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Teatre

DIUMENGE 24 D’OCTUBRE, 18 h  
SÓLO LLAMÉ PARA DECIRTE
QUE TE AMO
Teatre Municipal

Primera actuació d’una companyia argen-
tina al Teatre Municipal. Única funció de la 
gira fora de Barcelona.

L’autor, Néstor Valente, és un dels drama-
turgs argentins de més èxit mundial i un 
dels més representats. +2

Espectacles familiars

DIUMENGE 7 DE NOVEMBRE, 12 h
La Cia. del Príncep Totilau
MOZARTLAND
MÚSICA CLÀSSICA FAMILIAR

Teatre Municipal

DIVENDRES 5 DE NOVEMBRE, 20 h
Elisabet Franch i Albert Guinovart
CONCERT DE FLAUTA I PIANO
Teatre Municipal

DISSABTE 6 DE NOVEMBRE, 20 h
Orquestra de Cambra de Granollers
MÚSICA MÍTICA
Teatre Municipal

Programació espectacles MONTCADA I REIXAC 

OCTUBRE/

NOVEMBRE

2021

Informació dels espectacles i venda d'entrades

www.teatremontcada.cat

Música

+3

NOU 

ESPECTACLE!

Preu: 18 euros; anticipada 15 euros

Preu: 18 euros; anticipada 15 euros

Preu: 18 euros; anticipada 15 euros Preu: 10 euros; anticipada 8 euros

MOSTRA 
GASTRONÒMICA
Montcada i Reixac

• Aragua Latin Market • Enrique Tomás • Gran Danubio • La Candela 
• La Mercè y punto • La Tasca • Madame Desserts • Menjar és un 
plaer • P i zza a punt • Restaurante Wasab i • Rost i sser ia Tasta ’m 
Hermanos N ieto • V ina l ium •

23 I 24 
D’OCTUBRE
DE 2021
Dissabte, de 12 a 16 h
i de 20 a 23 h

Diumenge, de 12 a 16 h

Entorn Pavelló 
Miquel Poblet
Entorn Pavelló 
Miquel Poblet
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SOTERRAMENT DE L’R2

NOU ATROPELLAMENT
Un veí nonagenari va morir el 30 de 
setembre a la tarda al pas de vianants 
del carrer Pasqual 
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Alcaldessa: ‘És frustrant 
que el calendari no es 
compleixi, però poder 
disposar d’un certifi cat 
amb el compromís 
pressupostari garanteix 
que l’obra es farà’

L’alcaldessa amb Elisa Riera, de la PTJST, i regidors representants d’ERC, el PSC i Cs en l’homenatge a l’última víctima del tren VÍDEO A LAVEU.CAT

L’Estat es compromet a assumir el cost 
total del projecte de forma plurianual

L’Estat ha assumit per primer 
cop el compromís d’incloure el 
cost total del projecte del soter-
rament de l’R2 al seu pas per 
Montcada i Reixac i Vallbona 
als seus propers pressupostos, 
en el marc de la partida general 
de Rodalies. En els quatre exer-
cicis venidors es destinaran a les 
obres 236 milions dels 565 que 
es calcula costarà executar l’ac-
tuació –64 milions, al 2022; 34, 
al 2023; 69, al 2024 i la mateixa 
xifra, al 2025. La resta s’haurà 
de tramitar amb posterioritat.
La confi rmació d’aquesta dota-
ció pressupostària ha estat co-
municada a la pròpia alcaldessa, 
Laura Campos (ECP), a través 
de la ministra de Transports, 
Mobilitat i Agenda Urbana, 
Raquel Sánchez; la secretària 
d’Estat, Isabel Pardo, i la res-
ponsable d’Adif, María Luisa 
Domínguez, pocs dies després 
de l’últim atropellament mortal 
registrat a les vies, el passat 30 
de setembre, al pas a nivell del 
carrer Pasqual, on va perdre la 
vida un veí nonagenari.

Calendari. Tot i que la previsió 
era que les obres del soterra-
ment comencessin abans d’aca-
bar l’any, la tramitació del pro-
jecte executiu s’ha endarrerit 
més del previst a causa de la 
complexitat de la pròpia inter-
venció. 
Ara, l’únic tràmit pendent és 
que el projecte, que ja ha estat 
provat pel Ministeri i Adif, passi 
pel Consell de Ministres. “Ens 
havien dit que això es faria 
al setembre, però ara ens han 
comunicat que, prèviament, 

cal que hi hagi el certifi cat 
de disponibilitat pressupos-
tària i, per això, primer s’han 
d’aprovar els pressupostos ge-
nerals de l’Estat al Congrés”, 
ha explicat l’alcaldessa Laura 
Campos (ECP). 
L’edil no ha amagat la seva con-
trarietat per aquest nou requisit, 
per bé que considera que, alhora, 
confi rma la voluntat d’executar 
del projecte: “Òbviament, és 
frustrant que el calendari no es 
compleixi però, d’altra banda, 
poder disposar d’un certifi cat 
del Ministeri que garanteixi el 
compromís pressupostari de 
l’Estat ens dona tranquil·litat 
quant al fet que les obres es fa-
ran i no quedaran a mitges”.
L’alcaldessa opina que ara sí el 
soterrament és més a tocar que 
mai. “Hem arribat a un esta-
di en què ja no hi ha marxa 
enrere; no obstant això, no 
abaixem la guàrdia i, tal i 
com s’aprovin els pressupos-
tos generals, exigirem que 
l’expedient s’elevi al Consell 
de Ministres i s’iniciï el procés 
d’adjudicació amb la màxima 
celeritat”, ha manifestat l’edil.
El govern espanyol va presentar 
la proposta de pressupostos per 
al 2021 a mitjan d’octubre i ara 
es troba en fase de tramitació. La 

quantitat d’inversions destinades 
a Catalunya, entre les quals s’in-
clou el projecte local, ascendeix a 
2.430,73 milions.

La Plataforma, decebuda. Per part 
de la PTJST la notícia del nou en-
darreriment ha estat una galleda 
d’aigua freda. “El cronograma 
que ens va donar Adif al 2017 
preveia l’aprovació del projec-
te al 2019 i ja estem acabant el 
2021”, ha lamentat el portaveu 
del col·lectiu, Josep M. González, 
tot afegint “desprès dels incom-
pliments i enganys que històri-
cament arrosseguem, se’ns fa 
difícil mantenir el optimisme, 
fi ns i tot davant la noticia po-
sitiva que el projecte total està 
inclòs a la proposta de Pres-
supostos Generals”. Enfront el 
descrèdit de l’Estat, el portaveu 
de la Plataforma ha contraposat 
“la bona feina tècnica i política 
feta des de l’Ajuntament” en la 
millora i defensa del projecte.

Pilar Abián | Redacció

L’aprovació de l’actuació per part del Consell de Ministres es retarda a l’espera que s’aprovin els pressupostos generals 

Una actuació vinculada a la 
millora del servei de Rodalies
El soterrament de l’R2 al seu pas 
per Montcada i Reixac –reivin-
dicació que va néixer l’any 1989 
vinculada a l’anunci per part de 
l’Estat del futur pas de la Línia 
d’Alta Velocitat–, ha deixat de ser 
una demanda local per esdevenir 
una necessitat de país. El motiu 
rau en el fet que el projecte servi-
rà per introduir una tercera via per 
millorar i descongestionar el ser-
vei de Rodalies, tal com va decidir 
l’Estat al 2017.

Característiques. Segons van ex-
plicar els redactors del projecte el 
passat mes d’abril a les Jornades 
pel Soterrament que es van fer al 
Teatre Municipal, l’actuació es di-
vidirà en cinc parts i tindrà un cost 
total de 565 milions d’euros, sent 
la principal partida la que està 
destinada al nucli urbà de Mont-
cada, amb un inversió de més de 
350 milions. Pel que fa al període 

d’execució, se situa en un termini 
aproximat de cinc anys i mig. 
Una de les principals complexitats 
de la intervenció rau en la presèn-
cia d’aqüífers profunds a la zona 
on es farà el túnel. Altres difi cul-
tats addicionals són la necessitat 
de mantenir el servei ferroviari i el 
funcionament dels passos a nivell 
durant les obres. 
El soterrament de les vies al nucli 
urbà es farà a cel obert amb el sis-
tema constructiu d’execució amb 
pantalles, que permet anar cobrint 
cada tram a mesura que es va fora-
dant. Tota la intervenció afecta una 
longitud de 5,5 quilòmetres i inclou 
la construcció d’una nova estació, 
que també anirà soterrada. A Can 
Sant Joan, en ser la part més ro-
cosa, el túnel s’executarà en mina. 
I el tram de construcció del Rec 
Comtal afectat per les obres es ca-
talogarà, es preservarà i es recupe-
rarà amb un projecte específi c | PA



0404 2a quinzena | Octubre 2021Notícies

Notícies
laveu.cat/noticies

PÀG. 07

OCTUBRE DE FIRES
La Trobada de vehicles clàssics i la 
Mostra gastronòmica coincideixen en 
data i espai al costat del pavelló

Les noves motocicletes elèctriques del cos, en primer terme, i a fons, la furgoneta que servirà per fer els controls de circulació viària

POLICIA LOCAL

El cos policial estrena dues noves unitats
i renova part de la seva fl ota de vehicles
El departament posa en marxa la secció de trànsit i mobilitat i la dedicada a l’àmbit administratiu i a medi ambient

La Policia Local ha presentat 
públicament les dues noves uni-
tats del cos, la de trànsit i mo-
bilitat, i l’administrativa i medi 
ambient. La creació d’ambdues 
seccions s’emmarca en el Pla de 
reestructuració que es va posar 
en marxa a principi d’any amb 
l’objectiu de renovar l’organit-
zació interna del departament. 
L’aposta passa per un model po-
licial basat en la prevenció més 
que en la reacció i en l’anticipa-
ció de les accions de vigilància 
per evitar els comportaments 
incívics, la degradació dels es-
pais públics, els problemes de 
convivència o les infraccions 
administratives i penals.
Per poder avançar en el Pla de 
reestructuració de la Policia Lo-
cal, el cos preveu augmentar el 
nombre d’efectius disponibles, 
passant de 41 a 48 agents l’any 
vinent. També ha millorat la 
dotació del seu parc mòbil amb 
prop d’una desena de motoci-
cletes elèctriques i una furgone-
ta equipada amb ordinador, im-
pressora i connexió wifi , entre 
d’altres avenços tecnològics.
“Aquests nous recursos, tant 
humans com materials, ens 
permetran donar un millor 
servei i abastar tot el munici-
pi”, ha explicat el cap de la Po-
licia Local, José Manuel Martín, 

tot afegint que el procés de mo-
dernització del cos encara no ha 
fi nalitzat: “Es troba en un esta-
di avançat i esperem poder-lo 
enllestir a mig termini”.

Compromís municipal. Tant 
l’alcaldessa, Laura Campos 
(ECP), com el regidor de Po-
licia Local, Oriol Serratusell 
(ECP), han expressat el seu 
compromís de seguir dotant 
el departament dels mitjans 
necessaris per donar resposta 
a les necessitats del municipi. 
“Des de l’equip de govern 
estem fent una aposta cla-
ra per la reestructuració del 
cos, no només amb recursos 
humans, també materials, 
perquè pugui desenvolupar 
la seva tasca de forma correc-

ta”, ha manifestat l’alcaldessa, 
tot reconeixent la difi cultat que 
implica actuar en un municipi 
amb deu barris i amb una gran 
superfície agrícola i forestal. 
“Millorar la seguretat, con-
trolar l’incivisme, protegir el 
medi ambient i la seguretat 
viària són les nostres priori-
tats”, ha afegit l’edil.
Serratusell, per la seva banda, 
ha posat en valor el canvi de 
part de la fl ota del cos policial 
per anar cap a una mobilitat 
més ecològica. “Hem canviat 
les motocicletes de gasolina 
per d’altres elèctriques”, ha 
explicat el regidor.

VÍDEO A LAVEU.CAT

Pilar Abián | La Ferreria El cos, que passarà 
a tenir 48 agents, ha 
millorat el seu parc 
mòbil amb motocicletes 
elèctriques i una 
furgoneta equipada
per fer controls viaris
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Projecte fet en el marc del Pla de 
reestructuració del departament
La creació de dues noves unitats en el si de la Policia Local respon al pro-
jecte de modernització del cos. La unitat de trànsit i mobilitat s’encarrega-
rà de promoure al municipi les campanyes de seguretat viària establertes 
pel Servei Català de Trànsit i de fer els controls d’alcoholèmia, drogues, 
velocitat i indisciplina viària. També analitzarà els factors que intervenen 
en la sinistralitat dins del municipi, vigilarà especialment la circulació de 
vehicles pesants que transiten pel nucli urbà i elaborarà campanyes es-
pecífi ques vinculades amb la mobilitat.
Pel que fa a la unitat de policia administrativa i medi ambient, neix amb 
dos objectius primordials, d’una banda el desenvolupament de les tas-
ques de vigilància, prevenció i protecció del medi natural –amb especial 
atenció als abocaments incontrolats, la proliferació de construccions in-
controlades al medi natural i la prevenció d’incendis– i, de l’altra, l’exerci-
ci de la funció inspectora dins de l’àmbit administratiu al municipi, el que 
inclou fer complir les ordenances municipals i la normativa relacionada 
amb els locals i establiments de pública concurrència | PA

El govern referma 
la seva aposta per 
reforçar la Policia Local
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Dissolució de la 
Mancomunitat 
de Montcada, 
Cerdanyola i 
Ripollet
La Comissió Gestora de la Man-
comunitat Intermunicipal Cer-
danyola, Ripollet i Montcada 
ha aprovat dissoldre aquest or-
ganisme, entenent que l’ens no 
disposa de l’estructura tècnica ni 
econòmica necessària per donar 
resposta àgil als problemes dels 
municipis i que actualment hi 
ha altres administracions amb 
més recursos que actuen en el 
territori, com són el Consell Co-
marcal, l’Àrea Metropolitana de 
Barcelona o la Diputació.
Com a exemple de la col-
laboració existent en l’actualitat, 
els edils destaquen la subvenció 
conjunta atorgada per la Dipu-
tació a Montcada i Ripollet per 
a la modernització de polígons 
industrials o la reclamació dels 
tres municipis més Barberà per a 
la construcció del futur hospital 
als terrenys de l’antiga Redosa. 
La Mancomunitat Cerdanyola-
Ripollet es va constituir el 2 de 
febrer de 1956 i l’Ajuntament 
de Montcada s’hi va afegir 
l’any 2000 | PA

El nou passeig de vianants de 
la Ferreria, paral·lel a la riera 
de Sant Cugat, que connecta 
les passarel·les de Terra Nostra 
i la Font Pudenta ja s’ha obert 
al públic. L’actuació, que ha 
costat 558.477 euros, s’inclou 
en el Pla de modernització dels 
polígons industrials i ha consis-
tit en l’adequació d’una vorera 
la instal·lació de 160 columnes 
amb il·luminació led –que enca-
ra no estan activades–, arbrat i 
bancs per seure.
El regidor de Promoció Econò-
mica i Ocupació, Jaume Teixi-
dó (ERC), ha destacat que el 
projecte conjuga els interessos 
dels empresaris i els de l’Ajunta-
ment. “Integrem l’ús diari que 
fan d’aquest passeig, tant els 
treballadors per desplaçar-se 
a la feina com els estudiants 
de l’institut, amb el de les 
persones que el fan servir des 
d’una vessant lúdica”, ha dit 

Teixidó, qui també ha posat en 
valor l’estalvi energètic per la 
instal·lació de llums led. El re-
gidor d’Urbanisme, Jordi Sán-
chez (ERC), per la seva banda, 
opina que l’actuació ha servit 
“per dignifi car l’entorn”.

Objectius. El Pla de modernit-
zació dels polígons, que inclou 

tant Montcada com Ripollet, 
està dotat amb 1.024.992 eu-
ros. A banda del passeig es-
mentat, el segon projecte inclòs 
al Pla a l’àmbit montcadenc i 
que també s’ha executat recent-
ment, amb un pressupost de 
157.136 euros, ha consistit en la 
millora de l’enllumenat públic 
als polígons de la Ferreria, Molí 

d’en Bisbe, Foinvasa i la Gran-
ja. “Amb aquestes actuacions 
destinades a millorar els sec-
tors industrials volem atraure 
inversions al municipi i gene-
rar activitat econòmica que 
reverteixi en més prestacions 
per a la ciutadania”, ha dit l’al-
caldessa, Laura Campos (ECP).

VÍDEO A LAVEU.CAT

Finalitzen les obres del nou passeig de 
vianants paral·lel a la riera de Sant Cugat

PLA DE MILLORA DE POLÍGONS

L’eix connecta les passarel·les de Terra Nostra i la Font Pudenta i inclou 160 punts de llum, nou arbrat i bancs

Laura Grau | La Ferreria

L’alcaldessa, el regidor d’Urbanisme i altres membres del govern van visitar amb els tècnics el nou passeig un cop acabades les obres
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Fins a l’1 de novembre estarà 
obert el termini de votació per-
què la ciutadania triï quins són 
els projectes que es fi nançaran 
des de l’Ajuntament en el marc 
de la tercera edició dels Pressu-
postos Participatius 2021-22. Si 
bé la convocatòria va rebre ini-
cialment un total de 32 propos-
tes, el grup motor format per 
representants del govern, dels 
partits de l’oposició i tècnics 
de l’Ajuntament n’ha descartat 
prop d’una vintena (17) en fun-
ció dels criteris preestablerts de 
tipus tècnic, legal, urbanístic, 
competencial i econòmic –cada 
projecte no pot superar el límit 
de 60.000 euros.
Les votacions es poden fer a tra-
vés de la plataforma Montcada 
Participa i per votar cal tenir més 
de 12 anys, estar empadronat al 
municipi i registrar-se al portal 
web. Es poden triar un màxim 
de tres propostes que s’hauran 
de puntuar amb 5, 4 i 3 punts, 
per ordre de preferència.

Projectes seleccionats. La tercera 
edició del Pressupostos Partici-
patius té una dotació total de 
285.000 euros –35.000 més que 
l’anterior convocatòria– dels 
quals 250.000 es destinaran als 
projectes més votats relacionats 
amb inversions. Els seleccio-
nats en aquest apartat n’han 
estat 15, tres dels quals s’han 
agrupat en un de sol donada la 
similitud de les propostes, dei-
xant la llista defi nitiva en 13. 
Entre les propostes, n’hi ha que 
estan vinculades a la mobilitat, 
d’altres al món esportiu i tam-
bé, al medi ambient i al món 
cultural.
Una de les novetats d’aquesta 
tercera edició ha estat la possi-
bilitat de presentar projectes de 
caire social i juvenil amb una 
inversió de 25.000 euros –el 
màxim són 5.000 per projecte. 
A l’àmbit social, s’han fet dues 
propostes, una sobre l’amplia-
ció dels equips desfi bril·ladors 
instal·lats en equipaments mu-
nicipals i una altra per crear 

un espai de jocs i aprenentatge 
infantil al barri de la Ribera du-
rant un trimestre.
Finalment en l’apartat juvenil, 
s’ha presentat una única pro-
posta, l’organització de concerts 
de música de diferents estils per 
al jovent que, per decisió unàni-
me del grup motor, es fi nançarà 
amb tota la dotació econòmica 
prevista,10.000 euros.

Aposta política. Els Pressupostos 
Participatius són una iniciativa 
de l’Ajuntament que el govern 
municipal –ECP i ERC– va 
posar en marxa en l’anterior 
mandat i que permet els mont-
cadencs decidir a què es destina 
una part dels diners públics de 
l’apartat d’inversions, partici-
pant directament en el projec-
te de ciutat. “Responen a un 
exercici de democràcia direc-
ta i de transparència munici-
pal”, ha manifestat Juan Carlos 
de la Torre (ECP), regidor de 
Ciutadania i Participació Ciu-
tadana.

PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS

De la trentena de propostes presentades, la meitat ha passat a la fase de votació

Pilar Abián | Redacció
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La ciutadania ja pot votar quins 
projectes vol veure realitzats

Espectacle    
     infantil

23 d’octubre de 2021,
a les 12 h
Activitat gratuïta.
Inscripció prèvia.

CENTRE CÍVIC CAN CUIÀS
C. Geranis s/n
935 758 705
centreciviccancuias@montcada.org

Més informació:
www.montcada.cat

spais de salutenovembre de 2021
• Activitats gratuïtes

• Aforament limitat

• Cal inscripció prèvia

Dijous 4 de novembre, a les 11 h

TALLER: “INTRODUCCIÓ

ALS MASSATGES”
Centre Cívic Can Cuiàs

Dijous 11 de novembre, a les 17 h

TALLER: “AUTOMASSATGE 

CERVICAL I ESCAPULAR”
Casal de Gent Gran Casa de la Mina

Dijous 18 novembre, a les 10 h

XERRADA: “INTEL·LIGÈNCIA 

EMOCIONAL”
Centre Cívic Can Cuiàs

INSCRIU-TE A
entandem.cat

Vols fer un 
voluntariat social?

Tens entre 
18 i 30 anys? Vols ser mentor/a 

durant dues hores 
setmanals?

Els tàndems creen vincles 
que obren la inquietud
i camins cap a la inclusió

PROJECTES SELECCIONATS
#Reubicar la seu de DAPSI-CDIAP

#Oferta d’oci nocturn juvenil

#Arranjar la font de l’estació de Manresa

#Construcció d’un skatepark a Ca n’Oller

#Ampliació dels equips desfi bril·ladors 

#Reformar la piscina municipal

#Remodelar les instal·lacions d’atletisme

#Circuit d’educació viària infantil

#Espai exclusiu per a gossos

#Espai de joc i aprenentatge infantil

#Videocàmera sota el pont de l’R3

#Campus d’Adimir Diversity&Inclusion

#Pista de bàsquet al parc de les Aigües

#Arranjament del camí del riu Besòs 
fi ns al torrent de la Vallençana

#Creació de l’Àliga de Montcada

#Arranjar l’accés a Can Cuiàs

VOTACIONS A TRAVÉS 
DE LA PLATAFORMA
MONTCADA PARTICIPA
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La Mostra gastronòmica i la 
fi ra del vehicle clàssic coincidi-
ran en dates i espai el cap de 
setmana del 23 i 24 d’octubre, a 
l’entorn del pavelló Miquel Po-
blet. La primera es farà els dos 
dies –dissabte, de 12 a 16h i de 
20 a 23h, i diumenge, de 12 a 
16h–, mentre que la segona tin-
drà lloc només diumenge, de 9 
a 18h. 
La trobada gastronòmica 
comptarà amb la participació 
d’una dotzena d’establiments 
locals: Aragua Latin Market, 
Enrique Tomás, Gran Danu-
bio, La Candela, La Mercè y 
punto, La Tasca, Madame Des-
serts, Menjar és un plaer, Pizza 
a punt, Restaurante Wasabi, 
Rostisseria Tasta’m Hermanos 
Nieto i Vinalium, que oferiran 
una variada oferta gastronòmi-
ca. La fi ra comptarà amb un 
servei de gots reciclables per 
reduir els residus generats que 
tindran un cost d’1 euro i po-

dran ser retornats recuperant 
l’import.

Bona resposta. Pel que fa a la 
Mostra de vehicles clàssics, 
comptarà amb la participació 
d’una quarantena de parades 
vinculades al món del motor, 
a més d’un simulador de con-
ducció. L’organització també 
porta com a novetat un camió 
del rallie París-Dakar i un ca-
mió de competició. El regidor 

de Comerç i Turisme, Gerard 
Garrido (ERC), considera que 
agrupar les dues fi res serà bene-
fi ciós per garantir la participació: 
“La mostra de vehicles clàssics 
sempre aplega un gran nom-
bre d’assistents, no només del 
municipi, també de fora, per 
això és interessant fer coincidir 
ambdós esdeveniments i pro-
mocionar Montcada i Reixac 
des d’un punt de vista turístic”.

VÍDEO A LAVEU.CAT

ELS DIES 23 I 24 D’OCTUBRE

L’organització de la trobada de clàssics preveu concentrar més de 3.000 visitants

Pilar Abián | Redacció

La fi ra dels clàssics es farà només diumenge, mentre que la gastronòmica durarà dos dies
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Cap de setmana de fi res a 
l’entorn del pavelló municipal

La Taula per la Salut reprèn les 
mobilitzacions per les urgències

La Taula per la Salut va fer una concentració el 14 d’octubre davant 
de l’ambulatori durant la qual es va llegir el text de la moció aprovada 
al Ple de juliol a proposta seva, que insta la Generalitat a reobrir les 
urgències nocturnes al CAP Montcada i a destinar una major inversió 
als centres de salut i atenció primària del municipi. També demana 
més mitjans en l’àmbit de salut mental, un estudi sobre les necessitats 
de la població que viu més allunyada dels centres sanitaris i la garan-
tia que el futur hospital sigui al 100% de gestió pública. L’objectiu de 
la Taula és que aquesta moció es faci efectiva a través del Parlament 
de Catalunya i s’incloguin les partides necessàries a la proposta de 
pressupostos del Govern per al 2022 | LG
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El risc de transmissió i de rebrot 
de la Covid-19, sota mínims
La incidència de la Covid-19 al municipi continua en nivells baixos, 
seguint la tendència iniciada a mitjan de setembre, tant al municipi 
com a la resta de Catalunya, fet que ha permès posar fi  a les restric-
cions d’aforament i d’activitats imposades en els darrers mesos per 
de la Generalitat. El risc de trasmissió a data del 21 d’octubre –en el 
moment de tancar aquesta edició– era del 0,85 –per sota de la mitjana 
de Catalunya, que era del 1,08– i el de rebrot se situava en 10. En 
la mateixa data tampoc no constava cap montcadenc hospitalitzat a 
causa de la Covid-19. Pel que fa al nombre de persones que ja han 
rebut la pauta completa de vacunació al municipi, segons les dades 
facilitades pel Departament de Salut, la xifra se situa en 26.295 –més 
del 80% dels residents majors de 12 anys | LG

Els bars i restaurants tornaran a 
tenir les terrasses com abans
A partir del 15 de desembre, els establiments hauran de tornar la seva 
terrassa exterior a l’espai i condicions anteriors a les autoritzacions 
especials que l’Ajuntament va aplicar de forma temporal arran de la 
pandèmia de la Covid-19. Aquesta mesura ja s’ha començat a aplicar 
en d’altres municipis i coincideix amb la decisió de la Generalitat d’ai-
xecar totes les restriccions relacionades amb el sector de la restaura-
ció que, des del 15 d’octubre, ha recuperat el seu horari habitual i no 
té limitacions d’aforament tant als espais interiors com exteriors | LR
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Tots els grups municipals van 
aprovar al Ple de setembre la 
proposta presentada pel govern 
–ECP i ERC– per avançar en 
la modifi cació puntual del Pla 
General Metropolità (PGM) a 
l’àmbit conegut com a Montca-
da Nord, en el límit amb la Lla-
gosta i la riera Seca. El projecte 
pretén ordenar la façana nord 
del municipi, creant un parc 
urbà de més de 8 hectàrees 
amb vocació de connector verd 
i la reordenació de les activitats 
industrials existents al seu vol-
tant, per tal de permetre la im-
plantació de noves activitats de 
tipus terciari.
Amb aquesta nova proposta, 
l’Ajuntament vol potenciar el 
sector des d’un punt de vista 
paisatgístic i industrial i inten-
tar resoldre el confl icte judicial 
que manté amb el consistori de 
la Llagosta arran la modifi cació 
del PGM fet per Montcada l’any 
2003 per propiciar el trasllat de 
la fàbrica Valentine del nucli 
urbà al polígon Can Milans. 
“Aquesta és la segona vegada 
que presentem una proposta 
de planejament per recupe-
rar un sector força degradat 
ja que l’anterior, plantejada 
al 2015, va ser recorreguda 
pel consistori de la Llagosta 
i tombada pel Tribunal Su-
perior de Justícia de Catalu-
nya”, va explicar el president 
de l’Àrea Territorial, Jordi Sán-
chez (ERC).
Tant el portaveu del PSC, An-
dreu Iruela, com la de Cs, Ana 
Pellicer, van coincidir a opinar 
que la proposta presentada pel 
govern és una oportunitat per 
recuperar una zona molt degra-
dada i una solució digna per a 
ambdós municipis.

Nou pas per reordenar el sector 
que limita amb la Llagosta

PLE DE SETEMBRE

L’Ajuntament fa una proposta per resoldre el confl icte judicial que té amb el municipi veí

Pilar Abián | Redacció

El consistori presenta un nou pla per millorar la zona nord de Montcada i recuperar tant l’espai industrial degradat, com l’entorn natural
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Mesures per actuar contra 
les conductes incíviques

CONSELL DE CIVISME

Pilar Abián | Redacció

L’Ajuntament tindrà l’any vinent quatre inspectors de residus

Incorporar quatre inspectors 
de residus per lluitar contra 
l’abandonament de volumino-
sos a la via pública; instal·lar 
càmeres de seguretat als punts 
on es detecta aquest fenomen 
amb més freqüència; continuar 
amb les campanyes de sensibi-
lització ciutadana i incentivar el 
cens dels animals de companyia 
fent un banc d’ADN per detec-
tar i sancionar les defecacions 
d’aquests a la via pública són al-
gunes de les mesures que el go-
vern vol posar en pràctica l’any 
vinent. Així ho va anunciar el 
regidor de Serveis Municipals i 
Via Pública, Juan Carlos de la 
Torre (ECP), durant la reunió 
virtual del Consell de Civisme 
i Convivència que va tenir lloc 
el 14 d’octubre.

Valoració de l’enquesta. Les pro-
postes del consistori van en la 
línia d’actuar contra les conduc-
tes incíviques detectades a la via 
pública refl ectides a l’enquesta 
ciutadana feta l’estiu passat a la 
localitat amb la participació de 
més de 500 persones. 
La majoria dels enquestats consi-
dera que els principals problemes 
que hi ha estan relacionats amb 
l’abandonament d’excrements 
de gossos i de voluminosos a la 
via pública, així com amb el mal 
ús de contenidors i papereres. 

Malgrat que, en general, la ciu-
tadania coneix quines són les 
obligacions recollides a l’orde-
nança de tinença responsable 
d’animals i l’existència del ser-
vei de recollida gratuït de vo-
luminosos, hi ha la percepció 
que els carrers de la ciutat estan 
bruts per culpa de la conducta 
d’uns pocs. Per això, la majoria 
dels enquestats considera que, si 
bé les campanyes informatives 
s’han de mantenir, l’única ma-
nera d’acabar amb l’incivisme 
passa per la via sancionadora.
“Els resultats del sondeig co-
incideixen amb la percepció 
que tenim a l’Ajuntament”, 
va dir el regidor, tot afegint que 
el consistori “potenciarà les 
mesures coercitives i utilitza-
rà totes les eines que tenim al 
nostre abast per perseguir els 
comportaments incívics”.
El Consell de Civisme també va 
servir per constituir noves comis-
sions de treball en el si de l’ens, 
la de medi natural; convivència i 
relacions interpersonals, i segui-
ment de l’ordenança de tinença 
d’animals i campanya de civisme.

• DIVENDRES 22 D’OCTUBRE, A LES 19.30 H

Documental i col·loqui: Cuerpos diversos, derechos 
iguales, de la sèrie Nosotrxs somos (Playz - RTVE).
Espai Jove Can Tauler 

• DILLUNS 25 D’OCTUBRE,

A LES 17.30 H

Gogaritxi i els seus vindicontes: Ara 
em dic Joana  i  Piratrans Carabarco, 
a càrrec de Gogara.
Centre Cívic de Can Cuiàs

• DIMECRES 27 D’OCTUBRE, 

A LES 17 H

Xerrada en línia: “Drets laborals de les 
persones trans*. Recursos i experiències”.
Per a entrar, ves a https://zoom.us/

i clica a “Entrar a una reunió”.

Posa l’ID: 817 4871 7623 i el codi

d’accés: 319601

En motiu del DIA INTERNACIONAL D’ACCIÓ 

PER LA DESPATOLOGITZACIÓ TRANS

Llegeix el manifest a 

www.montcada.cat/temes/igualtat 

PROGRAMA 2021

PER A MÉS INFORMACIÓ 

I ACTIVITATS CONSULTA

LES XARXES @IGUALTATMIR 

TAULA
LGBTI

Llum verda a quatre mocions
Els grups municipals van aprovar 
per unanimitat les quatre mocions 
que es van presentar al Ple. Dues 
van ser a càrrec del PSC, una per 
condemnar la violència exerci-
da contra les persones LGTBIQ i 
l’altra, en defensa dels drets de 
les dones afganeses després de 
l’arribada dels talibans al poder, 
instant la comunitat internacional 
a actuar al respecte i a no dei-
xar-les en l’oblit. En el cas de la 
lluita contra l’homofòbia, els grups 
van aprovar reclamar a la Genera-
litat a desplegar totalment la Llei 
11/2014 i al govern de l’Estat, a 
agilitzar el procés de tramitació de 
l’Avantprojecte de llei per a la igual-
tat real i efectiva de les persones 
trans i per la garantia dels drets de 

les persones LGTBIQ. Una altra de 
les mocions presentades al Ple va 
ser a càrrec del grup dels comuns, 
ECP, tot reclamant els drets i la 
millora de les condicions laborals 
dels repartidors i repartidores de 
les plataformes digitals, exigint que 
les empreses facin contractacions 
directes, reconeguin els descan-
sos que estableix la llei i abonin 
despeses com el desgast del vehi-
cle o la benzina, entre d’altres.
Finalment, ERC va presentar una 
moció per donar suport a la candi-
datura presentada per la Confede-
ració Sardanista de Catalunya da-
vant la UNESCO perquè la sardana 
entri a formar part de la Llista Re-
presentativa del Patrimoni Cultural 
Immaterial de la Humanitat | PA

Qualitat de l’aire. Un altre dels 
punts aprovats a la sessió ple-
nària per unanimitat va ser el 
Pla supramunicipal per a la 
millora de la qualitat de l’aire 
que impulsa en Consell del Va-
llès Occidental. L’Ajuntament 
es compromet així a aplicar la 
quarantena d’accions incloses 
en el document amb l’objectiu 
de reduir les emissions conta-
minants des d’ara i fi ns al 2025. 
El Pla supramunicipal consta 
de diferents apartats. El primer 
és una diagnosi en relació als 

contaminants més rellevants pre-
sents a la comarca a través de la 
qual es farà un inventari d’emis-
sions i s’identifi caran els princi-
pals focus contaminants. A partir 
d’aquí, es fi xaran els objectius de 
reducció d’emissions.

Auditoria del servei. El govern va 
donar compte al Ple de l’estudi 
fet per la Sindicatura de Comp-
tes l’any 2017, segons el qual els 
nivells de qualitat del servei de 
neteja viària i recollida de resi-
dus són manifestament millora-
bles, motiu pel qual n’ha encar-
regat una auditoria. “Amb la 
informació que obtinguem, 
veurem quin n’és el marge 
de millora i podrem prepa-
rar la redacció del proper 
plec de contractació del servei 
que s’ha de fer al 2023”, va 
dir el regidor de Via Pública, 
Juan Carlos de la Torre (ECP). 
L’edil també va puntualitzar 
que algunes de les defi ciències 
detectades per la Sindicatura ja 
han estat corregides.

El consistori es 
compromet a aplicar 
accions per millorar 
la qualitat de l’aire

L’Ajuntament es 
planteja instal·lar 
càmeres per lluitar 
contra l’abandonament 
de voluminosos

En marxa, una auditoria 
sobre el servei de 
neteja viària i la 
recollida de residus 
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El comitè celebra els avenços de 
la Taula de Reindustrialització

Després de mesos de llarga es-
pera i manca de concrecions, la 
Taula per la Reindustrialització 
sembla començar a donar els 
seus fruits. Això és el que es 
desprèn de les darreres infor-
macions que s’han fet públi-
ques sobre les negociacions que 
les administracions espanyoles 
i Nissan mantenen amb el ge-
gant xinès Great Wall Motor 
perquè adquireixi la fàbrica de 
la fi rma japonesa a Barcelona. 
De moment, el major fabricant 
de vehicles utilitaris esportius 
i furgonetes de la Xina és la 
principal opció per comprar les 
instal·lacions de Zona Franca.
Les altres dues fàbriques més 
petites, Montcada i Reixac i 
Sant Andreu de la Barca, que-
darien en mans de Silence –
proveïdor de SEAT– i de QEV 
Technologies, respectivament. 
Tot i que, ara per ara, no hi ha 
res defi nitiu, el comitè d’em-
presa de la planta montcaden-

ca, ubicada al polígon Pla d’en 
Coll, celebra que, per fi , hi hagi 
un avenç en les negociacions. 
“Tot el que sigui anar enda-
vant és positiu i, per fi , tenim 
la impressió d’haver passat 
de pantalla”, ha explicat a La 
Veu el representant de CCOO, 
Javier Adalid.

Calendari. Amb tota la cautela 
que requereix la situació i tenint 
en compte que Nissan tancarà 
les seves portes el 31 de desem-
bre, les diferents parts presents a 
la Taula de Reindustrialització 

esperen tenir els preacords amb 
les empreses interessades a pren-
dre el relleu a la multinacional 
japonesa al mes de novembre. 
“Ens hem emplaçat novament 
a una reunió a fi nal de mes per 
passar a la fase de concreció”, 
ha afegit Adalid. Les principals 
qüestions que els treballadors 
volen tenir ben lligades són les 
condicions socials i de feina, les 
ajudes que es rebran de les admi-
nistracions i dels fons europeus 
per al procés de reindustrialitza-
ció i les negociacions sobre els 
actius de Nissan.

Pilar Abián | Redacció

NISSAN
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Al maig, quan es complia un any de l’anunci del tancament, els treballadors es van mobilitzar

La planta que la multinacional té a Montcada podria quedar en mans de Silence

Fes-te una foto amb un cartell de la campanya i 
penja-la a Instagram amb l’etiqueta

#prevencióresidusMontcada

Trobareu els cartells de la Setmana de Prevenció 
de Residus a les minideixalleries.

Tens temps fins al 28 de novembre per pujar la 
foto a Instagram.

El 30 de novembre es farà el sorteig en directe 
(11 h), per mitjà de les xarxes socials de 
l’Ajuntament, d’un lot de 12 entrades per als 
Cinemes Montcada.

Consulta la ubicació de les minideixalleries i les 
bases íntegres del concurs a www.montcada.cat

Suma’t a la Setmana
de Prevenció de Residus 2021

i guanya entrades de cinema!

Programa de reactivació 
postcovid per a empreses

MÓN EMPRESARIAL

Pilar Abián | Redacció

El promou la Regidoria de Promoció Econòmica i Ocupació

La Regidoria de Promoció Eco-
nòmica i Ocupació ha posat en 
marxa un nou programa de 
reactivació postcovid, adreçat 
a empreses i persones emprene-
dores. L’objectiu del projecte és 
col·laborar amb el teixit empre-
sarial a superar la situació deri-
vada de la pandèmia mitjançant 
la recuperació de les vendes i la 
millora dels seus resultats.
El programa consta de 15 hores 
distribuïdes en cinc sessions de 
treball, per tal de dissenyar l’es-
tratègia més adient per fer front 
a la nova situació i defi nir un pla 
d’acció d’aplicació immediata en 
els àmbits estratègic, comercial i 
fi nancer. Les inscripcions s’han 
de fer abans del 31 d’octubre. 
Per a més informació, es pot tru-
car al 672 622 758 o enviar un 
correu electrònic a promocioecono-
mica@montcada.org.

Contractacions. Montcada i Rei-
xac és un dels municipis que 
ofereix el programa 30 Plus 

2021, una iniciativa del Con-
sell Comarcal del Vallès Occi-
dental de suport a persones en 
situació d’atur i a empreses que 
busquen personal. El termini 
de vigència d’aquest programa 
acabarà el 31 de març vinent.
Per a l’empresa contractant, 
que ha de complir uns requi-
sits previs, el programa ofereix 
la gestió del procés de selecció 
i un contracte subvencionat, 
amb un ajut equivalent al sala-
ri mínim interprofessional i en 
proporció a la jornada laboral. 
La quantia màxima de l’ajut 
que s’atorga des de l’adminis-
tració és de 9.882 euros.
Per a la persona participant 
–que ha de ser major de 30 
anys– el programa ofereix un 
contrac te laboral de 6 mesos 
de durada i de 20 hores set-
manals com a mínim, així com 
formació, acompanyament i 
orientació. Els interessats han 
de contactar amb el Consell a 
través del telèfon 937 273 534 
o el correu rodriguezrn@ccvoc.cat.
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DIA CONTRA EL CÀNCER DE MAMA
Sin teta hay paraíso i l’AECC van organitzar el 
19 d’octubre sengles campanyes de recollida 
de diners per a la investigació de la malaltia 

HORARI DEL CEMENTIRI MUNICIPAL 

PER TOTS SANTS 2021

Els dies 30 i 31 d’octubre
i 1 de novembre, obert de 9 a 17 h,
de forma ininterrompuda.

MESURES DE SEGURETAT 
PER LA COVID-19:

NOTÍCIA A LAVEU.CAT

Tres dels gats que es troben al refugi, menjant l’aliment donat pels socis i voluntaris de l’associació animalista Advam

PROTECCIÓ DELS ANIMALS

L’Ajuntament habilita un refugi per a 
gats que viuen a colònies de carrer 
La iniciativa neix de la necessitat d’esterilitzar i xipar els animals per controlar el grups felins d’arreu del municipi

L’Ajuntament ha obert a Ter-
ra Nostra un refugi per a gats 
de carrer que gestiona l’entitat 
animalista del municipi Advam. 
En aquest espai, amb capacitat 
per a una quarantena d’exem-
plars, s’acullen provisionalment 
els que provenen de colònies 
existents a la localitat, bé per 
motius de salut o per procedir a 
la seva esterilització. 
Per poder posar en marxa el 
projecte, el consistori ha hagut 
de crear un nucli zoològic, se-
guint els requeriments que mar-
ca la Generalitat. El refugi cons-
ta d’espais interiors on romanen 
els gats que han passat o han de 
passar per un procés d’esterilit-
zació i també d’altres que estan 
malalts o en situació terminal, 
així com de patis tancats amb 
xarxes per evitar que puguin 
sortir del recinte. A la mateixa 
parcel·la, hi ha una zona anne-
xa oberta a gats de carrer que 
només s’hi acosten a menjar.

Colònies. Els gats són animals 
que, malgrat viure de forma 
domesticada, tenen predisposi-
ció a marxar de casa per satisfer 
el seu natural desig sexual i dur 
a terme la reproducció. Aquesta 
circumstància, juntament amb 
els casos d’abandonament, és el 
que propicia que es formin co-
lònies de carrer. És per aquest 
motiu que esterilitzar i xipar els 
animals resulta primordial per 
poder-los controlar. 
Actualment, hi ha registrades 
a Montcada i Reixac al voltant 
d’una quarantena de colònies 
felines que estan sota la super-
visió dels voluntaris animalis-
tes. “Constantment en van 

sortint de noves, mentre d’al-
tres acaben desapareixent de 
forma progressiva, un cop 
els animals són esterilitzats i 
moren sense deixar descen-
dència’’, ha assenyalat Clau-
dio Marcos, tècnic de Salut Pú-
blica de l’Ajuntament.

Control de felins. Membres de 
l’entitat animalista són els en-
carregats d’alimentar els exem-
plars de les colònies, tasca que 
només poden fer persones 
acreditades mitjançat un carnet 
expedit pel consistori. Això els 
permet saber quants exemplars 
les formen i quin és el seu estat 
de salut. Arreu del municipi hi 
ha punts d’alimentació habili-
tats que es van instal·lar l’any 
passat en ser una de les pro-
postes incloses als Pressupostos 
Participatius. 
Si bé Advam rep una subvenció 
municipal, aquesta no arriba a 
cobrir la totalitat dels serveis que 
presta –atenció veterinària, esteri-
litzacions i alimentació– i reque-
reix de donacions i de les pròpies 
aportacions econòmiques dels 
voluntaris per poder funcionar.

VÍDEO A LAVEU.CAT

Alex Kong/ Pilar Abián | Terra Nostra
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‘És responsabilitat de la persona propietària del 
gat que aquest estigui censat, xipat i esterilitzat’

La instal·lació està 
preparada per acollir 
una quarantena 
d’exemplars

Els animals que 
passen pel refugi són 
esterilitzats i xipats i, 
posteriorment, retornats 
a la colònia d’origen

Advam és una associació animalis-
ta sense ànim de lucre que té com 
a objectiu col·laborar en la protec-
ció d’animals abandonats i maltrac-
tats, controlar les colònies de gats 
de carrer i fomentar el respecte pels 
animals amb tasques de difusió i 
sensibilització. La seva missió con-
sisteix a capturar, esterilitzar, xipar i 
retornar l’animal al grup. Les apor-
tacions econòmiques dels socis, 
les donacions de menjar i material 
i la col·laboració dels voluntaris són 
factors que juguen un paper molt 
important en l’associació. Elisabeth 
Osorio n’és una de les fundadores.
Per què hi ha tants gats de carrer?
A banda de possibles casos 
d’abandonament, els gats ten-
deixen a escapar-se i hi ha molts 
propietaris que no els xipen ni els 
esterilitzen. Això, d’una banda, di-

fi culta localitzar-los i, de l’altra, si 
troben parella, pot generar la for-
mació d’una colònia. Ens trobem 
amb grups felins aparentment 
controlats on, de cop i volta, apa-
reix una femella prenyada que tor-
na a desequilibrar-ho tot.
Mensualment, quin nombre d’ani-
mals dona Advam en adopció?
Depèn. Hi ha mesos que en do-
nem 5 i d’altres que 3. Quan hi ha 
molts cadells, podem arribar a do-
nar-ne entre 12 i 15.
Quin missatge donaria als propie-
taris de gats o a les persones que 
en volen adoptar?
Que assumeixin la responsabilitat 
que implica tenir un animal. L’han 
de censar, esterilitzar, xipar i dur 
al veterinari quan cal. També han 
d’adaptar les fi nestres de casa 
amb mosquiteres o xarxes perquè 

l’animal no pugui caure al carrer. 
Les persones que adopten a través 
de la nostra entitat ja reben l’ani-
mal esterilitzat, xipat i desparasitat.
De quina manera es pot contactar 
amb Advam?
Qui n’estigui interessat, tant per 
adoptar un gat com per col·laborar 
amb nosaltres, pot contactar-hi a 
través del web advam.org o del 
perfi l de l’entitat a les xarxes socials 
Instagram, Twitter i Facebook | AK
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#llenguamaternaMontcada

Sabies que en català

portar el lliri a la mà
vol dir actuar de manera innocent?

Col·labora en el Dia Internacional de 

la Llengua Materna 2022 i envia’ns una 
expressió de la teva llengua 
materna.

Omple el formulari que 
trobaràs al codi QR
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?I en la teva llengua,
quines expressions

utilitzes
habitualment
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 www.montcada.cat

L’Ajuntament obrirà a partir de 
l’1 de novembre un nou horari 
de consergeria a les escoles Mit-
ja Costa i Font Freda perquè les 
instal·lacions es converteixin 
en patis oberts i estiguin dispo-
nibles per als entrenaments de 
les entitats que ho sol·licitin de 
dilluns a divendres, de 17 a 21h, 
i els cap de setmana, segons les 
necessitats. Aquesta novetat co-
incidirà amb l’entrada en vigor 
del nou contracte del servei de 
consergeria i neteja de les instal-
lacions esportives; i del de coor-
dinació, direcció, socorristes i 
monitors, així com el del man-
teniment i suport logístic a les 

activitats que organitza la Regi-
doria d’Esports. 

Objectius. L’obertura d’aquestes 
instal·lacions fora del seu hora-
ri lectiu respon a l’objectiu de 
posar a l’abast de les entitats 
tots els equipaments existents 
davant l’augment del volum 
d’equips, que ha provocat una 
pujada de la demanda d’espais 
per entrenar. Actualment, el 
municipi disposa de 12 equi-
paments: Montcada Aqua, el 
pavelló Miquel Poblet, l’Espai 
d’entitats, la Zona Esportiva 
Centre, els estadis de futbol de 
la Ferreria i Can Sant Joan, la 
zona d’atletisme, les dues pistes 

de petanca ubicades a Montca-
da Nova i Can Sant Joan i la 
Zona Esportiva Can Cuiàs. 
En els darrers anys, ja s’estan 
utilitzant com a patis oberts les 
escoles Reixac, Elvira Cuyàs i 
l’IE El Viver. 
“És molt positiu poder obrir 
dos patis més per fer qual-
sevol pràctica esportiva o 
activitats de lleure. Aquests 
espais també s’habilitaran 
per als entrenaments dels 
clubs per atendre l’augment 
d’equips, que indica que l’es-
port està molt viu entre el jo-
vent”, ha manifestat el regidor 
d’Esports i d’Infància i Joven-
tut, Gerard Garrido (ERC). 

L’Ajuntament posarà en marxa la nova mesura a partir de l’1 de novembre

Sílvia Alquézar | Redacció

Els centres Font Freda i Mitja 
Costa s’obren a les entitats

PATIS OBERTS
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El pati de l’escola Font Freda disposa de dues pistes esportives i d’una zona d’esbarjo amb taules de pícnic i de ping-pong

El programa de lleure inclusiu 
Dissabtes per a tu s’ha posat en 
marxa el 16 d’octubre, després 
del parèntesi de més d’un any a 
causa de la pandèmia. Es tracta 
d’un projecte adreçat a perso-
nes adultes amb diversitat fun-
cional que proposa activitats 
d’oci aprofi tant l’oferta cultural 
i festiva del municipi i voltants.

Iniciatives. Les activitats són 
gratuïtes i es fan de forma 
quinzenal a la Casa de la Vila, 
si es programen propostes d’in-
terior, i també és el punt de 
sortida i retorn en el cas d’ac-
tivitats exteriors. En funció de 

l’acció planifi cada i de l’època 
de l’any, l’horari és de matí o 
de tarda, d’unes cinc hores 
aproximadament i, en algunes 
ocasions, hi ha propostes per a 
tot el cap de setmana. La ges-
tió del projecte va a càrrec de 
la Fundació Demanoenmano, 
especialitzada en integració, la 
millora de la qualitat de vida 
i el desenvolupament personal 
mitjançant la pràctica de l’es-
port, l’oci i el lleure. 
Les famílies interessades po-
den contactar amb Serveis So-
cials, a l’Espai Kursaal, trucar 
al 934 451 889 o bé enviar un 
correu a serveissocials@montca-
da.org.

Torna el programa de 
lleure inclusiu per a adults 

DISSABTES PER A TU

Sílvia Alquézar | Redacció

La Casa de la Vila és l’espai on es realitzen les activitats del programa Dissabtes per a tu
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Les activitats es fan a la Casa de la Vila, quinzenalment

Audiència Pública

Pressupostos 
municipals 2022

Dijous 4 de novembre,

a les 19 h

Seguiu la sessió
per www.montcada.cat
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Activitats culturals per estimular les capacitats 
de les persones amb principi de demència

CulturaMENT
NOVEMBRE 2021 
Memòria col·lectiva • Arts plàstiques • Percussió • Taller de lletra • Fotografia

Inscripcions presencials, fins al 29 d’octubre de 2021
Regidoria de Cultura i Patrimoni

Horari: de dilluns a divendres, de 9.30 a 14 h
C. Major, 32
935 651 122
cultura@montcada.org

Més informació: www.montcada.cat

En el marc del Dia Internacional 
de la Gent Gran, que se celebra 
cada 1 d’octubre, la Regidoria de 
Ciutadania i Participació Ciu-
tadana ha organitzat durant el 
mes d’octubre diverses activi-
tats. Una cinquantena de per-
sones va participar el dia 3 a 
la caminada intergeneracional 
entre la plaça de l’Església i el 
Parc de la Llacuna, on va tenir 
lloc una sessió de ioga.

Teatre. El parc de l’Antiga Cer-
veseria va acollir el dia 17 l’es-
pectacle ‘A la fresca’, a càrrec 
de la companyia Anna Confet-
ti, i un fotoreclam amb el lema 
‘Grans amb empenta’. L’acte 
va reunir una quarantena de 
persones i va comptar amb la 
presència de l’alcaldessa, Laura 
Campos, i del regidor de Ciuta-
dania i Participació Ciutadana, 

Juan Carlos de la Torre, amb-
dós d’ECP. En la seva inter-
venció, l’alcaldessa va mostrar 
la seva satisfacció davant la 
recuperació “d’una certa nor-
malitat” després de gairebé 
dos anys de la pandèmia i va re-
fermar el compromís de l’Ajun-
tament per “continuar oferint 
una programació d’activitats 
perquè la gent gran torneu a 
fer vostres els carrers”.

Enquesta. Un 70% de les perso-
nes que van participar a l’en-
questa sobre envelliment efec-
tuada per l’Ajuntament l’estiu 
passat mostren la seva voluntat 

de ser ateses a casa, amb assis-
tència, quan siguin grans. Del 
30% restant, un 12 % prefereix 
viure a casa de familiars; el 
10%, a una residència i l’altre 
8%, en habitatges cooperatius 
o soles a casa. 
Un total de 120 persones va 
respondre el qüestionari, que 
s’emmarca dins del programa 
Montcada Ciutat Amiga de 
les Persones Grans per copsar 
l’opinió ciutadana respecte el 
model d’assistència durant l’en-
velliment.

ENVELLIMENT ACTIU

El programa ha inclòs una caminada fi ns a Mas 
Duran i un espectacle teatral amb un fotoreclam

La gent gran 
celebra el seu dia

Laura Grau | Redacció

Campos: ‘Seguirem 
proposant activitats 
perquè torneu a fer 
vostres els carrers’
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La caminada intergernacional es va fer el 3 d’octubre entre la plaça de l’Església i Mas Duran i va acollir una cinquantena de participants

Una de les parelles de gent gran que es va fer la fotografi a al fotoreclam

Tertúlies, xerrades, manualitats, 
gimnàstica, jocs de rol, ioga, 
patchword i tallers de cuina de 
microones i d’arts decoratives 
són algunes de les propostes 
que l’Esplai per a la dona ha 
programat durant l’últim trimes-
tre d’aquest any per recuperar 
l’activitat, aturada des de fa més 
d’un any i mig a causa de la pan-
dèmia. Totes les iniciatives es 
fan de dilluns a dijous, entre les 
16 i les 20h a la seu de l’entitat, 

al carrer Domingo Fins, excepte 
les tertúlies, que es realitzen els 
dilluns a la tarda, a partir de les 
17h, a la Casa de la Vila. 

Altres propostes. A més, l’Es-
plai també organitza sortides al 
teatre o visites a diferents espais 
d’interès cultural arreu de Cata-
lunya. Aquest trimestre, l’entitat 
té previst fer el tradicional dinar 
de fi  de curs, que no es va poder 
celebrar el 2020 a causa de la 

situació sanitària. “Esperem que 
el nou curs es pugui fer sense 
problemes per poder continuar 
gaudint de les propostes i de 
la companyia de les sòcies”, ha 
explicat la junta que presideix 
Enriqueta Gómez.
Les dones que vulguin partici-
par en alguna de les activitats 
es poden informar, els dimarts i 
dijous, de 17 a 19h, a la seu de 
l’Esplai o bé a través del telèfon 
639 481 707 | SA

L’Esplai per a la dona reprèn l’activitat
L’entitat, amb seu al carrer Domingo Fins, celebra enguany el 35è aniversari
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Parcs
naturals sí,
però amb
civisme.
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L’Ajuntament ha convocat la 
setena edició del concurs que 
servirà per triar el cartell que 
il·lustrarà els elements promo-
cionals del Dia de les Dones 
Treballadores del 2022, que 
es commemora el 8 de març. 
Les obres han de ser inèdites 
i la seva temàtica ha de vessar 
sobre la igualtat de gènere, així 
com les lluites socials i laborals 

de les dones. Els treballs es 
poden presentar fi ns al 14 de 
gener a la Casa de la Vila i a 
l’Espai Cultural Kursaal, en el 
seu horari habitual, o enviant 
un correu electrònic a l’adreça 
ofi cinadona@montcada.org.
El primer premi està valorat 
amb 650 euros i s’hi podran 
atorgar un màxim de 4 accès-
sits, dotats amb la quantitat de 
250 euros cadascun.

Les obres es poden presentar fi ns al 14 de gener a la Casa de la Vila i al Kursaal

Sílvia Alquézar | Redacció

Convocat el certamen de 
cartells del Dia de la Dona

8 DE MARÇ
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Cartell guanyador de l’any passat

L’Ajuntament i el Consell de Do-
nes han convocat la vuitena edi-
ció del concurs de microrelats 
‘Dones veu a les dones?’. La te-
màtica ha d’anar al voltant de la 
lluita de les dones per aconseguir 
una igualtat efectiva, tant a esca-
la col·lectiva com personal.
Les propostes s’han de presentar 
de forma electrònica, enviant un 
correu a l’adreça ofi cinadona@

montcada.org, fi ns a l’11 de fe-
brer. Els microrelats hauran de 
tenir un màxim de 200 paraules, 
han de ser originals i inèdits, ja 
siguin en català o en castellà, i 
hi poden participar les persones 
majors de 15 anys. S’entregaran 
tres premis amb 200 euros ca-
dascun i el lliurament de guar-
dons es farà el 26 d’abril, en el 
marc dels actes de Sant Jordi

Taller. La Regidoria d’Igualtat, 
Feminismes i LGTBIQ organitza 
un taller virtual de microrelats a 
càrrec de l’escriptora i periodista 
Sonia Hernández, que es farà els 
dies 16 i 30 de novembre, de 19 
a 20.30h. Les inscripcions per 
poder participar-hi es poden fer 
fi ns al 8 de novembre, enviant un 
correu electrònic a l’adreça ofi ci-
nadona@montcada.org | SA

Vuitè concurs ‘Dones veus a les dones?’
Els microrelats es poden enviar per correu electrònic fi ns al proper 11 de febrer

Subvenció per 
a dos projectes 
humanitaris 
a Lesbos

L’Ajuntament ha aprovat una 
subvenció extraordinària per a 
l’entitat Montcada Solidària per 
un import de 8.200 euros que 
servirà per fi nançar dos projec-
tes humanitaris als camps de 
persones refugiades de Lesbos 
(Grècia). Una part es destinarà 
al manteniment d’una escola 
bressol –gestionada per l’ong 
grega Stand By Me Lesbos– 
que facilita la incorporació al 
mercat de treball a les dones i 
les famílies dels infants usuaris. 

Dones i esport. L’altre projecte 
consisteix a facilitar les dones 
refugiades espais propis per fer 
esport ja que, per una qüestió 
cultural, no participen en acti-
vitats mixtes. Aquesta inicia-
tiva l’està desenvolupada l’ong 
Yoga & Sports with Refugees. 
“Donem suport a aquests pro-
jectes d’ajut als més vulnera-
bles i demanem a la UE que 
compleixi els compromisos 
d’acollida”, ha dit Juan Carlos 
de la Torre (ECP), regidor de 
Cooperació i Solidaritat.

Sílvia Alquézar | Redacció

Segona edició 
de l’Octubre 
Trans amb 
debats i teatre

L’Ajuntament organitza la sego-
na edició de l’Octubre Trans, 
coincidint amb el Dia Interna-
cional d’Acció per la Despatolo-
gització Trans, que ofi cialment 
és el 22 d’octubre. Precisament, 
la primera activitat del progra-
ma és aquest dia a Can Tauler 
(19.30h), amb un debat a partir 
de la projecció del documental 
‘Cuerpos diversos, derechos 
iguales’, de la sèrie Nosotrxs 
somos, de RTVE. Aquest dia 
també es llegirà el manifest 
commemoratiu de l’Ajunta-
ment, la Taula LGTBI i l’Ob-
servatori contra l’Homofòbia.

Altres actes. L’artista Gogara 
oferirà el dia 25 l’espectacle fa-
miliar ‘Gogaritxi i els seus vin-
dicontes’ al Centre Cívic Can 
Cuiàs (17.30h). El 27 d’octubre 
(17h) hi haurà la xerrada en lí-
nia sobre els drets laborals de 
les persones trans amb Cristi-
an Carrer (Observatori contra 
l’Homofòbia), Belén Camarasa 
(Fundació Surt) i la montcaden-
ca Tina Recio (I-Vaginàrium). 

Sílvia Alquézar | Redacció

El fotoperiodista Lucas Valle-
cillos exposa a la biblioteca Eli-
senda una mostra protagonit-
zada per persones d’Hiroshima 
i Nagasaki que van sobreviure 
als únics atacs atòmics de la 
història de la Humanitat, l’any 
1945. L’exposició fa un exercici 
de memòria històrica a partir 
dels testimonis recollits i posa 
de manifest la violació de drets 
humans que va patir la ciuta-
dania de les dues ciutats japo-
neses i l’amenaça permanent 
que representa sobre la Huma-
nitat l’existència d’aquest tipus 
d’armament.

Doble estigma. Segons Valle-
cillos, els supervivents dels 
bombardejos es van convertir 
en persones marginades social-
ment. “Els va resultar molt 
difícil pensar en un futur, des 
del punt de vista familiar i 
laboral, davant d’un quadre 
de salut incert”, va explicar 

el periodista durant la inaugu-
ració, feta el 20 d’octubre. La 
mostra també inclou un recull 
de fotografi es actuals de les 
dues ciutats “com a exemple 
de resiliència i per deixar en-
rera les imatges de destrucció 
que tots tenim a la retina”, va 
afegir l’autor, qui va destacar 
que avui dia són metròpolis to-
talment modernes. El regidor 

de Ciutadania i Participació 
Ciutadana, Juan Carlos de la 
Torre (ECP), va animar la ciu-
tadania a visitar la mostra “per 
apropar-se a dues ciutats que 
han esdevingut referència 
de pau i de superació, sense 
oblidar el passat”. La mostra 
forma part de les activitats de 
l’Ajuntament amb motiu del 
Dia Internacional de la Pau.

DIA DE LA PAU

Laura Grau | Pla d’en Coll

Lucas Vallecillos, durant la inauguració de l’exposició sobre Hiroshima i Nagasaki
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El fotoperiodista recull testimonis de supervivents dels atacs atòmics del 1945

Lucas Vallecillos refl exiona 
sobre Hiroshima i Nagasaki
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laveu.cat/agenda
Agenda

JORNADA PARTICIPATIVA 
Contacontes itinerant, espai de joc i café tertúlia veïnal
Organitza: El Rec es mou 

5 DE NOVEMBRE, DE 17 A 19H
REC COMTAL, ENTRE CAN SANT JOAN I VALLBONA

Telèfons d’interès
Ajuntament 935 726 474

Ambulàncies 061

Sanitat Respo 902 111 444

Mossos 935 614 200

Policia Local 935 752 177

Taxis 936 917 600

2625
C.PardoI.Vila

Rivas Duran I.VilaJ.Relat

1 2
C.Pardo M.Guix M.Guix
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22 23 24

29 30 3127 28
El Punt Recasens RecasensM.Guix Quirós

J.Relat

3 54

Rivas Rivas

6 7

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

octubre/novembre
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La bústia del lector
Les cartes trameses a aquesta secció no poden excedir de 25 línies. Tampoc no s’admeten continguts que 
atemptin contra persones o institucions. 

som@laveu.cat
T 935 726 492

Degradació
Cada dia he de passar pel pas 
soterrat que permet creuar les 
vies entre la carretera de Ripollet 
i l’avinguda Catalunya de Mas 
Rampinyo, i cada dia soc més 
conscient que a Montcada ens 
han acostumat al fet que tot s’es-
patlli i res s’arregli. Ja fa mesos 
que les escales mecàniques no 
funcionen i l’ascensor s’avaria 
constantment, el que complica 
molt el dia a dia de les perso-
nes amb difi cultats de mobilitat, 
a més de donar una imatge de 

degradació de la nostra població 
–per no parlar de la brutícia que 
s’acumula dintre del passadís. 
Sembla un refl ex del que malau-
radament passa a molts indrets 
de Montcada. Tot el mobiliari 
urbà s’espatlla i cap dels respon-
sables se’n fa càrrec. 
Un altre exemple d’aquesta dei-
xadesa el tenim al paviment de 
la vorera del carrer de la Mercè, 
als números imparells, un tram 
perillós, sobretot, per a les per-
sones grans. No serà fi ns ara, 
que una promotora faci pisos, 

que es repararà un tros, per cert! 
I tan sol el seu tros, fet que el 
convertirà en una muntanya 
russa de pujades i baixades a 
la vorera. La deixadesa que un 
pot percebre –sensació encerta-
da o no– contrasta amb d’altres 
pobles que tenim al voltant. És 
una llàstima. I sembla que, mal-
auradament, els montcadencs 
i montcadenques ens hem vist 
obligats a acceptar aquesta si-
tuació. Fins quan?
 Miquel Ferrer

Mas Rampinyo

Tel. 934 451 888  |  De dilluns a divendres: 9 a 21h

Tel. 935 651 122  |  De dilluns a divendres: 15 a 21h. Dissabtes i diumenges: 10 a 14h

EXPOSICIÓ
PHOTOVISIÓ 
COLOR 2021

Afotmir

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

EXPOSICIÓ
Photovisió 
Monocrom 2021
Afotmir 

Del 2 al 12 de novembre

La propera edició de ‘La Veu’, el 5 de novembre

Arribar al fi nal de túnel
El títol d’aquest editorial simbolitza el desig col·lectiu del muni-
cipi per aconseguir que la històrica reivindicació del soterrament 
de l’R2 es faci realitat. El tren en el qual Montcada i Reixac va 
pujar l’any 1989, quan es va començar a gestar aquesta de-
manda, no ha estat precisament ràpid i s’ha passat molts anys 
en via morta. Ara que ja s’albira la llum al fi nal del túnel encara 
falta un últim escull, que s’aprovin els pressupostos generals de 
l’Estat, on queda recollida la partida pressupostària del projecte. 
Un cop fet aquest pas ja es podrà iniciar el procés de licitació de 
l’actuació i esperar que les obres s’ajustin el màxim als terminis 
previstos, que no són precisament curts. Un punt a favor perquè 
aquest viatge arribi a bon port és que el que va començar com 
una reclamació municipal ha acabat esdevenint una necessitat de 
país. Montcada frisa pel soterrament per cohesionar el seu nucli 
urbà i el país, per la tercera via que ha de descongestionar el ser-
vei de Rodalies, un altre tren que ni es vol ni es pot perdre.

EXPOSICIÓ
PHOTOVISIÓ PANORÀMIQUES 2021
Afotmir

Fins al 31 d’octubre

EDITORIAL

Fins al 31 d’octubre

22 l divendres
Jornada. Donacions de plasma. Hora: 
De 16 a 20h. Lloc: Pavelló Miquel Po-
blet. Organitza: Banc de Sang i Teixits. 
Cita prèvia al web donarsang.gencat.
cat.

Octubre trans. Cinema fòrum sobre el 
documental ‘Cuerpos diversos, dere-
chos iguales’. Hora: 19.30h. Lloc: Espai 
Jove Can Tauler.

Xerrada. ‘Una mirada positiva al càncer 
de mama’, a càrrec de l’associació Sin 
Teta Hay Paraíso. Hora: 19h. Lloc: Cen-
tre Cívic Can Cuiàs.

23 l dissabte
Fotografi a. ‘Gran Plató’. Hora: De 10 a 
13h. Lloc: Plaça de l’Església. Organit-
za: Afotmir.

Gastronomia. Fira gastronòmica. Hora: 
matí i tarda (també el 24). Lloc: Al costat 
del pavelló Miquel Poblet.

Teatre familiar. ‘Marrameu, torra casta-
nyes’. Hora: 12h. Lloc: Centre Cívic Can 
Cuiàs. Activitat gratuïta.

24 l diumenge
Motor. Fira de l’Automòbil i Trobada de 
vehicles clàssics. Hora: De 9 a 18h. 
Lloc: Davant del pavelló Miquel Poblet.

Jugatecambiental. ‘Menys sorolls i més 
somriures’. Hora: 11h. Lloc: Parc de les 
Aigües.

Jugatecambiental. ‘La fauna secreta 
dels parcs’. Hora: 11.30h. Lloc: Parc de 
la Llacuna, a Mas Duran.

Teatre. ‘Solo llamé para decirte que te 
amo’, de Nelson Valente. Hora: 18h. 
Lloc: Teatre Municipal.

25 l dilluns
Octubre trans. ‘Ara em dic Joana i Pi-
ratrans Carabarco’, a càrrec de Gogara. 
Hora: 17.30h. Centre Cívic Can Cuiàs.

26 l dimarts
Taller. Gestió emocional en contextos 
d’incertesa i canvi. Hora: 18.30h. Lloc: 
Biblioteca Elisenda.

28 l dijous
Reunió. Ple Municipal d’octubre (tele-
màtic) Hora: 18.30h. Retransmissió en 
directe per laveu.cat.

Assemblea. ‘En quin moment estem i 
cap a on anem?’, amb la presència del 
diputat de la CUP, Xavier Pellicer. Hora: 
19.30h. Lloc: Casa de la Vila.

30 l dissabte
Patrimoni. Visita teatralitzada ‘Els pous 
de Montcada’. Hora: 12h. Lloc: Casa de 
les Aigües. 

Halloween. Passatges del Terror de Can 
Cuiàs, Terra Nostra i Mas Rampinyo 
(veure pàgina 19).

31 l diumenge
Patrimoni. Portes obertes a l’església 
de Sant Pere de Reixac. Hora: De 10 a 
12h. Inscripcions: museumunicipal@
montcada.org.

Jugatecambiental. ‘Herbari artístic’. 
Hora: 11h. Lloc: Parc de les Aigües.

Jugatecambiental. ‘Qui viu a l’estany’. 
Hora: 11.30h. Lloc: Parc de la Llacuna, 
a Mas Duran.

4 l dimecres
Audiència pública. Explicació dels pres-
supostos municipals per al 2022 (sessió 
telemàtica). Hora: 19h. 

5 l divendres
El Rec es mou. Contacontes, espai de 
joc i cafè-tertúlia veïnal. Hora: 17h. Lloc: 
Espai del Rec.
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La fotografi a és la gran protago-
nista de les exposicions que es 
poden veure aquesta tardor a 
les sales municipals gràcies a la 
nova edició del festival bianual-
PhotoMontcada, que organitza
l’Agrupació Fotogràfi ca Afotmir 
amb la col·laboració de l’Ajunta-
ment. La presentació ofi cial es 
va fer el 19 d’octubre a l’Audito-
ri, amb la presència de nombro-
sos socis de l’entitat i represen-
tants municipals. El president de 
l’entitat, Cosme Oriol, va desta-
car “la bona resposta dels socis 
a la proposta i la gran diversi-
tat d’imatges que han aportat 
per a les mostres col·lectives”.

Selecció. Fins al 31 d’octubre 
l’Auditori Municipal acollirà 
una mostra d’imatges panorà-
miques i la Casa de la Vila, una 
de color. La fotografi a en blanc 
i negre estarà representada en 
una mostra al Kursaal a partir 
del dia 2 de novembre. Durant 
el mes vinent, l’entitat portarà 
a Montcada exposicions col-
lectives de les agrupacions de 
Berga, Perpinyà i Igualada, amb 

les quals manté una estreta col-
laboració. El PhotoMontcada 
2021 també proposa una nova 
edició del Gran Plató. Els retrats 
de les persones que hi participin 
s’exposaran posteriorment a la 
Casa de la Vila.
La regidora de Cultura i Patri-
moni, M. Rosa Borràs (ERC), 
i l’alcaldessa, Laura Campos 
(ECP), van elogiar la tasca de 
promoció de la fotografi a que fa 
Afotmir a Montcada i la projec-
ció nacional i internacional del 
municipi a través d’aquest art.

El PhotoMontcada programa
set exposicions aquesta tardor
Fotos panoràmiques, a color i en blanc i negre ompliràn l’Auditori, la Casa de la Vila i el Kursaal

AFOTMIR

Laura Grau | Redacció

Cosme Oriol: ‘Tenim 
una bona resposta 
dels socis i gran 
diversitat de fotos’
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23 D’OCTUBRE, 12H

‘44 DÍAS (CONTIGO) SIN TI’
La jove Sílvia Corzo fa la presentació del seu 
primer llibre de prosa poètica al Cafè Colon

El president de l’Afotmir, Cosme Oriol, fl anquejat per la regidora de Cultura, M. Rosa Borràs, i l’alcaldessa de Montcada, Laura Campos

Dos membres de l’Afotmir, a l’exposició ‘Photovisió Color 2021’, ubicada a la Casa de la Vila

El fons Fàbregas 
passa a mans 
de la biblioteca 
de Montserrat

L’Associació Cultural Montca-
da (ACM) ha lliurat el seu fons 
sobre Xavier Fàbregas (Mont-
cada 1931-Palerm 1985) a la 
Biblioteca de Montserrat, insti-
tució que albergava fi ns ara una 
part dels manuscrits de l’autor. 
Amb aquesta donació, l’arxiu 
Xavier Fàbregas, que estava 
dividit en dues parts, s’unifi ca i 
se centralitza en un sol lloc, fa-
cilitant la seva consulta per part 
dels estudiosos. Fàbregas és un 
reconegut intel·lectual, que va 
destacar per la seva intensa ac-
tivitat en l’àmbit de la crítica i 
la investigació teatral. També 
va escriure una vintena d’obres 
de teatre, llibres de viatges, as-
sajos i nombrosos articles en 
revistes i diaris. 
El trasllat i la cessió del mate-
rial al monestir benedictí es 
va fer el 18 d’octubre, amb 
l’assistència de representants 
de l’ACM i de la regidora de 
Cultura i Patrimoni, M. Rosa 
Borràs (ERC) | LG

Xavier Fàbregas, en una imatge d’arxiu
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ACTIVITATS
MUSEU MUNICIPAL 
MONTCADA I REIXAC
octubre/novembre 2021

Cal inscripció prèvia

per a totes les activitats 

Tel.: 935 651 121 / 610 144 499
A/e: museumunicipal@montcada.org
Tel.: 935 651 121
A/e: museumuniA/e

  @museumunicipalmontcada

RUTA DE LES ESGLÉSIES AMAGADES. 
EL ROMÀNIC DEL BAIX VALLÈS

Diumenge 31 d’octubre, de 10 a 12 h

Visita guiada i portes obertes
a l’Església de Reixac.

Activitat gratuïta

LA CASA DE LES AIGÜES EN 45 MINUTS
Diumenge 7 de novembre, 12 h

Visita guiada breu.
Activitat gratuïta.

VISITA GUIADA A LES COL·LECCIONS
DEL MUSEU MUNICIPAL

Diumenge 14 de novembre, 11 h

Durada: 1 h
Activitat gratuïta.
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Taller d’arts plàstiques
Sessions de 60 minuts que es 
faran els dies 3, 5, 10 i 12 de 
novembre, de 12 a 13h, a la 
Casa de la Vila. Aquesta activi-
tat vol estimular l’expressió i la 
comunicació dels participants, 
compartint activitats creatives 
per promoure la confi ança i con-
vivència entre el grup. Els exer-
cicis volen activar la imaginació 
i la motivació dels participants.

Taller de percussió
Sessions de 60 minuts que es 
faran els dies 22 i 29 de novem-
bre, d’11 a 12h, a la Casa de 
la Vila. A partir de dinàmiques 
musicals amb instruments de 
percussió, els participants po-

dran experimentar el fet de des-
cobrir-se com a integrants d’una 
orquestra única i irrepetible.

Taller de lletra
Sessions que es faran els dies 
17 i 24 de novembre i 1 de de-
sembre, a les 11h, a la Bibliote-
ca Elisenda de Montcada. L’ob-
jectiu de l’activitat és fer servir la 
lectura com a eina de compren-
sió i com a estímul.

Memòria col·lectiva
Taller de vuit sessions, de 60 
minuts per jornada, que es faran 
els dies 2, 8, 9, 15, 16, 22, 23 i 
29 de novembre, d’11 a 12h, a 
la Casa de la Vila. Es tracta d’ac-
tivitats per despertar records 

mitjançant el visionat de foto-
grafi es antigues de Montcada i 
Reixac i personals, així com amb 
cançons.

Visites al PhotoMontcada
L’Agrupació Fotogràfi ca de Mont-
cada i Reixac (Afotmir) ofereix vi-
sites guiades els dies 2, 4, 9 i 11 
de novembre, de 12 a 13h, a les 
exposicions de fotografi a instal-
lades a l’Auditori Municipal i a la 
Casa de la Vila. 

Les inscripcions s’han de fer de 
forma presencial fi ns al 29 d’oc-
tubre, a les ofi cines de la Regi-
doria de Cultura i Patrimoni, a la 
Casa de la Vila, de 9.30 a 14h, 
de dilluns a divendres.

Propostes culturals per activar la ment

J.
R

La Regidoria de Cultura i Pa-
trimoni posarà en marxa al 
novembre el programa pilot 
CulturaMent, promogut per la 
Diputació de Barcelona i desti-
nat a la gent gran amb principi 
de demència o algun trastorn 
vinculat a la salut mental. L’ob-
jectiu és millorar l’estat d’ànim 
d’aquestes persones –que hi 
podran assistir amb el seu cui-
dador–, estimular les seves ca-
pacitats cognitives i d’atenció 
i eliminar barreres socials res-
pecte la salut mental. Montcada 
participa al programa amb cinc 
propostes vinculades a l’art, la 
música, la memòria col·lectiva, 
la lectura i la fotografi a. La ma-
joria dels tallers es faran a la 
Casa de la Vila.

Selecció. Montcada és un dels 
dotze municipis de la província 
de Barcelona on es desenvolu-

parà aquest programa pioner i 
l’únic de la comarca del Vallès 
Occidental. “Ens satisfà enor-
mement que la Diputació ens 
hagi escollit per impulsar 
aquest projecte, ja que un dels 
criteris de selecció ha estat el 

grau d’incidència de les pro-
gramacions culturals respecte 
els municipis del voltant que, 
en el nostre cas, és molt alt”, 
ha expressat la regidora de Cul-
tura i Patrimoni, Maria Rosa 
Borràs (ERC).

Laura Grau | Redacció

PROGRAMA PILOT

CulturaMent oferirà activitats 
per a gent gran amb demència
L’objectiu és estimular la capacitat cognitiva del malalt i millorar-ne l’estat d’ànim

Un percentatge elevat de persones grans sofreix algun trastorn vinculat a la salut mental
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DIVENDRES 29 D’OCTUBRE 
Al Casino de Terra Nostra

17 h CONTACONTES 

DIUMENGE 31 D’OCTUBRE 
A la plaça del Poble

D’11 a 21 h  ACTIVITATS INFANTILS, TRUC 

O TRACTE, DISFRESSES I CASTANYES

22 h ESPECTACLE DE FOC

MÉS INFORMACIÓ

Centre Cívic l’Alzina
C. Núria 73
Tel: 935 640 862
alzina@montcada.org

ENDRVEDIVENDRVEDIV
A sino dCasAl C

HALLOWEENA TERRA NOSTRA2021

Més de 250 persones van assistir el 16 d’octubre al I Memorial Pere 
Ferrer que va organitzar Amics de Reixac a l’esplanada de l’església de 
Sant Pere amb motiu del segon aniversari de la mort del músic montca-
denc. La cantada va anar a càrrec del grup L’Espingari, del qual Ferrer 
va formar part des de 1982, i el grup Port Bo, de Calella de Palafrugell 
–a la foto. Les corals Mare de Déu del Turó i Giravolt també van prendre 
part en l’homenatge. El president d’Amics de Reixac, Eduard Aguilar, 
ha mostrat la seva satisfacció per la resposta del públic a l’esdeveni-
ment, que s’organitzarà de forma anual. També va tenir bona acollida la 
II Nit de Jazz a Reixac, que es va fer el 2 d’octubre, amb el quintet The 
After Dark i l’assistència de 150 persones | LG

Èxit del I Memorial Pere Ferrer
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Iniciativa per crear un cor de cambra

AMICS DE REIXAC

MÚSICA

Un grup de montcadencs afi cio-
nats al cant coral vol crear un cor 
de cambra sota la direcció de Pa-
loma Bascones, que va dirigir la 
Coral Mare de Déu del Turó durant 
8 anys. Un cor de cambra es di-
ferencia d’una coral tradicional en 
el nombre de components, que 
pot anar des d’un mínim de 8 fi ns 
a un màxim de 25. En ser un for-
mat més reduït, els cantaires han 
de complir uns requisits més exi-
gents. “Es tracta d’un conjunt no 
gaire gran que pugui assolir el re-
pertori escollit i que permeti am-
pliar l’oferta musical al nostre poble i, per què no, que ens representi 
fora”, ha dit Bascones, que farà proves de nivell a les persones que 
estiguin interessades en participar a la iniciativa. El nou cor abordarà 
des d’una cantata de Bach fi ns a temes de grups com The Beatles. De 
moment, assajarà els dimarts a la tarda al Cafè Montcada del carrer 
Major. “Tenim moltes ganes que aquest projecte tiri endavant”, ha 
explicat un dels promotors, Josep Capella, qui anima els afi cionats al 
cant coral a apuntar-s’hi. Per a més informació, es pot trucar o enviar 
un whatsapp al telèfon 661 784 805 | LG
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Eric Moner | Montcada

JORNADES EUROPEES DE PATRIMONI

Esteban Cohn-Vossen rememora 
la història de l’antiga cerveseria
Els fundadors van arribar a Montcada als anys trenta fugint de l’Alemanya nazi

Montcada va celebrar les Jor-
nades Europees de Patrimoni 
amb un col·loqui sobre la histò-
ria de la cerveseria ‘Dos Torres 
de Múnic’ –ubicada a la Casa 
Larratea i al seu jardí. L’acte 
va comptar amb un testimoni 
d’excepció, Esteban Cohn-Vos-
sen, fi ll dels fundadors, qui el 
10 d’octubre va explicar la his-
tòria del negoci familiar en el 
mateix escenari, ara convertit 
en el parc Antiga Cerveseria. 
La família Cohn-Vossen, jueva 
i originària de Dresde (Alema-
nya), va arribar a Montcada el 
1935, fugint del nazisme. Es va 
establir a la Casa Larratea, on 
va fundar la fàbrica. “La fama 
de la nostra cervesa es va es-
tendre per tot el Vallès”, va re-
memorar Cohn-Vossen. 

Valoració. La planta baixa de 
l’edifi ci era utilitzada per a l’ela-
boració de la beguda, mentre 
que el jardí es va convertir en 

un ‘biergärten’, lloc típic a Ale-
manya on els clients consumei-
xen cervesa i s’enduen el seu 
propi menjar. El 1956 la família 
va vendre la llicència de fabri-
cació a l’empresa Damm i va ar-
rendar l’establiment a la família 
Golorons-Oliva. El negoci va 

estar actiu fi ns al 2000, quan va 
tancar defi nitivament. Posterio-
ment, l’edifi ci i el jardí –inclosos 
al Catàleg de Patrimoni–, van 
ser adquirits per l’Ajuntament, 
que encara ha de defi nir l’ús de 
la casa. L’acte va fi nalitzar amb 
el concert del grup Rivolta.

Esteban Cohn-Vossen, mostrant algunes fotografi es de l’àlbum familiar, durant la xerrada
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Xerrada magistral de Jordi Amenós 
L’escriptor i terapeuta Jordi Ame-
nós va protagonitzar la conferència 
mensual del programa de l’Aula 
d’Extensió Universitària, que va 
tenir lloc el passat 15 d’octubre, 
a l’Auditori Municipal, amb el tí-
tol ‘Milers d’anys després, seguim 
narrant històries al voltant del foc’. 
Amenós, estudiós de la narrativa 
terapèutica i format en la teràpia 
Gestalt, va parlar sobre la neces-
sitat de la dimensió narrativa de 
l’ésser humà en la construcció de 
la seva identitat. L’autor va defen-
sar la importància d’explicar con-
tes als infants, “que troben en els 
relats elements des d’on explorar 
el món”, i va alertar del perill de suprimir les humanitats de l’ensenya-
ment i apostar únicament pel model tecno-científi c. “L’eliminació de la 
dimensió mito-poètica a la nostra societat té un gran impacte emo-
cional en els individus i fa que augmentin els quadres de depressió 
i ansietat”, va afegir el terapeuta, qui va criticar el sistema educatiu 
vigent, que obliga els alumnes a estar asseguts i ser avaluats durant tota 
la seva vida acadèmica. “Això genera unes mancances que la narrativa 
terapèutica intenta reparar, recuperant la vivència mítica que la nos-
tra cultura ha suprimit”, va concloure. La propera conferència de l’Aula 
MiR serà el 24 de novembre a la biblioteca Elisenda de Montcada. L’ex-
perta en nutrició Nélida Carrillo parlarà sobre alimentació saludable | LG
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• Àgora de Montcada Aqua
(C. Tarragona, 32)

• Biblioteca Elisenda de Montcada
(C. Tarragona, 32)

• Biblioteca Can Sant Joan
(C. Turó, 45)

• Casa de la Vila (C. Major, 32)

• Casal de la Gent Gran Casa de la 
Mina (Av. de la Unitat, s/n)

• Centre Cívic Can Cuiàs
(C. Geranis, s/n)

• Espai Cultural Kursaal (C. Masia, 39)

• Hotel d’Entitats (C. Viver, s/n)

• Montcada Aqua (C. Tarragona, 32)
(1921-2012)

• Exposició ‘A dins, a fora. Felícia Fuster (Barcelona, 1921-París, 2012), 
poeta i pintora’.
Produïda per la Institució de les Lletres Catalanes.

Del 28 d’octubre al 23 de novembre, a la Biblioteca Elisenda de Montcada

Any Felícia Fuster

•   Busqueu els versos de Felícia Fuster a les parets, vidrieres i escales dels 
següents espais:
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Laura Grau | Mas Rampinyo

CENTENARI

La Unió de Mas Rampinyo va 
viure els actes centrals del seu 
centenari els dies 16 i 17 d’octu-
bre. La mostra ‘Cent anys fent 
unió’, inaugurada al seu local, 
permet comprovar el paper fo-
namental que ha tingut l’entitat 
en la promoció de la cultura i en 
la construcció de la identitat del 
barri i dels seus veïns. 
Comissariada per Fidel Casa-
juana, l’exposició conté foto-
grafi es i també objectes de les 
diferents seccions que recorren 
la història de l’associació des 

dels seus inicis, l’any 1921, fi ns 
a l’actualitat.

Reconeixements. L’altre plat fort 
del cap de setmana va ser el so-
par de gala, celebrat a l’escola 
Elvira Cuyàs, durant el qual 
es va fer un reconeixement als 
socis d’honor i als expresidents. 
L’acte va comptar amb una àm-
plia representació municipal en-
capçalada per l’alcaldessa Lau-
ra Campos. L’endemà, el grup 
Tea345 va estrenar l’espectacle 
‘Mas Rampinyo, un dinar de 
festa major’, una obra pensada 

per a l’ocasió que adapta un text 
de Jordi Casanovas a la realitat 
social de Mas Rampinyo, amb 
noms de persones, barris i car-
rers que el públic podia identifi -
car. Les entrades per a les dues 
sessions es van exhaurir. 
Per al president de La Unió, 
Francisco Javier Aguado, els ac-
tes celebrats han estat molt emo-
tius. “Permeten constatar el 
sentiment de pertinença a l’en-
titat que tenim totes les perso-
nes que hi estem vinculades”, 
ha dit. El programa d’activitats 
s’allargà fi ns al desembre.

Els socis d’honor i expresidents de La Unió, amb l’alcaldessa Laura Campos, a la foto de família que es va fer al fi nal del sopar de gala
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Nova edició del Cabal musical
El programa Cabal Musical, pro-
mogut pel Consorci del Besòs 
amb el suport dels ajuntaments 
de Montcada i Reixac, Barcelo-
na, Badalona i Sant Adrià de Be-
sòs i Santa Coloma de Grame-
net, ha obert la convocatòria per 
a grups i músics, fi ns al 28 de 
novembre. Es tracta d’un pro-
jecte per a la inclusió social, ba-
sat en l’acompanyament artístic 
de joves músics, que reben 18 
mesos de formació, orientació i 
acompanyament amb recursos 
professionals per convertir les 
seves inquietuds creatives en 
projectes d’emprenedoria en el 
sector musical. L’organització 
busca grups i músics joves amb 
talent, però sense trajectòria sò-

lida ni recursos per accedir-hi. 
La selecció de les bandes i mú-
sics es farà en una audició en 
directe. Un cop seleccionats 
els participants, la seva forma-
ció serà, entre d’altres àmbits, 
en música, art i posada en es-
cena, així com comunicació, 
màrqueting, imatge corporativa, 
fotografi a i termes laborals i em-
presarials. La formació culmina 
amb la gravació d’una maqueta 
en un estudi professional, l’en-
registrament d’un vídeo musical 
i la realització d’una sessió de 
fotografi es. Un cop acabada la 
formació, els participants gau-
deixen d’un acompanyament 
en la seva introducció al sector 
de la música professional | LG
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HALLOWEEN

La celebració de la festa de Ha-
lloween i els populars passatges 
del terror tornen per la Casta-
nyada després del parèntesi de 
la pandèmia, tot i que condicio-
nats per les mesures anticovid 
encara vigents. A les propostes 
ja consolidades de Can Cuiàs i 
Terra Nostra, s’afegeix el passat-
ge del terror que organitza La 
Unió de Mas Rampinyo els dies 
30 i 31 d’octubre. “Convertirem 
l’edifi ci en un antic motel on fa 
cent anys van desaparèixer un 
grup d’amics en una festa”, ex-
plica Ester Duro, una de les vint 
persones que participen en l’or-
ganització. L’activitat està reco-
manada per a majors de 12 anys 
i l’entrada es podrà reservar a 
través de l’App de La Unió –gra-
tis per als socis i 3 euros, per a 
la resta. Els assistents hauran de 
dur mascareta i tots els actors 
de la representació s’hauran fet 
prèviament una PCR. A Terra 

Nostra, l’AV trasllada el túnel 
del Centre Cívic l’Alzina a la 
plaça del Poble, on recrearà un 
bosc maleït ple d’ensurts. L’acti-
vitat tindrà lloc el 30 d’octubre, 
de 19 a 23h. L’endemà, hi haurà 
activitats infantils al matí, una 
mostra gastronòmica a la tarda 
i el tradicional ‘truc o tracte’, al 
qual s’han apuntat una trentena 
de cases. Al vespre, s’ha progra-
mat un concurs de disfresses i 
un espectacle de por.

Túnel de sèrie. El Col·lectiu C4 
de Can Cuiàs també prepara 
els dies 30 i 31 el seu passatge, 
que s’inspira en la popular sèrie 
‘El juego del calamar’. Per assis-
tir-hi, el públic haurà de mostrar 
el carnet de vacunació covid i, 
si no el té, un test negatiu realit-
zat en les últimes 48 hores. Can 
Sant Joan no fa passatge, però sí 
proposa jocs i activitats entre el 
27 i el 30 d’octubre, promogudes 
per la Taula Comunitària.

Laura Grau | Redacció

ORGANITZA:

COL·LECTIU JOVE C4

AL CENTRE CÍVIC CAN CUIÀS (C. GERANIS, S/N) 
ES COMENÇARÀ A DONAR NÚMEROS A LES 16.30 H. 

NORMES D’ACCÉS*
Cal presentar certificat que acrediti una de les circumstàncies següents:

- Pauta vacunal completa.
-  RT-PCR negatiu realitzat en les últimes 72 hores o test d’antígens realitzat en les últimes 48 hores.
-  Recuperació de la Covid-19 en un període al menys de sis mesos després d’un resultat positiu.

*Resolució de Salut (SLT/3090/2021, de 14 d’octubre)

L’última edició del passatge del terror a Can Cuiàs l’any 2019, abans de la pandèmia

Cents anys promovent la cultura
La Unió fa un reconeixement a totes les persones que han passat per la junta 

Montcada acollirà tres 
passatges del terror
Mas Rampinyo se suma a Terra Nostra i Can Cuiàs
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Després de l’any de parèntesi 
obligat per la pandèmia, el FB 
Montcada va recuperar el 15 
d’octubre la festa que dona inici 
a la temporada, amb una posada 
en escena novedosa i especta-
cular. Els jugadors i les jugado-
res dels seus 42 equips van fer 
l’entrada al camp entre les ova-
cions del públic a través d’un 
passadís il·luminat amb canons 
de llums de colors i envoltat de 
fum, emulant les grans estrelles. 
Els moments més emotius de 
la festa, que es va fer al vespre, 
es van viure amb l’entrada dels 
equips inclusius, així com amb la 
desfi lada dels més petits, els de-
butants, que van aparèixer a la 
gespa portant una bandera amb 
l’escut del club. 
També van rebre força aplau-
diments tres persones home-
natjades per la seva dilatada 
vinculació a l’entitat: els tècnics 
Francisco Romero i Felipe Sán-
chez i l’exjugadora Pili Pérez.
La presentació de la temporada va 
servir, d’altra banda, per mostrar 
l’agraïment del FB Montcada als 
patrocinadors que contribueixen a 
fi nançar part de l’activitat de l’en-
titat i que han permès la renovació 
de tota l’equipació dels conjunts, 
entre les quals hi ha Lafarge, Vital-
dent, Kluthe i Gigabar.

Missatge unitari. En el torn de 
parlaments, el nou president del 
FB Montcada, Xavier Soldevilla, 
va fer una crida per la unifi cació 
del futbol base al municipi, des-
prés que aquesta temporada la 
UE Sant Joan Atlètic hagi deci-
dit posar en marxa la seva prò-
pia escola. “Volem que el futbol 
estigui unit per evitar que hi 
hagi una fractura social”, va 
dir Soldevilla, tot animant el pú-
blic a treballar en aquest sentit. 
Com a exemple que aquest és 
un projecte compartit per altres 
entitats, a l’acte hi eren presents 
tant el president de la UD Santa 
María, Rafa Repiso, com el del 
CD Montcada, Ramon Salva-
nyà. Repiso va aprofi tar l’esde-

veniment per agrair al FB Mont-
cada la seva tasca: “Els nostres 
futbolistes han sortit de la base 
i no han hagut de marxar fora, 
s’han pogut quedar a casa, 
cosa que abans no passava”, 
va dir. També el regidor d’Es-
ports, Gerard Garrido (ERC), 
es va mostrar partidari de treba-
llar per la reunifi cació del futbol 
del planter. “Si tots anem units, 
l’esport avançarà”, va manifes-
tar l’edil, tot reconeixent que ha 
estat un estiu “intens” per a la 
Regidoria, que ha hagut de fer 
malabarismes per encaixar més 
d’una cinquantena d’equips en 
els dos estadis municipals. 

Clara aposta. El FB Montcada, 
l’entitat esportiva més nombrosa 
del municipi, amb més de 600 fut-
bolistes, està fent una aposta cla-
ra per la seva vessant més social. 
Enguany, compta amb sis equips 
inclusius, formats per esportistes 
amb diversitat funcional, i man-
té una estreta col·laboració amb 
l’associació de discapacitats Adi-
mir. També participa activament 
amb les campanyes solidàries 
que es fan a la localitat, com ara 
la recollida de joguines del Nadal 
i, recentment, ha recollit 350 kg 
de material que ha enviat a La 
Palma, afectada per l’erupció del 
volcà Cumbre Vieja. 
El president de l’entitat va agrair 
a les famílies la seva implicació 
i col·laboració en les diferents 
iniciatives proposades i va re-
clamar a l’Ajuntament el seu su-
port: “La junta ja s’encarrega 
de tota la part esportiva, el que 
demanem a les autoritats és el 
seu suport social”. La petició 
va ser recollida pel regidor d’Es-
ports, qui va felicitar el club per 
la seva tasca i es va comprometre 
a ajudar “perquè l’esport inclu-
siu arribi a la resta d’entitats”.

Esports
laveu.cat/esports

PROTAGONISTES
Els resultats, les cròniques i l’anàlisi 
dels partits dels equips sèniors 
masculins i femenins al portal 

‘LAVEU.CAT’ 

PRESENTACIÓ DE LA TEMPORADA

L’entitat més nombrosa del municipi continua potenciant la seva vessant més social amb la creació de sis equips inclusius

Crida a la unifi cació del futbol base en 
la festa organitzada pel FB Montcada
Pilar Abián | La Ferreria

Jugadors de la categoria debutants van ser els encarregats de sortir al camp portant la bandera del FB Montcada que aquesta temporada ha renovat la seva equipació esportiva
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La UD Santa María va presentar els seus equips en el marc de la festa del FB Montcada

Xavier Soldevilla: 
‘Volem que el futbol 
estigui unit per evitar 
una fractura social’

Rafa Repiso: ‘La nostra 
plantilla ha sortit del 
FB Montcada, cosa 
que abans no passava’

Jugadors dels equips inclusius del FB Montcada saluden el públic durant la presentació
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La base, creada aquesta temporada, està formada per un total de 13 equips, dels quals nou són masculins i un, femení

La UE Sant Joan At. viu un dia històric 
amb la presentació del seu planter

El grup local Brincadeira va posar ritme a la festa de presentació de la UE Sant Joan Atlètic, que va comptar amb el suport incondicional de la seva afi ció, que va omplir les graderies del camp de futbol municipal de Can Sant Joan
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La UE Sant Joan Atlètic va viure 
el 3 d’octubre una jornada histò-
rica amb la presentació del seu 
planter, creat aquesta tempora-
da. En només tres mesos, el club 
de Can Sant Joan ha aconseguit 
formar un total de 13 equips: en 
categories masculines disposa 
de dos prebenjamins, dos benja-
mins, dos alevins, un infantil, un 
cadet i un juvenil, mentre que en 
categories femenines té un cadet, 
a més d’un sènior i equip de ve-
teranes. De la temporada passa-
da, es mantenen els amateurs de 
Segona i Quarta Catalana.

Compromís. La fi del afi ció del 
Sant Joan va omplir les gra-
deries del camp municipal del 

barri. La presentació va comen-
çar amb una actuació del grup 
de batucada Brincadeira i, tot 
seguit, van desfi lar per la gespa 
els 15 conjunts de l’entitat. 
En el torn de parlaments hi va 
intervenir el president, Daniel 
Sosa, qui va agrair als segui-
dors “el seu compromís in-
condicional amb el club” i 
va desitjar molta sort a tots els 
jugadors i jugadores. L’acte va 
comptar amb la presència del re-

gidor d’Esports, Gerard Garrido 
(ERC), qui va destacar la impor-
tància de les entitats esportives a 
la ciutat “en la difusió de valors 
com el respecte, la solidaritat i 
la companyonia”. 
També va parlar un dels coordi-
nadors del planter, Rubén Tar-
dío, qui va posar l’accent “en 
l’esforç dels últims tres mesos 
per tenir a punt la base, una 
fi ta important que s’ha assolit 
gràcies a la tasca de totes les 
persones que hi han treballat 
intensament”. Per últim, en 
representació de la plantilla, el 
primer capità, Albert Jiménez, 
va prometre a l’afi ció “lluitar al 
màxim tots els partits per fer 
un bon paper i estar el més a 
dalt possible”.

Sílvia Alquézar | Redacció

El primer equip suma la primera 
victòria contra la Sabadellenca 

Després de la presentació, el primer equip de la UE Sant Joan At-
lètic va disputar el primer partit de lliga d’aquesta temporada. El 
conjunt de Rubén López ‘Turu’, que s’estrena enguany a la banque-
ta, va empatar a un gol contra el Molletense, al grup 5 de Segona 
Catalana. A banda d’aquest resultat, l’equip ha sumat en aquest 
inici de la competició una derrota al camp del Premià per 3-2 i una 
victòria clara al seu estadi davant de la UE Sabadellenca per 4-0, 
amb gols d’Alfredo Villanueva (2), Pablo N. Borges i Ismail Kabou-
ni. “L’equip necessitava aquesta victòria. M’agradaria destacar 
l’actitud de tota la plantilla, començant pels no convocats, que 
van demostrar una companyonia brutal. L’equip va fer un partit 
completíssim’’, ha assenyalat el tècnic. L’equip de Can Sant Joan 
ocupa actualment la setena plaça de la classifi cació, amb 4 punts. 
A la imatge, el jugador Àlex Pérez en una acció del primer partit 
disputat a casa | SA 
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Daniel Sosa: ‘Agraïm 
el suport incondicional 
de la nostra afi ció i 
desitgem molta sort a 
tots els jugadors’

El sènior femení 
debuta amb 
dues derrotes
El sènior femení de la UE Sant 
Joan Atlètic, creat aquesta tem-
porada, ha debutat al grup 6 de 
Segona Divisió amb dues derro-
tes. L’equip de Mateu Alemany 
va perdre al camp del Cirera per 
4-0 i, a la jornada següent, contra 
el Molinos per 1-5 –a la foto, Me-
lanie en una acció d’aquest matx. 
“Aquest primer any ha de ser 
de formació i adaptació al club 
i, sobretot, el més important 
és que les jugadores es trobin 
còmodes”, ha destacat el tècnic 
montcadenc | SA
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FUTBOL. SEGONA CATALANA

Ganes i il·lusió 
davant del primer 
derbi en pandèmia
L’estadi de la Ferreria acollirà el 24 d’octubre el 
partit entre el CD Montcada i la UE Sant Joan At.
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L’estadi de la Ferreria acollirà 
el 24 d’octubre (12h) el primer 
derbi montcadenc de Segona 
Catalana des que ha esclatat la 
pandèmia. El CD Montcada i 
la UE Sant Joan Atlètic, enqua-
drats al grup 5, s’enfrontaran 
en la quarta jornada de lliga 
en un matx de màxima riva-
litat que no es produïa des de 
la temporada 2019-2020, amb 

victòria per al conjunt de Can 
Sant Joan als dos partits.
Aquesta temporada, el CD 
Montcada ha sumat un punt 
a domicili a les tres primeres 
jornades, mentre que el Sant 
Joan en té quatre amb un em-
pat i un triomf, aconseguits a 
casa. Ambdós equips arriben al 
matx amb moltes ganes d’ofe-
rir un bon espectacle futbolístic 
a l’afi ció. Tant el tècnic del CD 

Montcada, Remo Forzinetti, 
com el del Sant Joan, Rubén 
López ‘Turu’, coincideixen a 
destacar que els derbis són par-
tits molt especials. “Hi ha en 
joc tres punts com a qualsevol 
altre matx, però la rivalitat i 
l’ambient fa que es visquin 
de forma diferent”, ha indicat 

Forzinetti. Per la seva banda, 
‘Turu’ considera que “els der-
bis són sempre molt igualats 
i, normalment, es decideixen 
en els petits detalls”.

Esportivitat. Els dos clubs han 
fet una crida a l’afi ció perquè 
“gaudeixi del partit amb es-

portivitat”, ha destacat el ca-
pità verd, Rodrigo Esmail. El 
capità del Sant Joan, Albert 
Jiménez, ha remarcat que “el 
més important és que els se-
guidors s’ho passin bé, però 
sent conscients que només és 
un partit de futbol”.

VÍDEO A LAVEU.CAT

Sílvia Alquézar | La Ferreria

FUTBOL SALA

L’AE Can Cuyàs 
cau amb el Mollet
L’AE Can Cuyàs va perdre 3-4 contra el 
Mollet en el primer partit de lliga a Primera 
Catalana. “Va ser un partit molt igualat i, 
fi ns i tot, jo diria que vam jugar millor nos-
altres, però vam fallar en el moment clau”, 
ha explicat el tècnic, Sergio Santander. La 
primera part va acabar amb empat a 1 i, 
a la segona, el marcador es va situar 3-3, 
fi ns que, a l’últim minut, els molletencs van 
marcar el gol de la victòria. Tot i així, l’entre-
nador de l’AE Can Cuyàs no es desanima i 
es mostra esperançat amb les possibilitats 
de la plantilla. La propera cita serà a la pista 
de La Floresta, amb qui van perdre 2-3 a la 
pretemporada. “Confi em que l’experiència 
ens serveixi per aconseguir el primer triomf 
de la temporada”, ha afegit Santander | LG 
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FUTBOL SALA

Meritori empat 
del FB Montcada
El sènior A de la secció de futbol sala del 
FB Montcada ha començat la lliga amb un 
meritori empat a tres gols a casa davant dels 
Maristes de Rubí. El matx va ser molt intens 
i entretingut, amb domini del conjunt visi-
tant, tot i que l’equip local es va defensar 
bé i va saber aprofi tar les oportunitats d’atac 
que va disposar. El capità montcadenc, José 
Luis Carrasco, va ser clau i decisiu per al 
seu equip, amb un hat-trick.
“És un bon inici de lliga. Hem fet un gran 
partit en defensa i crec que el punt era el 
més just per als dos equips. Estic content 
pels tres gols, però hagués preferit no fer-
ne tants i guanyar el partit”, ha assegurat 
el capità. El FB Montcada visita el 23 d’oc-
tubre el Sabadell B | SA 
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El CTT La 
Unió debuta a 
Preferent amb 
una victòria
El primer equip del Club de 
Tennis Taula La Unió ha co-
mençat la lliga amb una vic-
tòria a la pista del Cercle de 
Gràcia per 2-4, amb punts de 
Rafa, Santi i Carlos. Aquest ha 
estat el primer partit a la nova 
categoria de Preferent, assolida 
la temporada passada. “Hem 
exhibit un bon nivell de joc i 
la nostra premissa és mante-
nir la categoria, sense descar-
tar l’ascens”, ha dit el tècnic i 
president de l’entitat, Francis-
co Javier Aguado, satisfet del 
resultat obtingut. La Unió re-
brà el dia 23 el Cercle Catòlic 
Sants | LG

TENNIS TAULA

El primer equip del FS Montcada 
només ha sumat un punt a les 
primeres jornades al grup 1 de 
la Tercera Nacional. Malgrat que 
el debut a la nova categoria no 
ha anat acompanyat de resultats 
positius, l’equip ha plantat cara 
a tots els rivals amb derrotes per 
la mínima. El conjunt de Juanjo 
Amigo va caure al primer matx 
a casa contra el Xarxa Horta per 
1-2 i, el passat 16 d’octubre, va 
perdre per 6 a 5 a la difícil pis-
ta del Sant Joan de Vilassar, un 
club consolidat a Tercera. D’al-
tra banda, l’únic punt aconse-
guit va ser a Canet davant d’un 
altre dels rivals més difícils de la 
categoria, on els montcadencs 
van treure un meritori empat a 
un gol.
“Cal seguir picant pedra per 
treure els resultats”, ha comen-
tat l’entrenador, Juanjo Amigo, 

qui ha destacat “el partidàs” 
a Canet: “L’equip va competir 
a un gran nivell i es va deixar 
l’ànima per treure un resultat 
positiu. Aquest és el camí”. En 
aquest inici de la competició, el 
tècnic no ha pogut comptar amb 
tota la plantilla al complet, per 
les baixes dels germans Àlex i 
Víctor Andrés, per motius perso-
nals, i el compliment de la san-
ció de Cárdenas pendent de la 
temporada passada. 

Femení. El FS Montcada ha de-
butat a la Divisió d’Honor Cata-
lana, categoria assolida la cam-
panya anterior, amb una victòria 
contra l’Estel Vallseca (2-4), un 
empat a casa contra el Magic 
Sants (1-1) i una derrota al pa-
velló Miquel Poblet davant del 
CET-10 (0-1). L’equip ocupa el 
novè lloc, amb 4 punts | SA
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FUTBOL SALA

El FS Montcada suma 
un punt en tres partits

D’esquerra a dreta, Rodrigo Esmail, Remo Forzinetti, Rubén López ‘Turu’ i Albert Jiménez, amb les samarretes que lluiran els seus equips al derbi
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El corredor de la Joventut At-
lètica Montcada (JAM) es va 
classifi car en el 42è lloc de la 
seva categoria a una de les 
curses més dures del món. 
Enguany, la prova ha estat es-
pecialment difícil a causa de 
temperatures més elevades 
de l’habitual, entre els 45 i els 
56ºC, i l’aparició d’un virus 
gastrointestinal que va provo-
car l’abandonament de més 
de la meitat dels atletes, entre 
els quals hi havia els altres 
dos participants de la JAM, 
Toni Ortega i Paula Fritzsche. 
La Marató de Sables, forma-
da per set etapes que sumen 
un total de 250 quilòmetres, 
és una cursa d’autosufi cièn-
cia, on els corredors han de 
portar a sobre tot el que ne-
cessiten durant la tota la setmana, com el menjar, i han de dormir en 
haimes al desert, ja que l’organització només facilita una quantitat esti-
pulada d’aigua durant el recorregut.
“Ha estat molt dur, però estic content perquè he pogut complir el 
repte de fi nalitzar la prova. La classifi cació és el menys important, ja 
que el que busquem és gaudir del desert i de les noves amistats. L’he 
disfrutada al màxim”, ha explicat Mimó, qui no descarta tornar a repetir 
l’experiència en un futur. La nota negativa de la 35a edició de la Marató, 
disputada de l’1 a l’11 d’octubre, ha estat la mort d’un corredor a la se-
gona etapa a causa d’un problema cardíac | SA

Eva Nieto i Carles Cirera, del 
Club de Ball Esportiu Endan-
sa, s’han proclamat campions 
del món per primera vegada 
en la modalitat de llatins i la 
categoria sènior 2 –de 40 a 55 
anys– al Campionat Mundial 
de Dansa Esportiva, celebrat 
del 15 al 17 d’octubre a Rot-
terdam (Holanda). La parella 
montcadenca ja va aconseguir 
la Copa del món el 2015, però 
aquest títol se li va escapar el 
2019 a Eslovàquia, quan va 
quedar segona per només mig 
punt de diferència respecte la 
parella del país amfi trió. “Tot i 
quedar subcampions, fi ta que 
vam aconseguir quatre ve-
gades seguides des del 2016, 
vam sentir certa decepció”, 
reconeix Nieto.

Constància. L’anul·lació del 
Mundial l’any passat a causa 
de la pandèmia va suposar un 
nou contratemps per als dos 
ballarins, que s’havien prepa-
rat a consciència per tornar-ho 
a intentar. Però, dos anys des-
prés, l’esforç i la constància 
dels dos esportistes els han 
permès fer realitat el seu som-
ni en terres holandeses. “Ha 

estat molt emocionant, tenint 
en compte que ha passat el 
temps i hem competit amb 
parelles més joves que nosal-
tres que s’han incorporat a la 
categoria”, ha afegit Nieto.

La parella acumula en el seu 
palmarès el màxim guardó de 
la competició europea, aconse-
guit el 2015, a més d’una llarga 
llista de premis d’àmbit inter-
nacional, espanyol i català.

BALL ESPORTIU

Eva Nieto i Carles Cirera, 
campions del món en llatins 
La parella, del Club Endansa, aconsegueix el títol per primera vegada a la seva carrera 

Laura Grau | Redacció

Eva Nieto i Carles Cirera, amb el trofeu que els acredita com a campions del món
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Mireia Téllez guanya la Lliga 
Catalana en velocitat

PATINATGE

Xavi Mimó, 176è a la Marató 
de Sables del Marroc

La montcadenca Mireia Téllez, 
del Club Patí Cobra del Prat de 
Llobregat, ha quedat en primera 
posició a la categoria infantil de 
la Lliga Catalana, que va cloure 
el passat 16 d’octubre amb la 
disputa de la darrera jornada al 
velòdrom Anella Mediterrània, a 
Tarragona. 
D’altra banda, l’esportista ha es-
tat seleccionada per participar 
amb l’equip estatal de patinat-
ge de velocitat a una estada i 
un campionat a la localitat ale-
manya d’Inzell, a fi nals del mes 
d’octubre. L’objectiu de la pati-
nadora local és rebaixar les se-
ves marques a les curses de 500 
i 1.000 metres | SA
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Endansa triomfa al Campionat de Catalunya
El Club Endansa ha acaparat força 
premis al Campionat de Catalunya 
de la FCBE, celebrat a Olesa de 
Montserrat els dies 9 i 10 d’oc-
tubre. Eva Nieto i Carles Cirera 
s’han proclamat campions en la 
modalitat de llatins de la categoria 
sènior 2. També ha aconseguit la 
primera posició la parella formada 
per Marc Bisbal i Laura Rojo en la 

categoria d’adults 2. Per la seva 
banda, José María Moreno i Eva 
María Hernández –a la foto– s’han 
endut la Copa Federació i la Copa 
Catalana en la categoria de més de 
45. La parella Aleix Cirera i Aina Ota-
mendi es va proclamar tercera en 
la categoria júnior 3 del campionat 
i primera de la Copa Catalana en 
standards i en llatins | LG
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Òscar Barcons
Amb motiu d’una nova edició del festival PhotoMontcada que organitza aquesta tardor l’Agrupació 
Fotogràfi ca de Montcada i Reixac (Afotmir), parlem amb Òscar Barcons, un dels puntals de l’entitat, 
que s’ha convertit en un referent en el món de la fotografi a, tant a Catalunya com a fora, gràcies als 
nombrosos premis obtinguts en certàmens nacionals i internacionals. Barcons, de 60 anys i veí de 
Mas Rampinyo, es va vincular a l’Afotmir el 1998 arran de la seva participació en un dels cursos de 
l’entitat. La fotografi a el va ajudar a superar les seqüeles d’una greu malaltia que va estar a punt de 
costar-li la vida i el va obligar a abandonar la seva vida laboral amb només 33 anys. Des de 2011, 
ocupa el càrrec de secretari de l’Afotmir, tasca que compagina amb la seva passió per la fotografi a. 
Recentment, hem pogut veure els seus treballs en una mostra sobre La Cerdanya, lloc on estiueja, 
i una altra sobre els vehicles de l’associació Amics dels Clàssics de Montcada.

‘La fotografi a m’ha 
ajudat a tirar endavant’

L’Afotmir ja té 34 anys d’història 
i continua activa. Quin és el seu 
secret?
El treball en equip –cadascú té una 
feina assignada– i la constància. 
Tenim al voltant de 300 socis, 170 
dels quals participen habitualment 
a les activitats que proposem de 
manera setmanal. Hi ha poques 
entitats fotogràfi ques a Catalunya 
que siguin tan actives com la 
nostra. És per això que tenim 
molts socis que provenen d’altres 
poblacions.
Com ha afectat la pandèmia a 
l’activitat normal de l’entitat?
Hem hagut de reinventar-
nos i buscar noves formes de 
comunicació, potenciant les 
noves tecnologies. La limitació 
d’aforaments ens ha obligat a 
oferir molts dels nostres tallers de 
manera telemàtica i la resposta 

dels socis ha estat positiva. De 
fet, la mitjana de participants 
ha crescut respecte els cursos 
presencials. Està clar que la 
formació en línia ha vingut per 
quedar-se.
Com es va afi cionar a la fotografi a?
Si m’agrada la fotografi a és, en 
bona part, gràcies a la meva dona, 
que em va animar a apuntar-me 
a un dels cursos de l’Afotmir, i al 
professor que em va tocar, Cosme 
Oriol. Ell en va encomanar la passió 
per aquest art que, des de llavors, 
forma part de la meva vida i, en 
certa manera, m’ha ajudat a tirar 
endavant després de la malaltia.
Què li va passar?
Al 1995, em van detectar un tumor 
a la part baixa de la columna. No 
era maligne, però creixia a gran 
velocitat i no es podia extirpar. 
Tenia molt dolor i no podia 

caminar. Els metges no sabien 
com aturar allò. Finalment, van 
aconseguir reduir el tumor amb 
radiació. Tot plegat, m’ha deixat 
algunes seqüeles físiques, com 
insensibilitat a les cames i dolor 
crònic. Malgrat tot, dono gràcies 
que no m’he quedat en cadira de 
rodes. La fotografi a m’ha servit per 
no pensar tant en la malaltia i tenir 
una ocupació.

Quin tipus de fotografi a li agrada?
M’agrada fotografi ar paisatges i 
també activitats esportives. Vaig 
sovint al Canal Olímpic de La Seu 

d’Urgell a fer fotos de piragüisme 
perquè allà pots estar assegut i 
captar imatges molt potents. El 
retrat no m’atrau tant, potser 
perquè soc una persona més aviat 
tímida.
Vostè va viure el pas de la 
fotografi a analògica a la digital.
Sí, quan vaig començar revelava 
les fotografi es al laboratori que em 
vaig muntar a casa. És un procés 
màgic veure com emergeixen les 
imatges al paper després de fer tot 
el procés. Era molt laboriós i, fi ns 
i tot, algun dia sortia marejat de 
l’habitació per l’olor dels químics, 
però tenia el seu encant. La 
fotografi a digital és més ràpida i 
neta i t’hi acostumes ràpidament.
Tampoc existien programes com el 
Photoshop. Se n’abusa avui dia?
En la fotografi a artística, l’autor 
té molta llibertat per manipular 

la realitat gràcies als programes 
de tractament d’imatges. Pots 
canviar el cel si no t’agrada, afegir 
una persona allà on no hi havia 
ningú... Però ho has de fer amb 
gràcia, sinó el resultat pot ser molt 
barroer.
Com veu el futur de l’entitat?
Em preocupa que la gran majoria 
dels socis són persones jubilades 
i caldria incorporar gent més jove 
que en garantís la continuïtat. 
Alguna primícia?
A partir de novembre, disposarem 
d’un nou web més modern –l’ante-
rior era un blog que s’havia quedat 
obsolet–, on els socis podran 
penjar les seves fotografi es per 
participar als concursos socials de 
cada mes i fer altres gestions, com 
reservar l’estudi de fotografi a. La 
pàgina es diu afotmir.cat i encara 
està en fase de proves.

‘A Catalunya hi ha 
poques entitats 
que siguin tan actives 
com la nostra’

Secretari de l’Afotmir

A títol personal
LAURA GRAU
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