals. L’endemà, 13 de no-
vembre, el Grup Tea345 oferirà 
al Teatre Municipal el seu nou 
espectacle, ‘Mas Rampinyo, un 
dinar de Festa Major’. El Grup 
de Teatre de La Salle torna al ci-
cle amb el musical ‘No hay más 

que hoy’, sobre el Nova York 
dels anys 90. L’obra es veurà el 
21 de novembre, al teatre de La 
Salle. El grup que també torna 
és Els Titelles, amb la comèdia 
‘El cafè de Terra Nostra’, el 27 
de novembre, al Kursaal. El 12 
de desembre, el grup La Jove 
Finestra Estràbica estrenarà 
‘Noche de reyes... nada es lo 
que parece’, una aproximació al 
clàssic de Shakespeare, també al 
Kursaal.

Cloenda. El cicle clourà els dies 
17 i 18 de desembre amb la re-
presentació al Teatre Municipal 
del muntatge ‘El mirall esquer-
dat de Miss Marple’, a càrrec 
de l’Aula de Teatre. Es tracta 
d’una obra coral inspirada en 
el personatge creat per Agatha 
Christie. En fi nalitzar la segona 
funció, hi haurà el lliurament 
dels Premis Dalmau 2021, que 
reconeixen la trajectòria de per-
sones del municipi vinculades 
a les arts escèniques. També 
es lliurarà el premi al millor 
espectacle professional de la 
temporada 2020-2021 triat per 
votació popular.

‘La Casa de Bernarda Alba’ inaugura la 
14a edició de la mostra de grups locals
La programació inclou sis muntatges, cinc dels quals són estrenes, i clourà al desembre amb l’obra de l’Aula de Teatre

MONTCADA A ESCENA

Laura Grau | Redacció Els grups han hagut 
d’assajar les seves 
obres seguint la 
normativa anti-covid
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2 D’OCTUBRE, 17H

TORNA L’APLEC SARDANISTA
L’escola Reixac acollirà l’actuació dels Lluïsos 
de Taradell i la Jovenívola de Sabadell
  

Imatge de l’última escena de l’obra ‘La Casa de Bernarda Alba’, un drama rural escrit per Federico García Lorca que dirigeix David Velasco

La comèdia familiar ‘Els Brugarol’ inaugura la nova tem-
porada d’espectacles per a adults al Teatre Municipal el 3 
d’octubre (18h). L’obra posa sobre la taula l’enfrontament 
de dues generacions i dues maneres d’entendre el món 
en una societat on ningú és coherent al cent per cent. 
L’actor Ramon Madaula, autor de l’obra, es posa en la pell 
del cap d’una família de l’alta burgesia catalana que en-
tra en crisi quan la fi lla, una activista social i feminista, 
decideix canviar-se el primer cognom pel de la mare. Els 
actors Jaume Madaula i Estel Solé completen l’elenc d’un 
muntatge amb grans dosis d’humor àcid i intel·ligent. La 
programació familiar també arrenca el dia 3, amb ‘Maure, 
el dinosaure’, del grup Teatre Nu, que es podrà veure al 
Kursaal a les 12h. L’obra de titelles està recomanada per a 
infants a partir de 2 anys | LG

‘Els Brugarol’ obre la temporada

TP

DIA INTERNACIONAL

20
21

- Pel·lícula: “Persépolis”- Entrevista a Gervasio Sánchez, 
periodista i fotògraf expert en 
conflictes armats.

- Exposició fotogràfica 
“Hiroshima i Nagasaki: els únics 
atacs atòmics de la història”

Del 20 d’octubre
al 20 de desembre

Biblioteca Elisenda de Montcada

Inauguració: 20 d’octubre
a les 18 h, a càrrec de l’autor,
el fotoperiodista Lucas  Vallecillos.

Accés lliure:Accés lliure:
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La Unió de Mas Rampinyo ha 
donat el tret de sortida del pro-
grama del seu centenari, que 
proposa una vintena d’activi-
tats des d’ara i fi ns a mitjan de 
desembre. Els actes centrals de 
l’efemèride tindran lloc els dies 
16 i 17 d’octubre, amb una gran 
cercavila tradicional i l’estrena 
de l’obra de teatre ‘Mas Rampi-
nyo, un dinar de Festa Major’, a 
càrrec del grup Tea345 –les en-
trades per a les dues sessions ja 
s’han exhaurit. La comissió del 
centenari també ha editat un lli-
bre sobre la història de l’entitat, 
que es complementarà amb una 
exposició, i està preparant el Fes-
tival del Centenari, en què parti-
ciparan persones que han passat 
per les diferents seccions al llarg 
dels anys. 

Novetats. La presentació del pro-
grama es va fer el 18 de setem-
bre a la sala d’actes de La Unió, 
on també es van donar a conèi-
xer diverses iniciatives novedo-
ses com l’acròstic del centenari, 

que ha composat la poetessa Eli-
sa Riera; un nou capgrós amb 
el rostre d’una nena que sim-
bolitza el futur, creat per Mercè 
Escursell; la cançó ‘La màgia de 
La Unió’, composada per Mari-
ona Grau i Marta Rodríguez, i 
el nou escut de l’entitat, que ha 
modernitzat la seva imatge. El 
president de La Unió, Francisco 
Aguado, va felicitar la Comissió 

del Centenari, “pel seu esforç i 
entusiasme a l’hora de prepa-
rar un programa ple de pro-
postes engrescadores que ens 
permetran celebrar tots junts 
una data històrica”. També 
va agrair el suport econòmic 
de l’Ajuntament –representat 
a l’acte per l’alcaldessa Laura 
Campos i regidors del govern i 
l’oposició–, la Diputació i la Ge-
neralitat per poder tirar enda-
vant part del programa. Totes 
les activitats estaran supeditades 
als procols anti-covid vigents en 
cada moment. 

Mostra. L’acte va cloure amb la 
inauguració d’una exposició de 
fotografi es sobre racons i paisat-
ges de Mas Rampinyo titulada 
‘Punts de vista’, obra de 13 fotò-
grafs del barri, la majoria mem-
bres de l’Afotmir. L’endemà hi 
va haver un espectacle infantil i 
una ballada de sardanes amb la 
Cobla Nova Vallès, que va inter-
pretar un tema sobre La Unió, 
composat per Jaume Cristau.

Laura Grau | Mas Rampinyo

Mercè Escursell va presentar el nou capgrós, una nena que representa el futur de La Unió

MAS RAMPINYO

La Unió dona el tret de sortida 
al programa del seu centenari
L’entitat organitzarà una vintena d’activitats des d’ara i fi ns a mitjan de desembre

Montcada i Reixac

Dissabte 2 
d’octubre de 2021, 
a les 17 h,
a l’Escola Reixac 

Marta Rodríguez i Mariona Grau, durant la interpretació de la cançó del centenari de La Unió
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L’Aula d’Extensió Universitària 
de Montcada i Reixac és l’única 
de les 18 que estan vinculades a 
la UAB que ha aconseguit dur 
a terme la totalitat de les xerra-
des que va programar durant 
el curs passat, malgrat la pan-
dèmia. Aquesta és una de les 
dades que va destacar el presi-
dent de l’entitat, Francisco Ro-
dríguez, durant l’acte inaugural 
del curs, celebrat el passat 23 de 
setembre a l’Auditori Munici-
pal, amb la presència de Tomás 
Peire, secretari acadèmic del 
programa Universitat a l’abast, 
i la regidora del govern, Jessica 
Segovia (ECP). Ambdós van 
felicitar l’Aula MiR per la seva 
bona feina i l’esforç de tirar en-
davant una programació enmig 
de la pandèmia.

Desfent mites. La conferència 
inaugural va anar a càrrec 
del periodista de cinema Toni 
Garcia Ramon, col·laborador a 

diferents mitjans de comunica-
ció, que va parlar sobre el seu 
llibre ‘Mata a tus ídolos’, un re-
cull d’anècdotes del seu pas pels 
festivals de cinema. La propera 
xerrada tindrà lloc el 15 d’oc-
tubre i anirà a càrrec de Jordi 
Amenós, que parlarà sobre nar-
rativa teraupèutica. L’Aula MiR 

fa una crida entre les persones 
a partir de 50 anys amb inquie-
tuds culturals perquè s’apuntin 
a l’entitat. El correu de contacte 
és aulamontcada@gmail.com. Ac-
tualment, compta amb una sei-
xantena d’associats que paguen 
una quota anual de 60 euros o 
trimestral de 20.

Laura Grau | Montcada

FORMACIÓ CONTINUADA

L’Aula MiR inaugura aquest curs 
amb noves propostes i activitats
El periodista Toni Garcia Ramon obre el programa amb una xerrada sobre cinema
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TALLERS
I MONOGRÀFICS

familiarl’Espaia Tardor 2021 • Oberts a infants de 0 a 6 anys

INSCRIPCIÓ PRÈVIA:

Per telèfon: 618 617 429
Per correu electrònic: espaimentrestant@gmail.com
o coordicomontcada@gmail.com

MESURES DE PREVENCIÓ 
DAVANT LA COVID

8 d’octubre, de 9.30 a 12 h

Matí obert: “Circuit
de psicomotricitat”

22 d’octubre, a les 10 h

Taller: “Llenguatge 
i comunicació en la petita 
infància”

5 de novembre,
de 9.30 a 12 h

Matí obert: “Fem les nostres 
ampolles sensorials”

19 de novembre,
a les 10 h

Taller: “El joc amb recursos
de casa d’1 a 6 anys”

3 de desembre,
de 9.30 a 12 h

Matí obert: “Experimentem 
amb pintura”

Hotel d’Entitats 
(C. El Viver, s/n)

ACTIVITATS GRATUÏTES. 
CAL INSCRIPCIÓ PRÈVIA:

Casal de Gent Gran Casa de la Mina
Av. Unitat s/n

Tel. 935 644 418
A/e: caalamina@montcada.org

COM FUNCIONA WHATSAPP
DEL 6 AL 20 D’OCTUBRE
Dilluns i dimecres, de 16.30 a 18.30 h

QUÈ CAL SABER PER FER 
VIDEOCONFERÈNCIES  
DEL 15 DE NOVEMBRE A L’1 DE DESEMBRE
Dilluns i dimecres, de 16.30 a 18.30 h

COM COMPRAR 
DE FORMA  SEGURA 
A  INTERNET  
DEL 13 AL 22 DE DESEMBRE
Dilluns i dimecres, de 16.30 a 18.30 h

COM FUNCIONA 
LaMevaSalut.cat
DEL 25 D’OCTUBRE AL 8 DE NOVEMBRE
Dilluns i dimecres, de 16.30 a 18.30 h

Monogràfics AL CASAL DE GENT GRAN CASA DE LA MINA

ACOSTA’T AL MÓN DIGITAL

El periodista Toni Garcia va explicar divertides anècdotes sobre fi lms de culte com ‘Star Wars’

Amics de Reixac proposa 
una vetllada de jazz amb 
el quintet The After Dark

MÚSICA

Serà el 2 d’octubre a l’esplanada de l’església, a les 20h

Els poetes i els músics que van protagonitzar el recital de poesia i música, a l’església de Reixac
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L’Associació Amics de Reixac 
organitza el 2 d’octubre una 
sessió de jazz a l’esplanada de 
l’església de Sant Pere (20h). El 
quintet The After Dark, format 
per Laia Porta (veu) i els mú-
sics Alberto Moreno (piano), 
Alejandro Florez (contrabaix) i 
Enrique Heredia (bateria), in-
terpretarà un repertori que va 
des d’Ella Fitzgerald i Billie 
Holiday, fi ns a Jobim i George 
Benson, amb standards dels 
grans referents clàssics del jazz, 
del blues i també del pop. Les 
entrades costen 5 euros i hi 
haurà servei de bar.

Nit de poesia. L’església de Sant 
Pere de Reixac va acollir el 18 

de setembre una nova edició de 
la Nit de poesia i música, orga-
nitzada per Amics de Reixac i 
l’Associació Cultural Montcada 
(ACM). El mal temps va obli-
gar els organitzadors a traslla-
dar el recital a l’interior del tem-
ple i no a l’esplanada, tal com 
tenia previst inicialment. 
L’acte va ser conduït per Anna 
Passarell, també poetessa, i va 
comptar amb els poetes Elisa 
Riera (Montcada), Glòria Bas-
sols (Vilajuïga), Carme Pagès 
(Figueres), Fina Pasqual (Agu-
llana) i August Bover (Priorat). 
La música va anar a càrrec de 
Xus Asenjo, a la fl auta traves-
sera, i Amador Moreno, a la 
guitarra –ambdós vinculats a 
l’escola Giravolt.

Laura Grau | Redacció
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La Comissió Municipal de Pa-
trimoni Cultural va celebrar la 
seva primera reunió de cons-
titució el 15 de setembre de 
forma virtual. Es tracta d’un 
òrgan consultiu, contemplat al 
Pla Especial Urbanístic de Pro-

tecció i Catàleg del Patrimoni 
Arquitectònic, Històric i Ambi-
ental, aprovat al maig del 2019, 
que té la funció de vetllar pels 
elements patrimonials locals. 
L’Ajuntament traslladarà a la 
comissió aquells assumptes que 
puguin provocar incidències  en 
el patrimoni cultural. El seu pa-
per serà especialment important 
a l’hora de concedir llicències 
urbanístiques a projectes que 
puguin afectar alguns dels 112 
elements que formen part del 
catàleg. 

Components. La comissió està 
presidida per la regidora de Cu-
ltu ra, M. Rosa Borràs (ERC), 
i compta amb el president de 
l’Àrea Territorial, Jordi Sánchez 
(ERC); la directora tècnica de 
l’Àrea de Territori, Marta Bu-
nyesch; el tècnic del Museu Mu-
nicipal, Adrià Soler; l’arquitecte 
Josep Lluís Gorina, l’historiador 
Jaume Alcázar i un representant 
de l’ACM.

Eric Moner | Can Sant Joan

ARTS PLÀSTIQUES

Laura Jiménez fa la seva primera 
exposició de dibuixos al Kursaal
La jove, veïna de Can Sant Joan, és autodidacta i  fa servir llapissos de colors

La jove de Can Sant Joan, Lau-
ra Jiménez, de 15 anys, ha de-
butat com a dibuixant  a l’Espai 
Cultural Kursaal, on mostra 
16 il·lustracions d’estil realista 
en què retrata persones pro-
peres, com familiars i amics, 
però també celebritats com la 
cantant Rosalía. “Acostumo 
a dibuixar persones i intento 
captar la seva essència”, va ex-
plicar l’autora a la inauguració, 
feta el 16 de setembre. 

Senzillesa. Les obres neixen ar-
ran del confi nament de l’any 
passat. “Durant aquell perío-
de disposava de molt temps 
lliure i vaig explorar la meva 
creativitat amb el dibuix”, va 
indicar la jove, que treballa úni-
cament amb llapissos de colors 
i una goma. “No utilitzo gaires 

estris perquè considero que la 
màgia de dibuixar es troba en 
la senzillesa”, va afegir l’auto-
ra, que no ha assistit a cap es-
cola d’art i és totalment autodi-

dacta. La regidora de Cultura, 
M. Rosa Borràs (ERC), va ani-
mar la jove a seguir treballant 
per treure el màxim partit del 
seu talent natural.

Laura Jiménez, de 15 anys, entre el retrat de la seva àvia i el de la cantant Rosalía

Can Cuiàs va viure els dies 17, 18 i 19 de setembre la seva primera 
festa major en pandèmia, amb activitats per a totes les edats. Després 
d’un any de parèntesi, el barri ha recuperat la celebració gràcies a 
l’esforç de l’AV, que ha treballat de valent perquè la festa fos segura i 
alhora permetés gaudir el públic. Les activitats es van repartir entre el 
Parc del Turó Blau i la pista coberta, destacant la matinal de diumenge, 
amb infl ables, un rocòdrom i un toro mecànic, i el festival de la tarda, 
amb números de dansa urbana i fl amenc. “Estem contents de la res-
posta de la gent i de com s’han desenvolupat les propostes, tenint 
en compte les restriccions que ens ha marcat la pandèmia”, ha ma-
nifestat el secretari de l’AV, Antonio Cera, qui confi a que l’any vinent ja 
es pugui recuperar la normalitat | LG

Èxit de la primera festa en pandèmia

CAN CUIÀS
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Arrenquen les activitats de l’Any Felícia Fuster
Amb el muntatge ‘T’obro la meva veu sota dels núvols’, un 
espectacle multidisciplinari que agermana literatura, música i 
dansa, va arrencar el 22 de setembre el programa d’activitats 
que han organitzat l’Ajuntament, les biblioteques i el Servei Lo-
cal de Català per commemorar l’Any Felícia Fuster, en el cen-
tenari del naixement de la poetessa i artista plàstica catalana 
(1921-2012). La rapsoda Marta Pérez, la ballarina Aida Gonzá-
lez (a la foto) i la música Valeria Feigan van posar veu, so i movi-
ment a diferents haikus de Fuster, una proposta en què també 
han participat la poetessa Tònia Passola –amb la recerca de 
documentació i la selecció dels textos– i la també poestessa i 
pintora Glòria Calafell –autora de dos quadres inspirats en l’ho-
menatjada i presents a l’escenari. Des d’ara i fi ns a principi 
de novembre, hi haurà altres activitats per difondre el llegat 
de Fuster, com xerrades, exposicions  i accions divulgatives, al-
gunes de les quals comptaran amb el suport de l’Associació 
Cultural Montcada (ACM). La Fundació Felícia Fuster també hi 
col·labora amb la difusió de les activitats | PA
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La Comissió Municipal 
de Patrimoni Cultural 
comença a caminar

URBANISME

El nou òrgan vetllarà per la protecció dels elements de valor 

Laura Grau | Redacció
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El CD Montcada va presentar 
el 26 de setembre a l’estadi de la 
Ferreria el nou projecte esportiu 
de la temporada 2021-2022 amb 
la mirada posada en el seu cente-
nari, que celebrarà la campanya 
vinent. Els principals objectius de 
l’entitat passen per reforçar la col-
laboració entre els diferents clubs 
de futbol del municipi i retornar 
la il·lusió a l’afi ció amb un bon joc 
i bons resultats. La presentació 
va comptar amb l’assistència del 
regidor d’Esports, Gerard Garri-
do (ERC); els presidents del FB 
Montcada i UD Santa María, 
Xavier Soldevilla i Rafa Repiso, 
respectivament; el director de la 
fàbrica local de Lafarge Holcim, 
Vicente de Pedro, i el represen-
tant de la marca de roba esportiva 
Joma, Carlos Genil.

Compromisos. En el torn de par-
laments, Ramon Salvanyà va 
parlar de l’acord històric de fi li-
ació amb el club de Terra Nos-
tra, signat el passat mes de juny. 
“Volem treballar en aques-
ta línia, perquè la unió fa la 
força i creiem que és el camí 
per potenciar el futbol montca-
denc”, va destacar el directiu, qui 
va agrair a la plantilla, renovada 

pràcticament en la seva totalitat, 
la seva dedicació, així com el fet 
que, segons va remarcar el pre-
sident, “tots els jugadors han 
vingut amb cost zero”. Salva-
nyà també va recordar que la 
campanya vinent el club verd 
complirà el seu centenari, “una 
fi ta important per al futbol de 
Montcada i del Vallès”.
Per la seva banda, el regidor 
d’Esports, Gerard Garrido, va 
elogiar la tasca esportiva i social 
del CD Montcada. “Donem to-
tal suport a l’esport local, no 
només per la vessant esporti-
va, sinó també pels valors que 
representa, com la solidaritat 
i la companyonia”, va indicar 
l’edil, qui va desitjar molts èxits a 
l’equip verd, enquadrat al grup 5 
de Segona Catalana.

La plantilla. En representació de 
l’equip van parlar el nou tècnic, 
l’argentí Remo Forzinetti, i el 
primer capità, Carlos Martínez. 

“Ens comprometem a fer-ho el 
millor possible i a treballar al 
màxim per intentar retornar 
al club on realment es mereix 
estar”, va dir l’entrenador, qui 
va demanar el suport de l’afi ció 
“per tirar tots plegats cap en-
davant”. 
D’altra banda, Martínez es va 
mostrar “orgullós” de ser el ca-
pità del CD Montcada en el que 
serà la seva setena temporada 
vestint els colors del club. “Tre-
ballarem per oferir una bona 

imatge. Sabem que no venim 
dels millors anys del Montca-
da, però lluitarem per fer un 
bon joc i, a poc a poc, aconse-
guir que cada cop siguem més 
a la graderia”. El capità, que 
també ha jugat al Santa María, 
va fer referència al recent con-
veni de col·laboració amb el 
club de Terra Nostra: “Aquest 
acord serà molt positiu per al 
municipi, per al fubol i per a 
l’esport. Era necessari fa molt 
de temps”.

Esports
laveu.cat/esports

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

‘LAVEU.CAT’ 

FUTBOL. SEGONA CATALANA

El club verd es compromet a tornar la il·lusió a l’afi cionat i a enfortir l’aliança entre els equips montcadencs de futbol

El CD Montcada presenta el nou equip 
amb la mirada posada en el centenari

Sílvia Alquézar | La Ferreria

El CD Montcada va presentar el 26 de setembre a l’estadi de la Ferreria el nou equip, dirigit per l’argentí Remo Forzinetti –quart per l’esquerra. La plantilla, molt renovada respecte la passada temporada, està formada per 23 jugadors
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De dreta a esquerra, el regidor Gerard Garrido amb Ramon Salvanyà, Vicente de Pedro, Rafa Repiso, Xavier Soldevilla i Carlos Genil

Ramon Salvanyà: ‘Vull 
agrair als jugadors la 
seva dedicació i el fet 
que tots hagin vingut 
amb un cost zero’

El conjunt debutarà 
al camp del Masnou
Després de la presentació, el CD 
Montcada va disputar un matx 
amistós contra el Santa María, 
que va acabar amb empat a un. 
Els verds debutaran a la lliga el 3 
d’octubre al camp del CD Mas-
nou (12h). Enguany, hi haurà 
derbi local contra la UE Sant Joan 
Atlètic: el primer partit serà el 24 
d’octubre a la Ferreria i el segon, 
el 6 de març a Can Sant Joan | SA
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El juvenil A del FS Montcada 
ha començat la lliga al grup 3 
de la Divisió d’Honor Estatal 
oferint una bona imatge. El 
conjunt local va perdre la pri-
mera jornada contra el FC Bar-
celona per 0-8, però a la segona 
es va refer de l’àmplia derrota 
amb una treballada victòria a la 
pista del Manresa per 2-3, amb 
gols d’Adri Salazar, ‘Monso’ i 
Rubén Riojano.
“El Barça ens va passar per 

sobre, però el nostre equip 
va competir a un gran nivell, 
sobretot a la primera meitat. 
Molts afi cionats ens van feli-
citar per la imatge que vam 
oferir”, ha destacat Martínez, 
qui ha afegit que “si juguem 
així, podem donar molt de si 
i fer una gran temporada”.
El nou tècnic també s’ha mos-
trat satisfet per la capacitat de 
reacció de la plantilla després 
del cop dur contra el Barça, un 
dels rivals més forts de la cate-

goria. “Estic molt content pel 
partit realitzat a Manresa. 
Crec que el marcador no re-
fl ecteix el que es va veure a la 

pista. Vam defensar molt bé 
en la pressió alta, que ens va 
ajudar a generar moltes oca-
sions, però no vam estar molt 

encertats de cara a porteria”, 
ha valorat el tècnic. El juvenil 
A jugarà el 3 d’octubre a la pis-
ta de l’Alcoletge, a Lleida. 

HANDBOL. PRIMERA ESTATAL

El CH La Salle comença la lliga 
amb una victòria a Terrassa
Els màxims golejadors del partit van ser Borja Lancina (11) i Víctor Sáez (10)

Borja Lancina fa un llançament al partit disputat a la pista de l’Handbol Terrassa
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El sènior masculí A del CH La 
Salle Montcada ha començat 
la lliga al grup D de Primera 
Estatal amb bon peu, guanyant 
el 25 de setembre a la pista de 
l’Handbol Terrassa per 32 a 
37. Els màxims anotadors de 
l’equip van ser un dels nous fi t-
xatges estrella de la temporada, 
Borja Lancina, amb 11 gols, i 
el golejador de la passada tem-
porada, Víctor Sáez, que en va 
fer 10. Tot i guanyar amb un 
marge de 5 gols, l’entrenador 
lassal·lià, Pau Lleixà, reconeix 

que no va ser una victòria fà-
cil: “La vam treballar molt 
ja que vam adaptar el nostre 
sistema defensiu sobre el seu 
millor jugador, l’exolímpic 
Christian Malmagro, i això 
va fer que també tinguéssim 
alguns desajustos arribant a 
encaixar 32 gols”.
La clau, segons el tècnic, va ser 
posar-se per davant en el mar-
cador des de l’inici del matx i 
mantenir constantment una 
diferència de 4 o 5 gols. “Su-
mar aquests dos punts era 
molt important i vam assolir 

l’objectiu”, ha celebrat Lleixà. 
La Salle debutarà al pavelló 
Miquel Poblet el 2 d’octubre 
contra el Sant Martí Adrianenc 
(20.15h). 

Novetat. Una altra de les notíci-
es destacades de la primera jor-
nada va ser la tornada de Pau 
Maresma, jugador històric del 
club que la passada temporada 
va anunciar la seva retirada i 
que ha decidit reincorporar-se  
per un any. El montcadenc va 
anotar un gol en el seu retorn a 
les pistes.

Pilar Abián | Redacció

BÀSQUET. SEGONA CATALANA

La UB MiR debuta amb un 
triomf clar a Lliçà d’Amunt
El conjunt de Joaquim Sánchez és líder després de guanyar per 54-77

El nou entrenador del sènior 
masculí de la UB MiR, Joa-
quim Sánchez, s’ha estrenat 
a la banqueta amb una victò-
ria en la primera jornada de 
competició guanyant per 54 
a 77 a la pista del Ripotrans 
CB Llicà d’Amunt B. “Hem 
començat bé la temporada, 
entrenem amb intensitat i 
això ho estem traslladant als 
partits”, ha assenyalat el tècnic 
del conjunt montcadenc. Per a 
Sánchez, la clau de la victòria 
del 26 de setembre va ser el 

parcial del tercer quart de 6 a 
25 favorable a la UB MiR. “Va 
ser aquí quan vam trencar 
el matx gràcies a una alta 
intensitat defensiva i, ofensi-
vament, aprofi tant situacions 
clares de contraatac”, ha afe-
git l’entrenador.

Objectiu. Sánchez encara no té 
moltes referències dels rivals, 
atès que la passada temporada 
va ser atípica i els partits es ju-
gaven a porta tancada, situació 
que en alguns pavellons encara 
es manté. “Ara per ara, el que 

és important és que siguem 
forts a la nostra pista i que la 
resta d’equips ens vegin com 
un conjunt al qual costa gua-
nyar”, conclou el tècnic, qui es-
pera comptar amb el suport de 
l’afi ció per aconseguir aquesta 
fortalesa a casa. 
La UB MiR debutarà davant 
la seva afi ció el 3 d’octubre 
contra la UB Sant Adrià B, al 
pavelló Miquel Poblet (18h). El 
pròxim rival també ha comen-
çat la lliga amb una victòria 
contra el Vilanova del Vallès 
per 51 a 45.

Pilar Abián | Redacció

Els jugadors de la UB MiR celebren el seu primer triomf a la competició de lliga

FUTBOL SALA. DIVISIÓ D’HONOR ESTATAL

Bona imatge del juvenil A 
en l’inici de la competició
El FS Montcada perd amb el Barça, però venç a Manresa

El tècnic, Darío Martínez, segueix atent una jugada del seu equip davant del FC Barcelona, jugat al pavelló Miquel Poblet el passat 18 de setembre
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Sílvia Alquézar | Pla d’en Coll
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La parella de ciclistes montca-
dencs Ernesto Romero i Lourdes 
Romera participaran entre el 9 i 
el 16  d’octubre a la Marroc Bike, 
una cursa que vol combinar 
competició, aventura i turisme, 
amb una gran varietat de traçats. 
La desena edició constarà de 
cinc etapes que creuaran l’Atles 
i arribaran a les portes del Sàhara 
a Merzouga, en un total de 450 

quilòmetres de recorregut. Er-
nesto Romero i Lourdes Romera 
–a l’esquerra de la imatge–, s’en-
frontaran al desert amb l’equip 
de Medina Competició, del qual 
també formen part Clara Soms, 
Carmen Media i Félix Del Pino. El 
grup competirà amb el lema ‘Ni 
una més’ contra la violència de 
gènere, que promou l’ong Muje-
res en Igualdad | AK

CICLISME

Carles Cirera i Eva Nieto amb el reconeixement

Endansa inicia 
la temporada 
amb uns grans 
resultats

El Club de Ball Esportiu En-
dansa ha començat la tempora-
da amb uns resultats excel·lents, 
després d’aconseguir set pòdiums 
al Festival de Dansa de Platja 
d’Aro, celebrat els dies 10, 11 i 
12 de setembre. Els equips clas-
sifi cats en primera posició són 
Shaki (juvenil avançat), Chayan-
ne (júnior nacional), Revolution 
(absoluta iniciat), Flores (absolu-
ta nacional), Duo Style (duo sin-
cro sènior nacional) i la parella 
Eva Nieto i Carles Cirera (sènior 
2 llatins internacional). L’equip 
Azúcar ha quedat segon (absolu-
ta nacional).

Guardó. El club montcadenc ha 
rebut un reconeixement de la 
Federació Catalana de Ball Es-
portiu (FCBE) com l’entitat que 
ha contribuït amb més discipli-
nes als esdeveniments esportius 
convocats per aquest organisme. 
Els responsables del club local, 
Eva Nieto i Carles Cirera, van 
recollir el premi el passat 18 de 
setembre en la Gala del Ball Es-
portiu 2021, celebrada al Casino 
l’Aliança de Poble Nou.

Laura Grau | Redacció

El FB Sant Joan Atlètic 
es presenta en societat
L’acte tindrà lloc el 3 d’octubre al camp de Can Sant Joan

Dos montcadencs a 
la cursa Marroc Bike

El FB Montcada recuperarà el 
17 d’octubre a l’estadi de La 
Ferreria (20h) la festa d’inici de 
la nova temporada, després del 
parèntesi obligat per la pandè-
mia. Tots els equips –una qua-
rantena i més de 600 jugadors– 
desfi laran davant del públic 
amb la nova equipació i també 
serà el moment de presentar els 
nous patrocinadors de l’entitat.

Acord. D’altra banda, el FB 
Montcada realitzarà diverses 

iniciatives amb l’IE El Viver 
de Can Sant Joan al llarg del 
curs. La primera col·laboració 
ha consistit en una donació de 
material esportiu perquè el seu 
alumnat pugui fer activitat físi-
ca al camp del barri. 
El FB també farà una dona-
ció de roba esportiva per a la 
lligueta interna que es farà a 
l’institut, coordinada pel cen-
tre. A més, ambdues entitats es-
tan treballant en l’organització 
d’un torneig entre infants d’IE 
Viver i de l’escola de futbol.

El camp de Can Sant Joan aco-
llirà el 3 d’octubre un dia histò-
ric per a la UE Sant Joan Atlè-
tic, amb la presentació del seu 
nou projecte d’ampliació del 
club amb la creació dels equips 
del planter. En total, el Sant 
Joan disposa de 13 conjunts 
en categories formatives i dos 
amateurs. L’acte començarà a 
les 17.30h amb una actuació del 
grup de batucada Brincadeira. 

Els futbolistes desfi laran per la 
gespa davant la seva afi ció i, a 
les 20h, el primer equip, entre-
nat per Rubén López ‘Turu’, 
que s’estrena a la banqueta, 
disputarà el primer partit de 
lliga contra la UE Molletense. 
El conjunt local, enquadrat al 
grup 5 de Segona Catalana, 
lluitarà per intentar l’ascens, 
una fi ta que aconseguiran els 
dos primers classifi cats de cada 
grup.

Sílvia Alquézar | Redacció

El FB Montcada recupera 
la festa de desfi lada de 
tots els seus equips 

FUTBOL

Sílvia Alquézar | Redacció

L’entitat arriba a un acord de col·laboració amb l’IE El Viver

Representants del FB Montcada i la direcció de l’IE El Viver a l’entrada del centre educatiu
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Jugadors del planter de la UE Sant Joan Atlètic en un entrenament al camp de Can Sant Joan
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La selecció espanyola de futbol 
sala, amb el montcadenc Sergio 
González, ha quedat eliminada 
als quarts de fi nal del Campionat 
del Món, després de perdre el 27 
de setembre contra Portugal per 
2 a 4 a la pròrroga. La Veu ha par-
lat amb el jugador per fer balanç 
de la seva primera participació a 
un mundial.
Espanya aspirava a guanyar el 
seu tercer títol. L’eliminació ha 
estat un cop molt dur?
Sí, la veritat. Contra Portugal 
vam fer segurament un dels 
millors partits de la competició, 
però no va ser sufi cient per gua-
nyar. Vam generar moltes opor-
tunitats, tot i que la sensació és 
que se’ns ha escapat una ocasió 
molt bonica que vam tenir a les 
nostres mans. 
Quin balanç fas de l’actuació 
d’Espanya?
Tot i que a nivell personal és 
positiu debutar en un Mundial, 
nosaltres veníem a guanyar. Per 
tant, la valoració no pot ser po-
sitiva perquè ens hem quedat 
als quarts. Tots hem de fer una 
mica d’autocrítica. Hi hagut un 
canvi generacional i hem de tor-
nar a fer de la selecció un equip 
guanyador. 
Als dos últims partits no vas 
entrat a la convocatòria. 

He tingut diverses molèsties, 
molts cops concentrats al ma-
teix lloc que em van afectar un 
nervi i un lligament. En aquest 
mundial teníem la possibilitat 
de portar 16 jugadors i a cada 
convocatòria quedaven dos fora. 
Ha estat una decisió tècnica. Per 
suposat, estic sempre disposat a 
jugar i donar-ho tot.
Estàs content amb la teva ac-
tuació?
A nivell personal, sí, per haver 
debutat a una cita mundialista, 
però també soc molt exigent 
amb mi mateix i, a partir d’ara, 
l’únic que pensaré és que he de 
tornar a la selecció per fer cam-
pió a l’equip estatal i ser campió 
del món. Tant de bo hi hagi una  
altra oportunitat per poder redi-
mir-nos i ser campions.
A partir d’ara, canvi de xip. 
Comença la lliga.
Sí. No tenim temps de lamen-
tar-nos, la lliga comença el 9 
d’octubre. Passaré uns dies amb 
la família a Montcada per agafar 
forces i carregar les piles perquè 

es presenta una temporada molt 
il·lusionant. L’hem d’aprofi tar i 
anar a per totes.
Quines expectatives tens amb  
el Valdepeñas?
Hem fet un autèntic equipàs. 
Som una plantilla capacitada 
per fer grans coses, però hem 
de treballar i demostrar-ho a la 
pista. Al gener del 2022 tenim 
l’Europeu, així que no tenim 
temps de lamentar-nos. Hem 
de pensar en el futur, pensar en 
gran. Si ho fem bé i estem tots 
al nostre màxim nivell, podrem 
aconseguir unes fi tes molt altes 
amb el club i la selecció.

Saps que a Montcada tens 
molts seguidors. 
Estic molt content i agraït 
per tot el suport i les mostres 
d’afecte que he rebut durant 
aquest Mundial per part dels 
meus amics, la meva família, la 
gent de Montcada. Estic súper 
agraït al poble i la seva gent. 
Per a mi, és tot un orgull repre-
sentar el nom de la ciutat arreu 
del món i portar-ho fi ns al més 
alt possible. Tant de bo algun 
dia poguem dir que hi ha un 
jove de Montcada que és cam-
pió del món. Així que seguiré 
treballant per aconseguir-ho.

Sílvia Alquézar | Redacció

CAMPIONAT DEL MÓN DE FUTBOL SALA

El CCTA de Can Piqué obté un total de set 
medalles al Campionat de Catalunya 2D

El club de tir de Can Piqué ha sumat set medalles al campionat de Catalunya 2D, 
disputat el 26 de setembre a Caldes de Montbui. L’entitat local va copsar el podi a la 
modalitat d’arc recte a la categoria sènior femení, amb la primera posició per a Montse 
Aguirre, la segona per a Tania Martínez i la tercera per a Marta Gelpí –a la foto. També 
van obtenir el guardó de bronze Juan José Ruiz en arc recte sènior; Fèlix Pérez, en arc 
recte veterà; Roi Gardon, en arc instintiu sènior i Josep Sánchez, en arc nu veterà | SA 

TIR AMB ARC TENNIS TAULA

El CTT La Unió lluitarà per intentar 
l’ascens a la Tercera Nacional
El club de Mas Rampinyo ha començat els entrenaments per preparar la nova tem-
porada, en què el primer equip jugarà a Preferent després de l’ascens aconseguit la 
temporada passada. “La nostra il·lusió seria pujar a Tercera Nacional. Crec que per 
qualitat de joc i de plantilla ho poden aconseguir”, ha comentat el tècnic i president 
de La Unió, Francisco Javier Aguado. El sènior A mantindrà la mateixa plantilla, amb 
Carlos Fernández, Jonathan Cortés, Santiago García i Rafael Ramírez. El club també té 
dos equips més a Tercera Catalana. D’altra banda, el CTT La Unió celebrarà aquesta 
temporada el seu desè aniversari. “Hem fet una equipació especial i volem organitzar 
algun torneig”, ha dit Aguado | SA 
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Sergio González, de 24 anys, amb la samarreta de la selecció espanyola de futbol sala

Claudia Pina 
debuta a la 
fase prèvia 
del Mundial 
La futbolista montcadenca 
Claudia Pina, del FC Barcelo-
na, va debutar el 16 de setem-
bre amb la selecció espanyola 
en la fase de classifi cació per 
al Mundial del 2023, amb una 
golejada a les illes Fèroe per 0 
a 10. La davantera local, de 19 
anys, va entrar al minut 73 en 
substitució de Mariona Cal-
dentey. Al segon matx de la 
ronda prèvia, disputat a Hon-
gria el dia 21, la jugadora va 
caure de la convocatòria.

Trajectòria. Pina va debutar 
amb la selecció absoluta aquest 
any després de passar per totes 
las categories inferiors. La jove 
es va proclamar subcampiona 
del món sub-20 i campiona del 
món sub-17, el major èxit del 
combinat espanyol femení. La 
blaugrana va ser Pilota d’or i 
Bota d’or, respectivament | SA

FUTBOL FEMENÍ

Claudia Pina, amb la selecció espanyola
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‘Tant de bo tingui una altra ocasió 
per intentar ser campió del món’
El jugador montcadenc Sergio González valora la seva primera experiència a la màxima competició

‘Per a mi és un orgull 
representar el nom de 
la meva ciutat arreu 
del món i portar-lo el 
més amunt possible’



Montse Coll
La seva afi ció a la fotografi a i al muntanyisme i la seva curiositat innata per aprendre coses van im-
pulsar Montse Coll a iniciar-se en el món de l’astrofotografi a fa un any i mig. Gràcies a la informació i 
els tutorials que neòfi ts i experts comparteixen a Internet i als llibres especialitzats, Coll ha assolit uns 
grans coneixements en aquest àmbit i, a les nits, des del balcó de casa seva, a Mas Duran, intenta 
captar objectes celestes situats al cel profund amb l’ajut d’una càmera acoblada a un telescopi. La 
contaminació lumínica, els núvols i la profusió de satèl·lits no li posen la feina fàcil, però la constàn-
cia i l’esforç sempre tenen premi. Les seves espectaculars fotografi es es poden veure al seu blog 
‘Another cloudy night’ i al seu Instagram @mntscll. Nascuda fa 41 anys a Montcada i Reixac, ha 
cursat estudis del Graduat de Multimèdia a la Universitat Oberta de Catalunya (UOC). El seu somni 
és viure lluny de la ciutat per poder gaudir plenament del cel nocturn.

‘Els éssers humans 
som pols d’estrelles’

Com va néixer la seva afi ció a 
l’astrofotografi a?
Té una relació directa amb la 
meva afi ció a la fotografi a i al 
muntanyisme. Quan estàs en 
un refugi de muntanya a la nit 
i tens l’oportunitat de gaudir del 
cel nocturn, t’adones de la gran 
bellesa que alberga. A la ciutat, 
la contaminació lumínica fa difí-
cil gaudir-lo.
Però vostè ho ha aconseguit.
Sí, la veritat és que no creia 
possible poder captar imatges 
tan potents des del balcó de 
casa meva. Però, investigant i 
preguntant, vaig descobrir que 
podia obtenir fotografi es de qua-
litat amb una càmera rèfl ex i un 
telescopi acoblat. La resta és pa-
ciència, temps –durant el confi -
nament per la Covid en vaig tenir 

molt– i, sobretot, passió. Fer as-
trofotografi a també és molt tera-
pèutic i estimulant.
En quin sentit?
Observar l’univers et fa conscient 
que formes part d’una realitat 
infi nitament més gran que la 
realitat diària. Els humans som pols 
d’estrelles, som tan insignifi cants 
enmig del cosmos que hauríem 
de relativitzar la nostra presència 
a la Terra i, sobretot, mostrar-
nos més humils. Fenòmens com 
l’explosió del volcà de La Palma 
ens demostren que hi ha forces 
de la naturalesa que no podem 
controlar.
Què és el que més l’ha sorprès de 
la seva incursió en el món celest?
Gràcies a aquesta afi ció, he 
trencat la percepció que la nit 
és en blanc i negre. Altrament, 
és plena de colors. Les llargues 

exposicions amb la càmera i 
l’edició posterior de les imatges 
et permeten comprovar que hi 
ha cúmuls de gasos de diferents 
tonalitats i estrelles que són 
blaves, vermelles, grogues... Quan 
estàs tan pendent del cel, no pots 
parar de fer-te preguntes sobre 
l’origen de l’univers, què som i 
d’on venim. I el millor de tot és que 
no en tenim la resposta.

Quina és la seva foto més 
preuada?
Vaig aconseguir fotografi ar la 
galàxia d’Andròmeda, situada a 

2,5 milions d’anys llum. El seu 
nucli té tanta llum i està envoltat 
d’un gas tan tènue, que va ser 
molt complicat aconseguir-ne una 
imatge nítida. 
Té seguidors l’astrofo to grafi a?
Hi ha moltes persones afi cionades 
que fotografi en el cel des de 
diferents parts del món. De fet, 
l’última explosió registrada a 
Júpiter no la va captar la NASA, 
sinó un afi cionat del Brasil des de 
casa seva. És molt gratifi cant com-
partir experiències i coneixe ments 
en aquesta comunitat virtual 
perquè t’ajuda a avançar. Sempre 
dic que Internet ha permès 
desprofessionalitzar o des mitifi car 
algunes feines. Òbviament la 
formació acadèmica és important, 
però la passió per aprendre pot 
obrir-te molts camins nous amb 
les eines que tenim a l’abast.

Vostè és una persona emi-
nentment autodidacta.
Soc una persona inquieta i curiosa 
amb tot allò en què l’art i la ciència 
van de la mà. L’astrofotografi a n’és 
un clar exemple. 
Quins són els seus referents en 
l’àmbit científi c?
La llista és heterògenia, però, 
sobretot, l’especialista en astro-
nomia i astrofísica, Joan Anton 
Català. Té una gran capacitat 
d’alimentar la passió per la ciència 
i el coneixement, tal com fan els 
bons mestres. 
Ha pensat dedicar-s’hi profes-
sionalment?
Sí, és clar. Crec important brindar 
l’oportunitat a tothom que estigui 
interessat a obrir una fi nestra a 
l’univers del qual formen part i 
que, malauradament, la llum de 
les ciutats ens ha fet oblidar. 

‘Soc una persona 
inquieta i curiosa amb 
tot allò en què l’art i la 
ciència van de la mà’

Astrofotògrafa urbana

A títol personal
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