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Montcada a Escena

Programació MONTCADA I REIXAC 

NOVEMBRE

2021

+2

Espectacles familiars

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

Teatre Municipal

DIUMENGE 21 DE NOVEMBRE, 12 h
Centre de Titelles de Lleida
XIM
TEATRE FAMILIAR/TITELLES

Espai Cultural Kursaal

DIUMENGE 14 DE NOVEMBRE
Diverses sessions d’11 a 13 h
Cia. elPetit
CAU DELS SENTITS
INSTAL·LACIÓ PARTICIPATIVA DE SALA

Teatre Municipal

ESPECTACLE AJORNAT

DIUMENGE 14 DE NOVEMBRE, 18 h
Cor Gòspel Gràcia
CONCERT SOLIDARI DE GÒSPEL
Espai Cultural kursaal

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

Informació dels espectacles i venda d'entrades

www.teatremontcada.cat

Música

+3

ENTRADES 

EXHAURIDES

Preu: 7 euros

Preu: 7 euros

Preu: 7 euros

Preu: 10 euros

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

Per motius personals del músic Albert Guinovart l’Ajun-
tament es veu obligat a suspendre el concert de flauta 
i piano previst el 5 de novembre al Teatre Municipal. La 
voluntat és cercar una nova data per a la seva realització 
que s’informarà tant bon punt es concreti.

Preu: 8 euros; anticipada 5 euros

Preu: 5 euros; anticipada 3 euros

+2

0-3

DIVENDRES 12 DE NOVEMBRE, 20 h
Grup TamTaller
PLAER DE DONA
Espai Cultural Kursaal

DISSABTE 13 DE NOVEMBRE,
a les 17 i a les 20.30 h
Grup Tea345
MAS RAMPINYO, UN DINAR DE 
FESTA MAJOR
Teatre Municipal

DIUMENGE 21 DE NOVEMBRE, 18 h
Grup de Teatre La Salle Montcada
NO HAY MÁS QUE HOY
Teatre de La Salle

Espai d’assessorament energètic
a la ciutadania de Montcada i Reixac

• Objectius:
- Garantir l’accés als 

subministraments 
energètics bàsics a la 
ciutadania.

- Reduir el consum 
energètic.
- Reduir el cost de la 

factura energètica.
- Reduir les emissions de 

CO2.

energètica.
- Informar dels ajuts per

a la rehabilitació 
energètica.

- Impulsar les energies 
renovables.

• Adreçat a:
- Persones en situació de 

vulnerabilitat energètica.
- Persones que viuen en 

habitatges particulars.

COM ACONSEGUIM 
ESTALVI ENERGÈTIC?

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

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

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

COM HO FEM?            

ATENCIÓ
AL PÚBLIC

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

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

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

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

Demanda d’ajuda 
energètica

Anàlisi de la 
factura energètica

Propostes 
d’estalvi

QUÈ FEM?

• TERMINI

DE PRESENTACIÓ

Fins a l’11 de febrer de 2022

• QUI POT PARTICIPAR

Persones majors de 15 anys

• PRESENTACIÓ D’ORIGINALS

Per correu electrònic:

oficinadona@montcada.org

• PREMIS

Tres premis de 200 euros 

cadascun

• INFORMACIÓ:
Consulta les bases del concurs 

completes i les condicions 

d’inscripció del taller al qr i a 

www.montcada.cat/temes/igualtat

ATENCIÓ! 
TALLER VIRTUAL
DE MICRORELATS
Dimarts 16 i 30 de novembre 
de 2021, de 19 a 20.30 h
Taller gratuït de Microrelats amb 

l’escriptora i periodista Sònia 

Hernández.

• Inscripcions fins el 8
de novembre de 2021,
a oficinadona@montcada.org

M O N T C A D A  I  R E I X A C  2 0 2 2

DONES VEU A 
LES DONES?

8è Concurs de Microrelats 
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PLE DE PRESSUPOSTOS
Es farà l’11 de novembre, a la Casa de la 
Vila, i serà la primera sessió presencial 
des de l’inici de la pandèmia 
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El Ple reclama a l’Estat 
una llei de fi nances 
locals adequada a 
les necessitats i als 
serveis que presten
els ajuntaments

L’alcaldessa va defensar un nou fi nançament per als ens locals al 40è aniversari de la Federació Espanyola de Municipis i Províncies, fet a Málaga

Preocupació per la pèrdua d’ingressos 
arran la incertesa sobre la plusvàlua

Davant l’última sentència del Tri-
bunal Constitucional que anul·la 
el sistema de càlcul del pagament 
de l’impost de la plusvàlua –
que cobren els ajuntaments per 
vendes, donacions o herències 
d’immobles i la segona prin-
cipal font d’ingressos després 
de l’IBI–, el Ple municipal ha 
aprovat una moció en què ins-
ta l’Estat a fer una nova Llei 
de fi nançament dels ens locals. 
El document –aprovat amb el 
suport de tots els grups, a ex-
cepció de Ciutadans, que es va 
abstenir– reclama també que es 
compensi els ajuntaments pels 
diners que deixaran de percebre 
aquest últim trimestre i l’any vi-
nent en compliment de l’esmen-
tada sentència.

“Estem en peu de guerra da-
vant del drama que pot supo-
sar perdre els ingressos de la 
plusvàlua; si l’Estat no cerca 
mesures compensatòries, ens 
condemna a la misèria”. Amb 
aquesta contundència es va ex-
pressar al Ple l’alcaldessa, Laura 
Campos (ECP). L’edil va exigir 
que es redacti una llei de fi nan-
ces locals adequada a les neces-
sitats i als serveis que presten els 
ajuntaments ja que l’actual, si bé 
va ser reformada al 2004, enca-
ra es basa en la norma del 1988.

Limitacions. El president de 
l’Àrea Econòmica, Gerard Gar-
rido (ERC), va explicar que els 
ajuntaments estan molt limitats 
a l’hora de trobar noves fonts 
d’ingressos i que la incertesa 
sobre la plusvàlua repercutirà 
negativament en els propers 
pressupostos del 2022. “No sa-
bem de quina manera l’Estat 
pensa compensar els diners 
que deixarem de percebre i 
això pot provocar una situació 
insostenible”, va dir l’edil, tot 
lamentant que ja des del 2012 hi 
havia sentències que advertien 
que el càlcul de l’impost s’esta-
va fent malament perquè partia 
de la base que el preu d’un im-
moble sempre va a l’alça quan, 
arran de la crisi immobiliària, 
es va posar de manifest que no 
sempre és així.

Arguments de l’oposició. El PSC 
també va votar a favor del text, 
tot reconeixent que s’hauria 
d’haver afrontat abans la re-
dacció d’una nova llei. “Ens 
consta que des del Ministeri 
d’Hisenda s’està adequant la 
normativa però, mentrestant, 
caldrà garantir mesures com-
pensatòries”, va dir el portaveu 
socialista, Andreu Iruela.
Cs va ser l’única formació que 
es va abstenir en la votació. 
“Nosaltres sempre acatem les 
sentències judicials”, va dir la 
regidora Angelina E. Del Pino, 
tot lamentant que, malgrat que 
es preveia la resolució del TC, 
“tant els governs del PP com 
del PSOE han actuat amb 
desídia i no han fet res per 
evitar el problema que ara 
tindran els ajuntaments”.

Pilar Abián | Redacció

L’Ajuntament aprova una moció reclamant a l’Estat que compensi els ens locals després de la sentència dictada pel TC

Les taxes i impostos municipals es 
mantindran congelats l’any vinent
La proposta del govern –ECP i ERC– de mantenir les 
taxes i els impostos per a l’any vinent pràcticament 
sense canvis ha rebut també el suport del principal 
grup de l’oposició, el PSC. Entre les poques modifi -
cacions que s’introduiran a les ordenances fi scals al 
2022 hi ha que la bonifi cació del 50% en el paga-
ment de l’IBI per la instal·lació de 
plaques solars es reduirà de deu a 
cinc anys i que els preus públics 
del complex Montcada Aqua pu-
jaran un 0,64%. Un altre canvi 
és que les empreses que paguen 
l’IAE –aquelles que facturen més 
d’un milió d’euros–, també veuran 
augmentada la seva bonifi cació 
del 20 al 50% en la contribució, si 
aposten per energies renovables, 
sempre i quan aquesta ajuda no superi el 30% del 
cost de la inversió feta. I fi nalment, en l’ordenança de 
vehicles se suprimirà el terme bimodal, en no ade-
quar-se a cap concepte bonifi cable.
Si bé el PSC va votar en el Ple extraordinari d’ordenan-
ces a favor de la proposta del govern, va considerar 
que, atesa l’actual situació de crisi, l’augment de les 
tarifes de Montcada Aqua l’hauria d’assumir la corpo-
ració i no els usuaris. Cs, per la seva banda, va votar 

en contra de les ordenances, argumentant que l’exe-
cutiu no havia tingut en compte les seves aportacions 
en la línia de rebaixar l’IBI. “L’Ajuntament té marge per 
baixar-lo perquè, encara que ara estigui congelat, fa 
uns anys va fer un augment del 8% de mitjana”, va 
recordar la regidora Angelina E. del Pino. L’edil també va 

lamentar que a les ordenances en-
cara no s’hagi equiparat les famílies 
monoparentals amb les nombroses 
a efectes de bonifi cacions, tal com 
ha sol·licitat el grup taronja.
En resposta al PSC, el president de 
l’Àrea Econòmica, Gerard Garrido 
(ERC), va explicar que les tarifes de 
Montcada Aqua s’estableixen a tra-
vés d’una fórmula matemàtica ate-
nent al càlcul que de la despesa en 

personal, inversions i manteniment de les instal·lacions 
esportives realitzada per l’empresa concessionària del 
servei, Geafe. “Hem d’actuar d’acord amb el contrac-
te existent, això és el que es va fi xar en el plec de 
condicions, malgrat no ens agradi aquest document, 
que va promoure l’anterior equip de govern –PSC i 
CiU– i que té una vigència de 25 anys”, va dir l’edil. 
L’Ajuntament, d’altra banda, haurà de compensar 
l’empresa per les inversions fetes (vegeu pàg. 7) | PA

La bonifi cació del 50% 
en el pagament de l’IBI 
per la instal·lació de 
plaques solars es reduirà 
de deu a cinc anys
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AMAZON, AL PLA D’EN COLL
La multinacional ha obert un nou 
centre logístic que dona servei a la 
zona nord de Barcelona

Imatge de la cimentera des del barri de Can Sant Joan, on es va establir l’any 1917

TRIBUNALS

El TSJC trasllada a la Fiscalia el paper
de la Generalitat en el cas de Lafarge
El Tribunal considera que l’actuació de l’administració podria tenir conseqüències penals

Nou capítol en el litigi que l’AV 
Can Sant Joan manté amb el 
Departament de Medi Ambient 
de la Generalitat i amb Lafar-
ge-Holcim. El Tribunal Supe-
rior de Justícia de Catalunya 
(TSJC) ha fallat a favor de l’en-
titat el tercer recurs contenciós 
administratiu presentat contra 
l’administració autonòmica i la 
cimentera en referència a la re-
novació de l’Autorització Am-
biental Integrada (AAI) conce-
dida a la planta l’any 2018 per 
poder dur a terme l’activitat de 
fabricació de ciment.
El TSJC ha ratifi cat la nul-
litat del tràmit perquè es basa 
en autoritzacions prèvies tam-
bé anul·lades i ha multat amb 
2.000 euros cadascuna de les 
parts demandades. També ha 
decidit traslladar la sentència al 
Ministeri Fiscal perquè valori 
la possible existència de res-
ponsabilitats penals en l’actua-
ció administrativa feta pel De-
partament de Medi Ambient.

Valoracions. “Es tracta d’un fet 
extraordinari ja que el TSJC 
posa en qüestió l’actuació de 
l’administració”, ha explicat 
l’advocat de l’AV Can Sant Joan, 
Albert Calduch, especialista en 
qüestions mediambientals. 
“No acceptar les resolucions 
judicials és molt greu, estem 

parlant de prevaricació”, 
ha assenyalat Calduch, tot in-
sistint que la Generalitat ha 
d’actuar al respecte. “És molt 
greu que sigui la pròpia ad-
ministració la que es negui a 
acceptar les sentències en un 
cas com aquest, en què estem 
parlant d’una empresa alta-
ment contaminant que no té 
autorització ambiental ni la 
tindrà”, ha afegit el lletrat.

Antecedents. El litigi judicial 
contra Lafarge-Holcim arrenca 
del 2010, moment en què la ci-
mentera, amb l’autorització de 
la Generalitat, va començar a 
utilitzar biomassa com a com-
bustible, substituint el coc de 
petroli per llots de depuradora, 
restes d’esporga, marro de cafè 
i farines càrniques. D’aleshores 
ençà, l’AV Can Sant Joan ha 
presentat tres recursos contra 
Medi Ambient i Lafarge-Hol-
cim amb l’argument que tant 
l’AAI com la llicència d’activi-
tats –concedides a l’empresa 
al 2008, al 2015 i al 2018– es 

basen en un estudi ambiental 
obsolet. Al 2016, l’Ajuntament 
es va afegir al litigi amb una 
demanda pròpia, en la mateixa 
línia de les liderades per l’enti-
tat veïnal. 
El TSJC ha fallat en les tres 
ocasions a favor de l’AV, de-
clarant nul·les les llicències 
concedides a la cimentera i el 
Tribunal Suprem no ha admès 
els recursos de cassació dels 
demandats, de manera que la 
indústria, a data d’avui, no té 
llicència per funcionar. 
El president de l’AV Can Sant 
Joan, José Luis Conejero, con-
fi a que fi nalment la Generali-
tat actuï d’acord amb totes les 
resolucions judicials i clausuri 
l’activitat de la planta. “Espe-
rem que la llei es compleixi; 
no pot ser que la cimentera 

continuï funcionant sense te-
nir la llicència ambiental”, ha 
dit el dirigent veïnal, satisfet que 
els tribunals, un cop més, hagin 
sentenciat a favor de l’AV. 
També al juliol del 2020, l’Ajun-
tament va rebre una resolució 
favorable al recurs interposat 
contra la cimentera, si bé en 
aquella ocasió el TSJC no va 
decidir traspassar la informació 
al Ministeri Fiscal. L’alcaldessa, 
Laura Campos (ECP) conside-
ra “signifi cativa” la decisió del 
tribunal. “Ara estem esperant 
a veure què faran tant la Ge-
neralitat com l’empresa, que 
han estat requerides pel Tri-
bunal perquè informin a fi -
nal d’aquest mes sobre com 
donaran compliment a les 
sentències judicials que ja són 
fermes”, ha dit l’edil.

Pilar Abián | Redacció L’AV Can Sant Joan 
ha guanyat els tres 
contenciosos oberts 
contra la cimentera 
i Medi Ambient des 
de l’any 2010 
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Tancament dels 
accessos al Pla 
de Reixac

L’Ajuntament ha tancat l’accés 
als cinc punts d’entrada del Pla 
de Reixac amb un sistema de 
tanques, de manera que només 
hi poden accedir de forma mo-
toritzada vehicles autoritzats i 
els pagesos de la zona. L’objectiu 
municipal és preservar aquest 
espai agroforestal, que ha sofert 
nombrosos abocaments de runes 
i voluminosos i que, sovint, s’uti-
litza com a zona d’esbarjo per 
a usuaris de vehicles 4x4 i mo-
tocròs. Aquesta actuació anirà 
acompanyada, en breu, de l’ani-
vellat i el compactat dels prop de 
8 quilòmetres de camins que hi 
ha al Pla de Reixac. El cost de 
l’actuació en total és d’aproxima-
dament 35.000 euros. 

Oasi metropolità. L’espai agrí-
cola del Pla de Reixac té 460 
hectàrees repartides entre Mas 
Rampinyo i les poblacions de 
Ripollet, La Llagosta, Santa 
Perpètua i Barberà. “Aques-
ta és la forma de protegir 
un dels espais agrícoles més 
grans de l’àrea metropolita-
na”, ha dit el regidor de Policia 
Local i Medi Natural, Oriol 
Serratusell (ECP).

Pilar Abián | Redacció

Només hi poden entrar vehicles autoritzats
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La campanya de vacunació an-
tigripal estacional ja s’ha posat 
en marxa i es mantindrà activa 
fi ns al mes de gener. Es crida 
a vacunar-se especialment les 
persones que poden tenir com-
plicacions si pateixen la grip o 
que la poden transmetre a ter-
cers en situació d’alt risc. 
Les vacunacions s’han centralit-
zat al CAP Les Indianes i, du-
rant el primer mes, les agendes 
estaran obertes en horari de 
matí i tarda. Les hores es poden 
concertar de forma telemàtica a 
través del portal La Meva Salut; 
presencialment, al tauler dels 
centres d’assistència primària 
del municipi, o bé per telèfon.

Doble vacunació. En el cas de 
les persones majors de 70 anys 
que es vacunin contra la grip, 
s’aprofi tarà el seu desplaçament 
al CAP per injectar la tercera 
dosi de l’anticovid, sempre i 
quan hagin passat més de sis 

mesos respecte la segona.Du-
rant les primeres quatre set-
manes de la campanya tenen 
prioritat les persones a les quals 
està recomanada la vacuna an-
tigripal. La resta es podran pro-
gramar posteriorment, ja que 
les vacunacions es mantindran 
fi ns al mes de gener a la pròpia 
consulta mèdica.
Els grups als quals es recomana 
la vacuna són el dels majors de 
60 anys; els que tenen patolo-

gies greus; les embarassades o 
dones que han donat a llum en 
els darrers 6 mesos; treballa-
dors vinculats als àmbits de la 
salut, la cura o l’atenció a perso-
nes; convivents amb malalts de 
risc o infants entre els 6 mesos i 2 
anys amb antecedents de prema-
turitat. Les persones amb patolo-
gies greus veuen incrementat per 
dos el risc de mortalitat en cas de 
patir una coinfecció per grip i per 
Covid-19.

CAMPANYA ESTACIONAL

Les vacunacions s’han centralitzat al CAP Les Indianes en horari de matí i de tarda

Pilar Abián | Redacció
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Els grups de risc, cridats a 
vacunar-se contra la grip

Els majors de 70 anys vacunats fa més de sis mesos contra la Covid en rebran la tercera dosi

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

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

MONTCADA
Paseo Jaume I, 58-60

935 65 08 23
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La creació d’un espai comuni-
tari a la seu d’Adimir (Crisan-
tems, sn) anomenat Campus de 
la Diversitat i la Inclusió per de-
senvolupar diferents iniciatives 
relacionades, prioritàriament, 
amb la diversitat funcional, ha 
estat el projecte més votat en el 
marc dels Pressupostos Partici-
patius 2021-2022, sumant un 
total de 1.809 punts. La presi-
denta de la Fundació Adimir, 
Carolina Ibáñez, ha expressat 
la seva satisfacció per la notícia: 
“Volem felicitar tots els pro-
jectes presentats a la convoca-
tòria i agrair especialment el 
vot a les persones que ens han 
donat el seu suport i que ens 
han permès guanyar visibili-
tat dins de la nostra comuni-
tat; aquest és, sens dubte, el 
millor premi”.

Altres projectes. També es fa-
ran realitat, amb una dotació de 
60.000 euros cadascú, els altres 
tres projectes més votats de tots 

els que s’han presentat a la con-
vocatòria. Per ordre de votació 
han estat seleccionats: la remo-
delació de les instal·lacions d’at-
letisme del municipi, ubicades 
al polígon de la Ferreria, que ha 
presentat la Joventut Atlètica de 
Montcada (1.439 punts); la cons-
trucció d’una pista de patinatge 
‘skate’ a Ca n’Oller, al barri de 
Terra Nostra (969 punts) i la 
reubicació del servei a la infàn-
cia DAPSI-CDIAP de les actuals 
instal·lacions del carrer Doctor 
Buxó –força obsoletes– a unes 
més funcionals (940 punts). Els 
dos últims projectes han estat 
presentats per particulars.
En l’apartat de nova creació 
destinat a l’àmbit social es faran 
realitat les dues úniques propos-

tes presentades, la instal·lació 
de més equips de desfi bril·ladors 
(DEA) repartits pel municipi –li-
derada per la Taula per la Salut–, 
dotada amb 10.000 euros, i l’or-
ganització d’activitats infantils 
de joc i aprenentatge durant tres 
mesos al barri de la Ribera, pre-
sentada per l’AV i que comptarà 
amb una inversió de 5.000 euros.
Finalment, a la secció de propos-
tes juvenils només s’ha presentat 
un projecte sobre oci, al qual es 
destinaran 10.000 euros.
Aquesta última edició dels Pres-
supostos Participatius ha estat 
la que més interès ha despertat 
entre la ciutadania de les tres 
convocatòries fetes fi ns ara. La 
xifra de votants, 1.160, gairebé 
s’ha duplicat respecte l’edició an-
terior. “La dada confi rma que 
hem assolit el nostre objectiu, 
aconseguir involucrar cada cop 
més gent en els projectes de 
ciutat i fer-ho de forma àmplia 
i democràtica”, ha dit el regi-
dor de Participació i Ciutadania, 
Juan Carlos de la Torre (ECP).

PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS

L’Ajuntament destinarà 60.000 euros al projecte i a tres més triats per la ciutadania 

Pilar Abián | Redacció

La Plataforma trasllada a Adif la 
seva decepció pel retard del projecte
La Plataforma Tracte Just Soterrament Total va fer constar a la presi-
denta d’Adif, Marisa Domínguez, la seva decepció pel nou retard en 
relació a l’aprovació del projecte de l’R2 per part del Consell de Mi-
nistres en la reunió virtual mantinguda el passat 29 d’octubre en el si 
de la Taula pel Soterrament. Domínguez va confi rmar que el projecte 
d’obra civil està recollit als pressupostos generals de l’Estat i que, un 
cop aprovats, s’iniciarà el procés de licitació durant el primer trimes-
tre del 2022. La Plataforma va aprofi tar la trobada amb la presidenta 
d’Adif per demanar celeritat en l’actuació als passos a nivell dels car-
rers Pasqual i Bogatell perquè s’ampliïn de les zones de pas per als 
vianants i es millori la seva seguretat | PA

SOTERRAMENT DE L’R2

La proposta d’Adimir per fer un 
Campus inclusiu, la més votada

Arranjament de set habitatges 
amb el suport de la Diputació
L’actuació es farà per mitjà del programa d’arranjament d’habitatges 
que atorga la Diputació de Barcelona. Amb aquests ajuts, el consistori 
intervé en casos greus, derivats des de Serveis Socials, de llars afecta-
des per pobresa energètica o de famílies que als seus domicilis tenen 
defi ciències estructurals que provoquen elevats costos en la factura 
dels subministraments. La ciutadania amb defi ciències en matèria 
energètica es pot adreçar a l’Ofi cina de Drets Energètics (ODE), el 
nou servei creat per l’Ajuntament. El telèfon de l’ODE és el 935 758 
675 i el correu electrònic: ode@montcada.org. L’atenció presencial, 
amb cita prèvia, es fa els dilluns i dimecres, de 10 a 12h | LR

Ajuts per als comerços per 
adaptar-se al món digital

PLE D’OCTUBRE

Laura Grau | Redacció

Petició a la Generalitat en suport a l’ADF i Protecció Civil

L’Ajuntament destinarà un pa-
quet de subvencions per valor 
de 22.720 euros a promoure la 
transformació digital del sector 
del comerç i de la restauració 
del municipi amb l’objectiu que 
pugui adaptar-se als nous hà-
bits de consum i donar resposta 
a les necessitats dels consumi-
dors digitals. Aquesta actuació, 
anomenada Mercat web local, 
va ser aprovada al Ple d’octu-
bre i s’emmarca en el projecte 
Dinamització i promoció co-
mercial que impulsa la Regido-
ria de Comerç amb el suport 
econòmic de l’AMB. 
Als ajuts es podran acollir tots 
els establiments comercials i de 

restauració que desenvolupin la 
seva activitat en un local situat 
en planta baixa o a peu de carrer 
en la trama urbana del municipi.

Defensa forestal. Un altre dels 
punts aprovats al Ple per una-
nimitat va ser sol·licitar a la 
Direcció General de Patrimoni 
de la Generalitat que cedeixi 
a les Agrupacions de Defensa 
Forestal i a Protecció Civil els 
vehicles dels Bombers i d’altres 
cossos que estiguin en desús 
però en bon estat, per al seu 
reaprofi tament. Amb aquesta 
sol·licitud, el consistori s’afe-
geix a la petició de la Federació 
d’Agrupacions de Defensa Fo-
restal del Vallès Occidental.

SERVEIS SOCIALS
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El Ple ha aprovat ajuts per a comerços i restaurants per valor de 22.700 euros

Representants d’Adimir, davant de la seu que l’entitat té als antics parvularis de Terra Nostra, en unes instal·lacions cedides pel consistori

Un total de 1.160 
persones han votat 
els projectes a 
través del portal web 
Montcada Participa
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L’Ajuntament compensarà Geafe 
amb mig milió per inversions fetes

L’Ajuntament compensarà en-
tre aquest exercici i l’any vinent 
l’empresa Geafe, concessio-
nària de la gestió del complex 
Montcada Aqua, amb un im-
port total de 550.000 euros per 
les inversions fetes a les instal-
lacions esportives des de la seva 
inauguració. Segons va explicar 
el president de l’Àrea Econò-
mica, Gerard Garrido (ERC), 
al Ple d’octubre, tot plegat ar-
renca de la reclamació feta per 
l’empresa al consistori perquè 
donés compliment a les clàusu-
les incloses al contracte d’adju-
dicació de la concessió.

Negociació. “Abans de decidir 
fer el pagament, hem fet una 
auditoria per constatar que la 
reclamació estava justifi cada 
i hem negociat amb l’em-
presa els termes de la com-
pensació”, va explicar l’edil, 
tot reconeixent que la redacció 
del contracte –fet per l’anterior 

govern PSC i CiU amb una vi-
gència de 25 anys–, és confusa 
i favorable als interessos del 
concessionari. 
Aquest aspecte també va ser 
criticat pel grup de Cs. “No 
estem d’acord a desembor-
sar aquesta quantitat de cop 
perquè en el seu dia algú per 
negligència o omissió fes una 
concessió gravosa per a la 
ciutadania i per al consisto-
ri”, va manifestar la regidora 
Angelina E. del Pino. El grup 
taronja considera que, ja que el 
contracte encara té set anys de 
vigència, la reclamació es pot 

pagar al llarg d’aquest temps.
El PSC, per la seva banda, va 
voler fer constar que el con-
tracte amb Geafe s’adequava 
a la legalitat. “El document el 
van redactar els tècnics de la 
casa, no els polítics, i no po-
sem en qüestió la seva feina; 
si les necessitats han canviat, 
és lògic que s’hagi de reajus-
tar”, va manifestar la regidora 
socialista Nani López. 
Garrido va respondre que el 
contracte és legal, però que 
s’hauria d’haver vetllat perquè 
no fos desfavorable per a l’ad-
ministració.

Pilar Abián | Redacció

PLE D’OCTUBRE
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El complex esportiu Montcada Aqua es va inaugurar al desembre del 2003

El consistori ha fet una auditoria arran la reclamació de l’empresa que gestiona l’Aqua

Dia de les dones

TREBALLADORES

7è CONCURS DE CARTELLS 

CONCURS PER ESCOLLIR LA IMATGE

REPRESENTATIVA DEL 8 DE MARÇ,

DIA DE LES DONES TREBALLADORES, DE L’ANY 2022

PARTICIPACIÓ: Persones residents a Catalunya, sense límit d’edat
Termini de presentació: fins divendres 14 de gener de 2022 (inclòs)

tant telemàtica com presencialment

Consulta les bases a www.montcada.cat/temes/igualtat

març8de ççççç
MONTCADA I REIXAC 2022
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XERRADA VIRTUAL
PER A LES FAMÍLIES: 
JOC EN LÍNIA
I APOSTES

Dimecres 10 de novembre, 
a les 19 h

A càrrec de Cristina Martínez, doctora
en Psicologia de la unitat de joc 
patològic de l’Hospital de Mataró

FORMAT EN LÍNIA: 
PLATAFORMA DIGITAL
CAL INSCRIPCIÓ PRÈVIA:
A/e: passa@montcada.org
Telèfon: 633 334 753

SALA VIRTUAL a través 
de www.montcada.cat

NO LES NORMALITZIS!

Des de la infància ens han
educat en  una cultura 

competitiva de reptes i apostes...

El major nombre de públic es va concentrar diumenge, a la franja del migdia, aprofi tant una matinal assolellada i amb elevades temperatures

ÈXIT DE PARTICIPACIÓ

Les fi res superen les millors expectatives
La trobada de clàssics, la fi ra de l’automòbil i la Mostra gastronòmica, fetes a l’entorn del pavelló, s’omplen de públic

Més de 350 vehicles exhibits, 
una quarantena de parades vin-
culades al món del motor i una 
dotzena d’establiments de res-
tauració es van donar cita el 24 
d’octubre al voltant de pavelló 
Miquel Poblet aplegant cente-
nars de visitants durant tot el 
matí. Malgrat la difi cultat de fer 
un recompte aproximat sobre 
el nombre d’assistents, l’Asso-
ciació Amics dels Clàssics, or-
ganitzadora de l’esdeveniment, 
situa la xifra per sobre de 3.000, 
rècord que l’Ajuntament va ce-
lebrar.
“Realment, el nombre de pú-
blic ha superat les expectati-
ves, tot i que aquest èxit no és 
cap sorpresa ja que són fi res 
plenament consolidades i un 
referent no només al Vallès 
sinó a Catalunya”, va manifes-
tar l’alcaldessa, Laura Campos 
(ECP). Per a l’edil, haver fet 
coincidir en el mateix espai la 
Mostra Gastronòmica –que va 
durar tot el cap de setmana– 
va ser benefi ciós per a ambdós 

esdeveniments: “Les impressi-
ons de la gent és que ajuntar 
les dues cites ha estat un en-
cert”.

Model singular. La Fira dels 
Clàssics i la del motor han ar-
ribat enguany a la seva vuitena 
edició. L’elevada participació 
d’expositors i l’èxit de públic 
que apleguen respon al fet que 
s’inspiren en d’altres fi res d’ar-
reu d’Europa, segons va expli-
car el president dels Amics dels 
Clàssics de Montcada i Reixac, 
Francisco Martínez: “Com a 
club n’hem visitat a França, 
Itàlia i Anglaterra i aquest 
és el model que hem copiat 
aquí, no només centrar-nos 
en els cotxes antics, sinó en el 
món del motor en general”.

Enguany, el programa d’activi-
tats va incloure una carpa amb 
simuladors de conducció, un 
circuit per a vehicles de ràdio 
control –dinamitzat per l’enti-
tat de nova creació RC MiR–, 
i la presència d’un autobús an-
tic similar al popular Travimo, 
el primer servei de transport 
urbà de viatgers que va tenir el 
municipi i que va estar en actiu 
entre el 1960 i el 1978.
Si bé les fi res del motor solen 

atraure un públic fi del a aques-
ta temàtica, Martínez va asse-
nyalar que el més important 
per als organitzadors és com-
partir aquesta afi ció amb la po-
blació en general: “Volem fer-
les participatives no només 
per a amants dels vehicles, 
també per a tota la població; 
és molt bonic veure com la 
gent que hi passa es retroba 
amb records de la infància 
i rememora els viatges que 

feia en els cotxes familiars”.
Bona part dels vehicles ex-
posats van arribar d’arreu de 
Catalunya, motiu pel qual Mar-
tínez va valorar positivament 
que l’Ajuntament fes coincidir 
la Fira dels Clàssics i la del Mo-
tor amb la Mostra Gastronòmi-
ca. “Estem promocionant el 
nostre municipi i els visitants 
poden gaudir tant de la nos-
tra proposta com de la dels 
restauradors”, va dir.

Pilar Abián | Pla d’en Coll L’Ajuntament i 
l’Associació Amics 
dels Clàssics calculen 
que hi van passar més 
de 3.000 persones
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Amazon obre la seva nova 
estació logística a Montcada

La nova estació logística 
d’Amazon a Montcada i Reixac 
–a l’espai que ocupava antiga-
ment General Cable– va entrar 
en funcionament el 19 d’octu-
bre. La planta compta amb més 
de 13.000 m2, incorpora tecno-
logia automatitzada i pot comp-
tar amb fi ns a 180 treballadors 
directes. A banda, les empreses 
de transport col·laboradores 
poden generar més de 650 llocs 
de treball adicionals, segons ha 
informat la pròpia companyia.

Objectius. Aquest centre d’Ama-
zon ha començat donant servei 
a la zona nord de Barcelona, 
amb l’objectiu d’acabar sent 
el referent de la ciutat comtal 
i té capacitat per arribar a fer 
130.000 lliuraments al dia. La 
seva principal missió és impul-
sar la gestió fi nal de les coman-
des. Els paquets arriben des dels 
centres logístics i de distribució 
d’Amazon propers, es carre-

guen als vehicles de repartiment 
i, fi nalment, es lliuren als clients.

Visita institucional. Una delega-
ció del consistori integrada pels 
presidents de les Àrees Territo-
rial i Econòmica, Jordi Sánchez 
i Gerard Garrido, respectiva-
ment, i pel regidor de Promoció 
Econòmica i Ocupació, Jaume 
Teixidó –tots tres d’ERC–, va 
visitar la planta el 24 d’octubre 
acompanyada de representants 
de l’empresa i de la Generalitat. 

“Estem encantats d’invertir 
a Montcada amb aquesta es-
tació que proporcionarà un 
lliurament efi cient als nos-
tres clients i crearà oportuni-
tats de treball per a diferents 
professionals”, va manifestar 
Marc Mier, director de la plan-
ta, durant la visita. L’empresa 
va traslladar als edils la volun-
tat de col·laborar amb la corpo-
ració en tot allò que sigui neces-
sari per garantir la integració 
d’Amazon a la localitat. 

Pilar Abián | Pla d’en Coll

POLÍGON PLA D’EN COLL
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Interior de l’estació logística de la multinacional, on l’activitat es concentra en horari nocturn

La planta pot arribar a comptar en els períodes àlgids amb fi ns a 180 treballadors

La Mostra Gastronòmica 
es tornarà a fer vinculada 
a la festa del motor

FIRES

Pilar Abián | Pla d’en Coll

La Mostra Gastronòmica tor-
narà a coincidir l’any vinent 
amb les fi res del motor, segons 
ha anunciat el regidor de Co-
merç i Turisme, Gerard Garri-
do (ERC). Tot i que la decisió 
va ser inicialment qüestionada 
per l’Associació Gastronòmica –
encarregada d’organitzar l’esde-
veniment des de la seva creació, 
l’any 2013–, Garrido opina que 
la resposta del públic ha estat 
inapel·lable. “Hi va haver força 
gent ambdós dies i els propis 

restauradors participants van 
reconèixer que no esperaven 
tants visitants”, ha dit l’edil. 
Garrido creu que l’any vinent hi 
haurà més establiments interes-
sats a ser a la Mostra. “En fun-
ció de la demanda, estudia-
rem possibles canvis com, per 
exemple, fer més gran la zona 
de menjador”, ha avançat el re-
gidor. Els paradistes enquestats 
per La Veu també han valorat 
positivament l’esdeveniment 
i s’han mostrat predisposats a 
participar-hi l’any vinent.
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Els restauradors participants a la Mostra han manifestat el seu interès per repetir l’any vinent
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Els comuns ja tenen partit pro-
pi al municipi. El 23 d’octubre 
es va fer a la Casa de la Vila 
l’assemblea constituent de Ca-
talunya en Comú Montcada 
i Reixac que integra l’antiga 
Iniciativa per Catalunya Verds 
(ICV) i EUCat, la representació 
d’Esquerra Unida a Catalunya 
creada al 2020 arran les desavi-
nences d’IU amb EUiA. 
La nova confl uència de forma-
cions d’esquerra –després que 
poc abans de les municipals del 
2019 ICV i EUiA van decidir 
no reeditar la coalició electoral 
que mantenien des del 2003– va 
ser celebrada per Laura Cam-
pos, alcaldessa i coordinadora de 
la nova formació juntament amb 
Juan Carlos de la Torre. “No té 
cap mena de sentit que en un 
mateix espai hi hagi diferents 
propostes amb la mateixa lí-
nia ideològica i el mateix pro-
jecte de municipi”, va dir l’edil, 
tot afegint la seva satisfacció per 
l’equip que integra la formació: 
“Estic molt orgullosa de la 

nostra gent, del seu compro-
mís i de la seva capacitat de 
treball”. Fins arribar a l’assem-
blea constituent de CatComú a 
Montcada, hi ha hagut un grup 
motor encarregat de preparar la 
proposta de full de ruta que la 
militància ha refrendat en vo-
tació. “Hem fi xat les bases al 
voltant d’un projecte feminis-
ta, ecologista i amb vocació 
municipalista”, va explicar de 
la Torre. 
Per al també coordinador de la 
formació, els principals objectius 
passen per consolidar el projecte 
polític a la ciutat i reeditar l’Al-
caldia l’any 2023. CatComú 
també vol treballar per integrar 
Podem Montcada en aquest 
projecte. “No només per anar 
en coalició, sinó per confl uir 
en un espai únic que aglutini 

l’esquerra progressista a l’es-
querra del PSOE”, va dir.

Càrrecs. La nova executiva de 
Catalunya en Comú Montcada 
està integrada, a més de Campos 
i de la Torre com a coordinadors, 
per Josep M. Torregrosa i Silvia 
Piñero al front d’Organització; 
Jessica Segovia i Aida Vegas com 
a responsables de coordinar les 
comissions, així com de Forma-
ció i Dinamització Social; Oriol 
Serratusell, al front de Comuni-
cació; Carolina Izquierdo, res-
ponsable de Feminisme, i Joan 
Fàbregas, a Tresoreria.

Presència destacada. L’assemblea 
constituent va comptar amb la 
presència de Joan Mena, mem-
bre d’EUCat i diputat d’En 
Comú Podem al Congrés. “Cat-
Comú és un projecte de futur 
que agrupa forces de l’esquer-
ra històrica transformadora 
que han tingut un paper molt 
important en l’evolució social i 
econòmica dels municipis”, va 
explicar Mena.

POLÍTICA

La formació integra l’antiga ICV i EUCat, la representació d’Esquerra Unida a Catalunya

Pilar Abián | Montcada
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Catalunya en Comú Montcada 
es presenta com a nou partit

La CUP debat sobre el 
seu paper al municipi

Sílvia Alquézar | Montcada

La formació vol recuperar la presència activa al carrer

La CUP Montcada va organit-
zar el 28 d’octubre, a la Casa de 
la Vila, una assemblea oberta 
per debatre sobre el rumb de la 
formació, a poc menys de dos 
anys de les pròximes eleccions 
municipals i després de l’etapa 
més dura de la pandèmia, que 
ha paralitzat totes les lluites i re-
ivindicacions al carrer.
L’acte va comptar amb l’assis-
tència del diputat sabadellenc 
Xavier Pellicer, qui va analitzar 
la situació al Parlament i arreu 
del país després del referèndum 
de l’1 d’octubre. “L’Estat vol 
cobrar-nos la factura del que 
vam fer, és la repressió cap al 
moviment independentista”, 
va afi rmar Pellicer, qui opina 
que la lluita simbòlica està esgo-
tada: “Cal posar sobre la taula 
la lluita pels drets com l’habi-
tatge i la sanitat”. 
El diputat va criticar tant el go-
vern central i com el de la Ge-
neralitat en considerar que la 
seva voluntat és l’estabilització 
de la situació actual amb acords 
puntuals. En clau local, Pellicer 
va destacar la importància de 
“vestir projectes potents i cre-
ar xarxa amb els moviments 
socials del municipi”.

Futur local. Després de la inter-
venció del diputat, els assistents 
a l’assemblea van protagonitzar 
un debat sobre el futur de la 
CUP Montcada. Un dels te-
mes plantejats que va comptar 

amb el suport unànim dels par-
ticipants va ser la recuperació 
d’un espai com el desaparegut 
Casal El Brot, com a punt de tro-
bada. Respecte a la possibilitat de 
tornar a presentar-se a les pròxi-
mes eleccions locals, les opinions 
van ser diverses, tot i que va aga-
far força la necessitat de tornar a 
tenir presència a l’Ajuntament si 
es té el suport d’una xarxa reivin-
dicativa al carrer.

Reivindicacions. D’altra banda, 
es va plantejar posar en marxa 
una acció en contra dels “abu-
sius” preus de lloguer per a la 
utilització d’espais municipals 
com la sala institucional de la 
Casa de la Vila, en considerar 
que les taxes coarten la par-
ticipació de la ciutadania. Pel 
que fa a qüestions mediambi-
entals, l’assemblea va treure a 
debat el tema del tancament 
de la planta local de Lafarge-
Holcim després que la justícia 
hagi desestimat tots els recur-
sos de l’empresa contra l’anul-
lació de la llicència ambiental. 
En aquest sentit, el diputat es 
va comprometre a traslladar la 
reivindicació del tancament de 
la cimentera al seu grup parla-
mentari.

Els primers coordinadors del partit, Laura Campos i Juan Carlos de la Torre –al centre de la imatge–, amb la resta de membres de l’executiva

El diputat de la CUP Xavier Pellicer
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Inscripcions:

672 622 758
montcadaempren@montcada.org

Taller
Google Adwords 
Express: publicitat 
a la xarxa per a negocis 
de proximitat

Dimecres 17 de novembre,

de 9.30 a 13.30 h

Sessió en línia

CatComú vol aglutinar 
al municipi els partits 
de l’anomenada 
esquerra progressista

La CUP Montcada 
encara no ha decidit 
si es presentarà als 
comicis locals del 2023
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FIRA MEDIEVAL
Montcada Nova tornarà a acollir les 
tradicionals parades de menjar i artesania 
els dies 13 i 14 de novembre
PÀG. 12

L’Agència de Ciberseguretat de Catalunya alerta amb aquesta imatge dels perills del ‘gambling’ o les apostes de joc en línia

PLA LOCAL DE PREVENCIÓ DE DROGUES I PANTALLES

Amb el lema ‘Juga amb cap’, les accions s’adrecen especialment als infants i joves que s’inicien en aquesta pràctica perillosa

‘Juga amb cap’ és el lema de 
la campanya que ha posat en 
marxa l’Ajuntament per preve-
nir els riscos dels jocs d’apostes 
i dels jocs virtuals denominats 
free to play, als que, en principi, 
es pot jugar de forma gratuïta. 
La iniciativa s’emmarca en el 
marc del Pla Local de Preven-
ció de Drogues i Pantalles ‘En 
positiu’. La regidora de Serveis 
Socials i Polítiques d’Inclusió, 
Mar Sempere (ECP), destaca 
que “l’objectiu és informar, 
recomanar i ajudar a identi-
fi car aquells indicadors que 
ens poden alertar sobre un 
problema d’addicció pròpia 
o en el nostre entorn”.

Xerrades. ‘Juga amb cap’ s’adre-
ça especial ment al públic infan-
til i juvenil i, per aquest motiu, 
es duran a terme accions infor-
matives als centres educatius 
de primària i secundària, que 
també inclouran les famílies i 
el professorat i aniran a càrrec 
de professionals del Punt d’As-
sessorament en Salut (PASSA). 
Per a les famílies, el 10 de no-
vembre hi haurà una xerrada 
sobre joc en línia i apostes, a 
càrrec de Cristina Martínez, 
doctora en Psicologia de la uni-
tat de joc patològic de l’Hospi-
tal de Mataró. Serà en format 

virtual i es podrà seguir per la 
pàgina web montcada.cat (19h). 
Per participar-hi, cal inscripció 
prèvia al correu passa@montca-
da.org o al telèfon 633 334 753.
L’Ajuntament ha decidit tirar 
endavant aquesta campanya da-
vant de l’increment signifi catiu 
de l’addicció als jocs d’apostes 
–especialment a través d’Inter-
net– i seguint la recomanació dels 
especialistes sanitaris de promou-
re accions preventives i mesures 
per limitar aquests establiments a 
l’espai públic. En aquest sentit, el 
darrer Ple municipal ja va apro-
var canvis al Pla especial d’usos 
comercials del municipi amb l’ob-
jectiu de restringir la instal·lació 
de sales de jocs i apostes. Actual-
ment, no existeix al municipi cap 
negoci d’aquest tipus. 

Laura Grau | Redacció
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Javigaar, autor del disseny 

‘L’objectiu és ajudar 
a identifi car aquells 
indicadors que ens 
poden alertar sobre un 
problema d’addicció a 
l’entorn’, diu Sempere

La campanya ‘Juga amb cap’ se sustenta a nivell gràfi c 
amb les il·lustracions i el disseny del dibuixant Javigaar 
(Badalona, 1981), que ha creat tres personatges que do-
nen missatges relacionats amb els riscos del joc indiscri-
minat: addicció, pèrdua de diners mitjançant els micro-
pagaments i possibles delictes de falsifi cació de dades i 
ciberassetjament. Els consells que es donen són buscar 
una alternativa d’oci saludable, delimitar el temps de joc, 
no tenir accés a comptes bancaris mentre es juga, utilitzar 
contrasenyes segures, instal·lar un bon antivirus i ignorar 
els missatges de persones desconegudes. L’Ajuntament 
també ha elaborat un vídeo amb els objectius de la cam-
panya que es pot veure al seu canal de Youtube i a les 
xarxes socials municipals | LG

Campanya per prevenir sobre els riscos 
d’addicció als jocs virtuals i d’apostes

El servei PASSA farà 
xerrades als centres 
educatius de primària
i secundària
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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

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 (11 h), es farà el sorteig en 
directe, per mitjà de les xarxes socials de l’Ajun-
tament, 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!

El 15 de novembre entrarà en 
funcionament l’aula de nadons 
de l’Escola Bressol Municipal 
(EBM) Mitja Costa, que no va 
obrir al setembre perquè du-
rant el termini de preinscripció 
al curs actual no es va detec-
tar sufi cient demanda d’aules 
d’aquesta franja d’edat. Amb la 
posada en marxa del grup del 
Mitja Costa, el consistori vol 
donar resposta a la llista d’es-
pera de famílies amb infants 
nascuts al 2021 que s’ha anat 
generant en els darrers mesos.

Les matriculacions es faran 
durant la primera quinzena 
de novembre i les famílies que 
compleixin amb els requisits 
podran acollir-se a la tarifació 
social, que ajusta la quota del 
servei als ingressos de la unitat 
familiar. 
Amb l’obertura de l’aula de 
nadons de l’EB Mitja Costa, 
ja seran tres les que hi haurà 
disponibles als centres públics 
del municipi per a infants de 0 
a 1 anys; les altres dues són les 
de les EBM Font Freda i Can 
Casamada.

A l’inici de curs no hi havia prou demanda per fer-ho

Pilar Abián | Redacció

L’EBM Mitja Costa obre 
de nou l’aula de nadons

ESCOLA BRESSOL

Imatge de l’aula de nadons, tancada des del curs passat per manca d’inscripcions

El Rec es mou 
organitza 
una jornada 
participativa
El Rec es mou tanca les seves 
activitats d’aquest any amb una 
jornada participativa i veïnal 
que es farà el 5 de novembre 
(17h) i inclourà un contacontes 
itinerant, des de la part del Rec 
de Can Sant Joan fi ns a Vall-
bona, un espai de joc familiar i 
una taula rodona per fer balanç 
d’aquest projecte d’acció social i 
comunitària.
Aquest projecte, que lidera la 
Taula Comunitària de Can 
Sant Joan, té com a principal 
objectiu dinamitzar, visibilitzar 
i dignifi car l’espai públic entorn 
la part visible del Rec Comtal 
que travessa aquest barri i el de 
Vallbona (Barcelona). 
El Rec es mou va néixer el 2017 
per iniciativa de la Taula. Du-
rant aquest any, ha dut a terme 
activitats familiars com espais 
de joc i tallers de circ; propostes 
per a la gent gran, com passe-
jades i sessions de gimba i ini-
ciatives participatives, en col-
laboració amb altres entitats 
del territori. Les propostes han 
gaudit de molt bona resposta 
per part del veïnat | LG
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El cap de setmana del 13 i 14 
de novembre es tornarà a fer la 
Fira Medieval a la rambla dels 
Països Catalans i al Camí de 
la Font Freda. L’AV Montcada 
Nova-Pla d’en Coll ha decidit 
recuperar l’activitat després del 
parèntesi obligat per la pandè-
mia. “Arribem a la cinquena 
edició de la Fira amb moltes 
ganes”, ha explicat el president 
de l’entitat veïnal, Elías Martí. 
L’esdeveniment comptarà amb 

la participació de més d’una 
trentena de parades vincula-
des amb la temàtica medieval 
dedicades, majoritàriament, al 
sector de l’artesania i l’alimen-
tació. 
“Estem oberts a la participa-
ció dels establiments del mu-
nicipi que s’hi vulguin afe-
gir”, ha manifestat Martí. Per 
amenitzar la Fira, que es farà 
dissabte i diumenge en horari 
de matí i tarda, hi haurà un cas-
tell infl able per als més petits.

Torna la Fira Medieval 
a Montcada Nova

13 I 14 DE NOVEMBRE

Pilar Abián | Redacció

L’AV del barri recupera l’activitat, que arriba a la 5a edició

La Fira comptarà amb més de 35 parades d’artesania i alimentació amb temàtica medieval
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En el marc del programa Octu-
bre trans, la Regidoria d’Igual-
tat, Feminismes i LGTBI+ va 
organitzar el 27 d’octubre una 
xerrada en línia sobre els drets 
laborals de les persones trans. 
A l’acte van intervenir Belén 
Camarasa, de la Fundació 
Surt; Cristian Carrer, de l’Ob-
servatori contra l’Homofòbia 
(OCH), i la montcadenca Tina 
Recio, impulsora del projecte I-
vaginarium. 
Els ponents van parlar de les 
difi cultats del col·lectiu per ac-
cedir a una feina i van coinci-
dir a destacar la importància 
que la societat, les empreses i 
les administracions se sensibi-
litzin amb la temàtica per tal 
que no es vulnerin els drets de 
la població que fa el trànsit cap 
a un altre gènere.

Reivindicacions. “Les persones 
trans som iguals de compe-
tents i no tenim cap necessi-

tat específi ca. El problema 
és el rebuig de la societat”, 
va comentar Camarasa. So-
bre aquesta qüestió, Carrer va 
destacar que “les empreses i 
administracions han de faci-
litar l’acompanyament de la 
persona trans i disposar d’un 
pla de transició on quedin 
recollits tots els compromisos 
i accions perquè no hi hagi 
problemes”. 
L’activista va afegir que és fo-

namental la formació de la 
plantilla per prevenir l’assetja-
ment i el rebuig. 
Per la seva banda, Recio va ex-
plicar la seva experiència per-
sonal a l’empresa on treballa, a 
la qual va agrair el seu suport, 
i va animar les dones trans a 
no abandonar la lluita quan pa-
teixen assetjament en l’entorn 
laboral, tot i que reconeix que 
“és molt difícil de demostrar 
i denunciar”.

L’objectiu és fer un acompanyament al món laboral per evitar la vulneració de drets

Sílvia Alquézar | Redacció

El col·lectiu reivindica un pla 
de transició a les empreses

OCTUBRE TRANS
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La bandera trans, penjada a la Casa de la Vila, en suport al col·lectiu que representa

Mòduls provisionals per acollir 
les activitats del Centre Cívic

LA RIBERA

L’Ajuntament ha instal·lat a la Ribera dos mòduls provisionals per acollir 
les activitats que s’haurien de fer al Centre Cívic del barri, tancat des de 
l’inici de la pandèmia perquè les aules no es poden ventilar com caldria 
per evitar la propagació de la Covid-19. Actualment, a l’equipament mu-
nicipal només s’atén al públic, de 15 a 20h, a l’espai de consergeria. 
Els mòduls han entrat en funcionament aquest mes de novembre | LR

Ruta històrica per Barcelona 
per conèixer la bruixeria

ACTES DEL 25N

La Regidoria d’Igualtat, Feminismes i LGTBI+ organitza el 20 de no-
vembre la primera activitat amb motiu del Dia Internacional contra les 
Violències de Gènere, que es commemora el dia 25. La proposta con-
sisteix en una passejada per Ciutat Vella, a Barcelona, per conèixer la 
història de la bruixeria a Catalunya i arreu d’Europa, aprofundint en els 
aspectes més històrics i, alhora, reivindicant el paper de les dones que 
van ser perseguides acusades de bruixeria. Les inscripcions es poden 
fer fi ns al 18 de novembre, enviant un correu electrònic a l’adreça ofi ci-
nadona@montcada.org o bé trucant al telèfon 670 020 577 | SA
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Projecte solidari amb persones sense llar
Un grup de dissenyadors presenta una proposta per dignifi car la gent que viu al carrer

La Xarxa 
Antirumors vol 
ampliar el seu 
suport social

Els dies 9 i 30 de novembre i 
el 14 de desembre al Kursaal 
(18.30h) es faran tres reunions 
obertes a la ciutadania con-
vocades per la Xarxa Antiru-
mors de Montcada i Reixac 
(XARMiR), un projecte liderat 
per la Regidoria de Serveis So-
cials i Polítiques d’Inclusió que 
té com a objectiu conscienciar 
sobre aquelles accions o acti-
tuds quotidianes que es fan de 
forma inconscient, però que 
contribueixen a perpetuar es-
tereotips i discriminacions per 
motius ètnics o racials. 
La Xarxa la dinamitza l’Espai 
La Tregua, Art i Transforma-
ció Social, una associació amb 
una llarga experiència en la 
promoció dels valors de la in-
terculturalitat i en la lluita con-
tra el racisme i la xenofòbia. 

Campanya comunicativa. Amb 
l’objectiu d’ampliar la base so-
cial de la Xarxa i de donar-la 
a conèixer a la ciutadania en 
general, aquest mes de novem-
bre l’Ajuntament ha posat en 
marxa una campanya de di-
fusió visible a les columnes in-
formatives que hi ha arreu del 
municipi. Les persones que vul-
guin col·laborar amb la XAR-
MiR poden enviar un correu a 
montcadaantirumors@gmail.com, o 
bé, a través de les seves xarxes 
socials a IG, FB i Twitter (@
xarmir). 

Pilar Abián | Redacció

#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

Il·
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ga

vvDILM 2022

?I en la teva llengua,
quines expressions

utilitzes
habitualment
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ha

 www.montcada.cat

L’app dissenyada per Víctor Pérez, 
premiada al concurs mundial d’Huawei
L’aplicació creada per l’estudiant montcadenc recorda als pacients de llarga durada els fàrmacs que han de prendre
Laura Grau | Redacció

JOVES EMPRENEDORS

L’aplicació per a telèfon mòbil 
Clover, creada per l’estudiant 
d’Enginyeria Informàtica Víc-
tor Pérez, de 23 anys, ha obtin-
gut un premi de 5.000 euros al 
concurs mundial Huawei Ap-
psUP, que convoca anualment 
la multinacional xinesa i en què 
hi han participat més de 500 
propostes. L’app del jove mont-
cadenc, adreçada a persones 
que han de seguir tractaments 
mèdics de llarga durada, ja va 
resultar premiada el passat mes 
de gener a la competició nacio-
nal de desenvolupament d’apli-
cacions per a telèfon mòbil en 
el marc del programa de for-
mació Huawei Student Deve-
lopers (HSD). “Estic molt con-
tent d’haver guanyat aquest 
premi, tenint en compte que 
competia amb equips de de-
senvolupadors professionals i 
empreses milionàries de tota 
Europa”, ha dit Pérez.

Funcionalitat. Clover fa la fun-
ció d’un assistent que recorda 
a l’usuari els tractaments mè-
dics que està prenent –dosi, 
freqüència, etc. També l’avisa 
si se li està acabant el fàrmac i 
l’indica on està la farmàcia més 
propera per poder-lo comprar. 
El software presenta una inter-
fície intuïtiva i senzilla, acces-

sible per a tots els usuaris, que 
només han de facilitar prèvi-
ament la informació sobre la 
freqüència i la quantitat de les 
dosis dels fàrmacs que prenen 
regularment. 
L’app ja té centenars de des-
càrregues a la botiga de Hu-
awei (AppGallery) i està dis-
ponible des de fa uns dies al 
Google Play. Víctor Pérez, de 23 anys, està acabant els estudis d’Enginyeria Informàtica a la UAB

V.
 P

.

Al certamen hi han 
participat més 
de 500 propostes

Un equip d’estudiants de l’Escola Superior de Dis-
seny de Sabadell (d’interiors i producte), entre els 
quals es troba el montcadenc Raúl Fidalgo –primer 
de la imatge començant per la dreta, juntament amb 
Sara Pérez, Noèlia López i Miguel Martínez–, ha de-
senvolupat un projecte d’inclusió social que consis-
teix a donar una segona vida a les caixes de cartró, 
amb la col·laboració de persones sense llar en les 
tasques de disseny. 
El projecte, batejat com ‘Cartons Life’,  ha estat escollit 
com a fi nalista entre les 130 propostes presentades 
als Premis Catalunya d’Ecodisseny 2021, competint 
en la categoria de Disseny Jove. Els estudiants van 
dissenyar principalment làmpares fabricades amb 
cartró reciclat (95%) i leds reutilitzables (5%), apro-
fi tant un residu que s’ha incrementat arran de l’aug-
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ment de les comandes en línia provocat per la pandè-
mia. El jurat va valorar la vessant social del projecte, 
que permet donar veu a les persones sense sostre i 
promoure la seva integració social i laboral | AK
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Grups municipals
laveu.cat/latevaveu

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

Mar Sempere

El PASSA, el nostre punt municipal d’assessorament en ad-
dicció de drogues i pantalles es fa gran i es converteix en el 
Punt d’Assessorament en Salut, ampliant el seu àmbit d’ac-
tuació amb projectes de salut emocional, alimentació saluda-
ble, salut sexual i afectiva i accions per combatre les addic-
cions al joc, adreçades a infants i joves del municipi. En total, tenim més de 360 activitats i 
tallers programats per aquest curs 2021-2022 i ja som un servei de referència en matèria de 
promoció de la Salut en joves i infants a tot Catalunya.
Durant aquest 2021 hem realitzat tallers dins de la campanya contra l’addicció a les pantalles 
relacionades amb sexualitat, consum responsable, addicció als videojocs, etc. Finalitzem l’any 
posant en marxa una nova campanya de sensibilització adreçada a joves amb addiccions als 
jocs en línia i d’apostes. 
L’increment de l’apertura de cases d’apostes a barris humils de molts municipis, juntament 
amb l’augment del joc online durant la pandèmia, han fet que aquestes addiccions hagi tingut 
una escalada preocupant. 
A Espanya, en concret, s’estima que el 0,9 % de la població compleix criteris d’addicció al joc, 
i, fi ns i tot, un 4,4 % presenta conductes de risc. Entre adolescents, a Europa la prevalença 
oscil·la entre el 0,2 % i el 5,6 %, i Espanya és un dels països on aquesta és més gran (4,6 %), 
i la mitjana d’edat d’inici és als 19 anys. La importància de la prevenció i la detecció temprana 
és essencial per evitar conductes addictives. 
Aquesta campanya del PASSA vol informar, recomanar i ajudar a identifi car un possible pro-
blema en nosaltres, el nostre entorn o joves del nostre voltant.
Tanmateix, el 2022 centrarem l’activitat del PASSA en la salut mental i el suïcidi en la joventut. 
Aquest és una problemàtica complexa que suscita molt d’interès i preocupació entre els joves, 
les famílies i la societat actual i serà el fi l argumental per la nova campanya de prevenció del 
PASSA durant l’any vinent.

Els nous reptes del servei PASSA
Els socialistes advoquem per una Montcada cívica i segura, 
en la que la ciutadania es vegi refl ectida. Defensem una so-
cietat més justa i avançada. L’incivisme d’algunes persones 
no té cabuda, pero és cert que la deixadesa per part del 
Govern Municipal (ECP- ERC) no pot assenyalar la ciutada-
nia en global ni perjudicar la gran majoria de persones cíviques deixant, per exemple, els 
mobles més de deu dies abandonats als carrers amb una enganxina, en la que diu: “Això no 
es cívic” que no posa una solució real al problema. Fa que es vegi una Montcada bruta i amb 
falta de manteniment. De la mateixa forma, recordem que el servei de recollida de mobles és 
totalment gratuït.
A causa d’aquesta deixadesa d’aquests darrers anys i la bona comunicació per carretera i trans-
port públic, veiem en augment la inseguretat al municipi. Aquesta bona comunicació fa més fàcil 
la proliferació dels actes delictius. Tot i que s’han posat mesures com l’augment del cos policial, 
continuen sent insufi cients. Per això, creiem que la petició de l’activació del sistema de càmeres 
de seguretat, que ara mateix està en desús, pot ser una solució. Encara que sabem que la seva  
reactivació pot ser complexa. El procediment per obtenir aquesta autorització el trobem regulat 
a l’article 3 de la Llei 2848/1997, que regula la instal·lació de càmeres en llocs o espais públics. 
Resumint, en un dels seus punts ens parla que la petició la pot dur a terme l’alcalde o el regidor 
competent en matèria de seguretat, contenint, entre d’altres, la defi nició del lloc susceptible de 
ser gravat, quines persones seran les encarregades de explotar el sistema de videovigilància i 
escoltar els sons gravats, el tipus de càmera i el període de temps en què es pretén fer els en-
registraments. 
Reactivant la utilització d’aquestes càmeres pot millorar la convivència als nostres barris, com per 
exemple evitant situacions de robatori de cablejat com el viscut a Mas Duran i ajudar a l’actuació 
de Mossos d’Esquadra i de la nostra Policia Local, als quals voldria agrair la seva tasca encomi-
able. Seguirem demanant més mitjans humans i materials per a la nostra policia, com també la 
reactivació de les càmeres de videovigilància. Seguirem fent aquesta oposició útil, responsable i 
coherent amb les nostres paraules, també amb la ciutadania de Montcada.

Una Montcada més segura i cívica

José M. Pérez

Ana Pellicer

El Campus de la diversitat i la inclusió d’Adimir, la millora de 
les pistes d’atletisme, una pista d’skate a Can n’Oller, una 
nova ubicació del servei d’atenció a la infància Dapsi, la instal-
lació de més desfi bril·ladors, un projecte infantil a la Ribera 
i propostes d’oci per als joves han guanyat els Pressupostos 
Participatius que s’hauran d’executar al 2022. No serà fàcil la implementació d’alguns d’ells, 
doncs requereixen l’acord i la implicació d’altres administracions i entitats.
Són projectes inclusius, solidaris, que mobilitzen famílies, joves, infants i que han sabut fer-se 
valedors del suport de la ciutadania. Des d’aquí volem felicitar als guanyadors i també els 1.160 
participants en la fase de votació, que ha tingut lloc entre el 18 d’octubre i l’1 de novembre. I volem 
estendre aquesta felicitació a la resta de projectes presentats a la convocatòria. Hem d’estar atents 
també als que no han guanyat però responen a les necessitats de la ciutadania i a les seves justes 
reivindicacions. Com ara, l’arranjament de l’accés a Can Cuiàs, les millores a la piscina municipal, 
el circuit d’educació viària, les millores de la mobilitat de Mas Duran o la creació de nous espais 
per a gossos i mascotes. Tots ells s’han de poder atendre i dur a terme en un futur proper.
Vagi per endavant que ens agradaria destinar més diners als Pressupostos Participatius. Tota 
iniciativa inversora de l’Ajuntament de Montcada ha d’estar consensuada i legitimada amb la 
participació ciutadana, ja sigui a través dels compromisos electorals dels partits de govern, del 
Pla d’Actuació Municipal o de processos participatius que anem duent a terme, en forma d’as-
semblees, interlocució amb entitats, etc. L’Ajuntament està recuperant la capacitat d’inversió i, 
el que no es veu però és més important, ho estem fent deixant les arques municipals sanejades, 
amb responsabilitat i rigor i sense hipotecar el futur. Al contrari: el deute de 24 milions d’euros 
de les maleïdes expropiacions que hi havia quan vam entrar a govern al 2015, quedarà saldat i 
pagat abans de la fi nalització de l’actual mandat.
Responsabilitat compartida amb la ciutadania per recuperar la capacitat d’inversió i desplegar 
tot el potencial que té Montcada i Reixac. Gràcies!

Enhorabona als projectes guanyadors!

Jordi Sánchez

Hace unos días se aprobaron las ordenanzas municipales 
de nuestra ciudad, las cuales salieron adelante con el úni-
co apoyo del equipo de gobierno formado por comunes y 
Esquerra. Durante el pleno vimos la imagen más altiva 
que recordamos de la alcaldesa de Montcada i Reixac, 
prepotente y tratando de pasar el rodillo sobre la oposición. Quedó meridianamente claro 
que su talante dialogante quedó guardado en un cajón cuando ya no necesita a la oposición 
para sacar adelante presupuestos y ordenanzas fi scales. Cómo hemos cambiado, alcaldesa.
Desde Cs nos reunimos con el gobierno y trasladamos nuestras humildes propuestas, cono-
ciendo por supuesto la situación que se puede generar con las plusvalías y que puede ser 
un durísimo varapalo para los consistorios. Pero trasladamos una pregunta, la desidia de 
los gobiernos de Partido Popular, PSOE y Unidas Podemos, ¿deben pagarla los ciudadanos? 
Nosotros creemos que no, que ya está bien de que siempre paguen los mismos.
En Montcada i Reixac pagamos el IBI más caro de las ciudades de nuestro alrededor y nos 
atrevemos a decir que tenemos la ciudad más dejada de todo nuestro entorno. Pagamos la 
piscina más cara de las ciudades de nuestro entorno y sobra recordar lo que ha sucedido 
este verano y su vergonzante gestión. 
Propusimos al gobierno una pequeña, prácticamente ínfi ma rebaja del IBI, propusimos que se 
bonifi cará el 5% a las personas que domicilien su recibo. La situación económica de muchas 
familias es crítica como por ejemplo, el precio de la luz desbocado. Lo que estaría diciendo Laura 
Campos, si no fueran ellos los que gobiernan España. Proponíamos, por ejemplo, que las or-
denanzas municipales introdujeran cuotas al alquiler de los estadios de fútbol; este pasado ve-
rano tuvimos una importante polémica por ello y podrían ser una fuente de ingresos. Pues caso 
omiso, también. En resumen, señores del gobierno de Montcada i Reixac, antes de acusar a 
Cs de populismo, deberían mirarse al espejo, porque populismo son ustedes, de hecho, 
tienen un máster en ello. 

Curiosidades del gobierno de Montcada

DISSABTE 20 DE NOVEMBRE, 11 i 12 h
Planetari familiar a la Casa de les Aigües
Descobrirem els secrets del nostre cel dins d’un 
autèntic planetari amb imatges en 360º i viatjarem pel 
nostre cosmos.
Activitat recomanada per a infants a partir dels 4 anys.

DISSABTE 13 DE NOVEMBRE, 12 h
Taller familiar de robòtica al Museu Municipal
Els petits de la casa exploraran el món de les noves tec-
nologies i de la programació amb el muntatge d’un petit 
robot amb peces de LEGO.
Activitat recomanada per a infants entre 7 i 12 anys.
A càrrec de l’associació Amics del Museu Municipal
de Montcada i Reixac.

Activitats gratuïtes.
Places limitades amb reserva obligatòria.

INFORMACIÓ I RESERVES:

Museu Municipal de Montcada i Reixac

(C. Major, 32)

935 651 121
museumunicipal@montcada.org

MESURES DE SEGURETAT 
PER LA COVID-19

Opinió
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CONCERT SOLIDARI DE GÒSPEL 
Actuació del Cor Gòspel Gràcia 
sota la direcció d’Òscar Altide

14 DE NOVEMBRE, 18H
ESPAI CULTURAL KURSAAL

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

98
RecasensEl Punt

M.Guix Quirós El PuntC.Pardo

15 16
Recasens Rambla Rambla

5 6 7

12 13 1410 11
Rivas Duran DuranRambla J.Relat

C.Pardo

17 1918

M.Guix M.Guix

20 21

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

PHOTOMONTCADA
RETRATS

‘GRAN PLATÓ’

Afotmir

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

La propera edició 
de ‘La Veu’ sortirà 
el 19 de novembre

L’eterna assignatura pendent
El fi nançament dels Ajuntaments és una de les eternes assignatu-
res pendents a Espanya. Així com d’altres estats europeus ja es va 
resoldre fa temps, dotant les administracions locals de les com-
petències i els recursos econòmics necessaris per desenvolupar la 
seva tasca, aquí en continuen sent la ventafocs del sistema. Tot 
plegat és un contrasentit, perquè els ajuntaments són l’adminis-
tració més propera als ciutadans i la que millor coneix les neces-
sitats del seu municipi. Des de l’inici de la democràcia, fa més de 
40 anys, es reclama des dels ens local solucions a l’Estat i que 
compleixi amb el que diu la Constitució, garantint-ne el principi 
de sufi ciència fi nancera, però cap dels governs que hi ha hagut no 
ha mogut fi txa i ara la situació es pot agreujar amb la modifi cació 
del càlcul de la plusvàlua. És el moment d’apuntalar les fonts de 
fi nançament dels ajuntaments i deixar de posar-hi pegats. 

PHOTOMONTCADA
AF DE BERGA 
I PERPIGNAN 
PHOTO CLUB

Fins al 14 de novembre

EDITORIAL

Fins al 14 de novembre

5 l divendres
Hora del conte. ‘L’arbre de sucre’, a 
càrrec d’Ada Cusidó. Hora: 18h. Lloc: 
Biblioteca Elisenda.

6 l dissabte
Col·loqui. ‘La Unió després del cente-
nari’. Hora: 20h. Lloc: Sala d’actes de 
La Unió.

Concert. ‘Música mítica’, a càrrec de 
l’Orquestra de Cambra de Granollers. 
Hora: 20h. Lloc: Teatre Municipal.

7 l diumenge
Teatre familiar. ‘Karoli, l’home roda’. 
Hora: 11h. Lloc: La Unió.

Teatre familiar. ‘Mozartland’, de la Cia 
del Príncep Totilau. Hora: 12h. Lloc: 
Teatre Municipal.

Patrimoni. Visita a la Casa de les Aigües. 
Hora: 12h. Organitza: Museu Municipal.

Inauguració. Mural commemoratiu del 
centenari de La Unió. Hora: 12h. Lloc: 
Façana posterior de La Unió.

Gastronomia. Vermut del centena-
ri. Hora: 13h. Lloc: Sala d’actes de La 
Unió.

Concert. Havaneres amb el grup 
L’Espingari. Hora: 18h. Lloc: Sala 
d’actes de La Unió.

10 l dimecres
Xerrada. ‘Els perills dels jocs i les apos-
tes en línia’, a càrrec de la doctora Cris-
tina Martínez. Hora: 19h. Format tele-
màtic (vegeu pàg. 11).

Presentació. ‘Vint-i-quatre paraules so-
bre Euskal Herria’, de Xavier Martín Ar-
ruabarrena. Hora: 19h. Lloc: Associació 
Cultural Montcada (c.Major, 47).

11 l dijous
Xerrada. ‘Tu ets la teva empresa’, a cà-
rrec de Salvador Ordoñez. Hora: 19h. 
Lloc: Biblioteca Elisenda.

Ple Municipal. Sessió extraordinària per 
aprovar els pressupostos per al 2022. 
Hora: 18.30h. Lloc: Casa de la Vila.

12 l divendres
Teatre. ‘Plaer de dona’, del grup Tam-
Taller. Hora: 20h. Lloc: Kursaal (veure 
pàgina 18).

13 l dissabte
Festa. Mercat Medieval de Montcada 
Nova. Horaris: De 9 a 21h (també diu-
menge). Organitza: AV Montcada Nova-
Pla d’en Coll (vegeu pàg. 12).

Taller. Sobre robòtica per a infants de 7 
a 12 anys. Hora: 12h. Lloc: Casa de la 
Vila.Organitza: Amics del Museu.

14 l diumenge
Teatre familiar. ‘Cau dels sentits’, a càr-
rec de la Cia El Petit (instal·lació parti-
cipativa de sala). Sessions matinals a 
concretar. Lloc: Teatre Municipal. 

16 l dimarts
Taller. ‘Coneguem els animals: toca-
toca d’amfi bis i vertebrats’, a càrrec de 
l’Associació Bio-educa. Hora: 18h.Lloc: 
Biblioteca Elisenda.

Inauguració. Exposició de pintura ‘Re-
trotopía’, de Patricia Trujillo. Hora: 
19.30h. Lloc: Auditori Municipal.

18 l dijous
Inauguració. ‘Crear en tiempos de 
pandemia’, amb il·lustracions d’Anna 
Gawlowska i textos de Miguel Ángel Sa-
lamero. Hora: 19.30h. Lloc: Casa de la 
Vila.

19 l divendres
Hora del conte. ‘El cargol Aniol’, a càrrec 
de Laberta Delpoblet. Hora: 18h. Lloc: 
Biblioteca Elisenda.

El Ple de l’Ajuntament de Montcada i Reixac, en sessió de data 28 
d’octubre de 2021, ha acordat aprovar les bases reguladores de la 
convocatòria de subvencions per a la transformació digital del comerç i 
la restauració de Montcada i Reixac, any 2021.

Les persones interessades podran demanar els ajuts d’acord amb el 
contingut, requisits i documentació que regulen  les bases aprovades, 
el text íntegre de les quals es publicarà al Portal de la Transparència 
de la seu electrònica de la web municipal, www.montcada.cat.

El termini de presentació de sol·licituds per a la concessió dels ajuts 
serà fins el dia 10 de desembre de 2021.

La qual cosa es fa pública per a general coneixement

L’alcaldessa, Laura Campos Ferrer
2/11/2021

EDICTES

FE D’ERRATES
En l’edició anterior, a la notícia de la 
pàg. 12 sobre l’Esplai per a la Dona 
es va publicar erròniament que Pe-
pita Escrigas era la presidenta de 
l’entitat, càrrec que ocupa Enrique-
ta Gómez.

farmàcies
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Montcada i Reixac va viure in-
tensament la Castanyada i la fes-
ta de Halloween, focalitzada en 
tres passatges del terror que van 
atraure centenars de persones 
els dies 30 i 31 d’octubre. En-
guany, La Unió de Mas Ram-
pinyo es va sumar a la tradició 
anglosaxona, convertint l’edifi ci 
de l’avinguda Catalunya en un 
motel terrorífi c on fa cent anys 
va desaparèixer estranyament 
un grup d’amics –bromejant així 
amb el centenari de l’entitat. Se-
gons l’organització, hi van passar 
unes 300 persones durant els dos 
dies. “Estem molt contents de 
com va anar i de la resposta 
de la gent, tenint en compte 
que és el nostre debut”, ha dit 
la coordinadora de l’activitat, Es-
ter Duro. Personatges icònics del 
cinema del terror com Freddy 
Krueger, la nena de l’Exorcista o 
el pallasso de It van aterroritzar 
els visitants del sinistre motel.

Can Cuiàs. El Col·lectiu C4 es 
va inspirar en la popular sèrie 
de Netfl ix ‘El juego del cala-
mar’ per crear el seu passatge 
del terror, amb el suport de la 
Regidoria d’Infància i Joventut. 
Més de mig miler de persones 
van recórrer durant els dos dies 
els passadissos del Centre Cívic 
que els duien a llocs reconeixi-
bles de la fi cció coreana com les 
lliteres, la sala de vigilància, el 

crematori, el quiròfan, el parc 
i el temut joc de la llum verda. 
Ana Plaza, de l’organització, 
ha fet una valoració positiva 
de l’activitat, tot i lamentar que 
l’obligatorietat del carnet covid 
impedís l’accés dels més petits. 
“Esperem que l’any vinent tot 
pugui retornar a la normali-
tat”, ha dit Plaza.

Terra Nostra. L’epicentre de les 
activitats va ser la plaça del Po-
ble, on el dia 31 es va fer un 
túnel del terror titulat ‘El bosc 
maleït’ –la pandèmia va impedir 
que es fes al CC L’Alzina. L’en-
demà, al voltant de 1.400 per-
sones van participar al joc ‘truc 
o tracte’ recorrent les 36 cases 
decorades, segons ha assegurat 
l’AV. Al vespre, es va fer un so-
par de germanor i un concurs 
de disfresses i de panellets. La 
festa va cloure amb un espec-
tacle de foc i un bingo popular. 
Des de l’AV, s’ha agraït al veïnat 
la seva implicació i participació 
en una proposta que, any rere 
any, va guanyant adeptes i que 
atrau visitants d’arreu del muni-
cipi i també de fora. 

Els passatges del terror es consoliden 
com l’activitat estrella de la celebració
La Unió va debutar amb ‘Motel 1921’, el Col·lectiu C4 va recrear ‘El joc del calamar’ i l’AV de Terra Nostra, un bosc maleït

HALLOWEEN

Laura Grau | Redacció
L’obligació del carnet 
covid a Can Cuiàs va 
impedir l’accés del 
públic infantil
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20 DE NOVEMBRE, 20H

‘53 DIUMENGES’
La companyia T de Teatre representarà 
aquesta divertida comèdia al Teatre Municipal
 

Terra Nostra és el barri de Montcada on es viu més intensament la festa de Halloween als carrers, que s’omplen cada any de gent disfressada 

La Unió va recrear un motel sinistre, amb personatges terrorífi cs com aquesta pianista

A Can Sant Joan, la Taula Comunitària va fer diferents tallers Dues actrius del passatge del terror de Can Cuiàs, inspirat en la sèrie ‘El juego del calamar’Una de les bruixes del passatge del terror ‘El bosc maleït’, de Terra nostra

La Font Pudenta també va celebrar la festaVIDEO A LAVEU.CAT
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2021-2022
COM PARTICIPAR?

Si tens entre 5 i 12 anys, pots apuntar-te a partir d’octubre a les bibli-
oteques de Montcada. Et donarem el passaport mir@llibres per triar 
entre un munt de llibres fantàstics i guanyar punts llegint. 

COM SUMAR PUNTS?

Cada llibre llegit val 10 punts. En arribar als 60 punts, ja formaràs 
part del Club Mir@llibres i podràs guanyar premis. Per sumar els 
punts, hauràs d’omplir el diari del lector, amb unes senzilles pre-
guntes sobre cada llibre.

Podeu consultar les bases del concurs a biblioteques.montcada.cat

DATA MÀXIMA PER 
SUMAR PUNTS: 

21 de maig del 2022

FESTA FINAL DE 
CONCURS: 

1 de juny de 2022

8

Més informació:
www.montcada.cat

spais de salutenovembre de 2021
• Activitats gratuïtes

• Aforament limitat

• Cal inscripció prèvia

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

Dimarts 23 de novembre,

a les 17.30 h

TALLER: “MANEIG DE L’ESTRÈS

I L’ANSIETAT”
Centre Cívic la Ribera

FE
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Laura Grau | Redacció

MONTCADA A ESCENA

El grup TamTaller fa el seu debut 
amb textos sobre el món femení
El muntatge, titulat ‘Plaer de dona’, es podrà veure el 12 de novembre, al Kursaal

El nou grup de teatre TamTaller, 
format per exalumnes del Taller 
de Teatre que es va impartir fi ns 
al 2019, debutarà a la mostra 
Montcada a Escena (MAE) el 
12 de novembre al Kursaal amb 
l’obra ‘Plaer de dona’, una selec-
ció de textos escrits per dones, 
entre les quals hi ha Isabel-Clara 
Simó, M. Mercè Marçal, M. 
Mercè Roca, Montserrat Roig 
i Mª Aurèlia Capmany (20h). 
L’espectacle també suposa el de-
but en la direcció de Rosa Puig 
–actriu de Ripollet que forma 
part del grup Teatroia’t–, qui ha 
plantejat als actors de TamTaller 

el repte de crear diferents perso-
natges a partir de monòlegs que 
refl exionen sobre el món femení 
i les seves complexitats. “Ens ha 
sorprès que, tot i ser textos es-
crits fa més de vint anys, els te-
mes són d’estricta actualitat”, 
ha dit Puig, referint-se a la dis-
criminació que continuen patint 
les dones en molts àmbits de la 
societat. 

Estils diferents. Amb una esce-
nografi a minimalista i un gran 
protagonisme de la paraula, 
l’obra vol mostrar els tòpics, pre-
judicis i pors que encara avui en 
dia envolten el món de la dona. 

“Hi ha textos de diferents es-
tils, alguns carregats d’ironia 
i humor, i d’altres més poètics 
i trascendents”, ha afegit Puig. 
Les següents cites de la MAE 
seran el 13 de novembre al Tea-
tre Municipal, amb ‘Mas Ram-
pinyo, un dinar de Festa Major’, 
de Tea345, obra estrenada a La 
Unió i que ja té les entrades ex-
haurides; i el 21 de novembre al 
teatre de La Salle, amb el musi-
cal ‘No hay más que hoy’, del 
Grup de l’escola (18h). L’obra 
s’estrenarà un dia abans al ma-
teix espai i amb la previsió de 
fer sis funcions més d’aquí al 
gener de 2022.

Els components del nou grup de teatre TamTaller, en una imatge promocional de la seva primera obra sota la direcció de Rosa Puig
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‘Mozartland’, al Teatre Municipal
El Teatre Municipal dedica un 
cap de setmana a la música 
clàssica. El 6 de novembre, 
l’Orquestra de Cambra de Gra-
nollers farà un concert titulat 
‘Música Mítica’, una selecció 
de les obres més conegudes 
de Bach, Rossini, Bernstein i 
Xostakóvitx, entre d’altres, in-
terpretades amb instruments 
de corda (20h). L’endemà, la 
companyia del Príncep Totilau 
representarà el concert-espec-
tacle ‘Mozarland’, interpretat 

per un quartet de corda i cinc 
actors que escenifi quen amb 
màscares els contes populars 
dels Grimm (12h). El concert de 
fl auta i piano que s’havia de fer 
el dia 5, amb Albert Guinovart al 
piano i Elisabet Franch a la fl au-
ta, s’ha hagut de suspendre per 
raons mèdiques del pianista. La 
Regidoria de Cultura i Patrimoni 
intentarà programar l’actuació 
en una nova data i, si no és pos-
sible, retornarà els diners de les 
entrades | LG

anuncis gratuïts
Tel. 935 726 474  som@laveu.cat

Aquiler. Plaza de aparcamien-
to en la calle Bruc de Montca-
da Nova,  por 45 euros al mes.
Teléfono 655 520 401. (Marisol)
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ASSOCIACIÓ CULTURAL MONTCADA

Codina reivindica Felícia Fuster 
com a poeta i artista plàstica
La xerrada de la fi lòloga s’inclou en els actes commemoratius de l’Any Fuster

L’Associació Cultural Montca-
da (ACM) va organitzar una 
xerrada sobre Felícia Fuster 
(1921-2012) el passat 21 d’oc-
tubre, afegint-se al programa 
commemoratiu del centenari 
del naixement de l’artista i es-
criptora. Margarida Codina, 
llicenciada en Filologia Hispà-
nica, va impartir la conferèn-
cia. Nascuda el 1921 al bressol 
d’una família de ferreters de la 
Barceloneta, Fuster es va for-
mar en arts plàstiques a l’Es-
cola Massana de Barcelona. El 
1951 es va traslladar a París, on 
va treballar per a una agència 
publicitària. La seva afi ció pels 
diferents camps artístics la van 
portar a considerar-se a si ma-
teixa com a ‘dona faber’, aquella 
que coneix tots els ofi cis.

Reconeixements. El 1984 es va 
presentar als Premis Carles 
Riba amb el poe mari ‘Una can-
çó per a ningú i trenta diàlegs 

inútils’. Tot i que no va gua-
nyar, va despertar l’admiració 
d’autores com Maria Mercè 
Marçal. “La seva obra era tan 
indiscutiblement bona que de 
seguida va obtenir el reconei-
xement del públic”, va explicar 
Codina, qui va destacar les re-
fl exions de Fuster sobre l’exis-
tència humana a obres com 
Aquelles cordes del vent. La pro-

pera activitat de l’ACM serà la 
presentació del darrer llibre de 
poemes de Xavier Martin i Ar-
ruabarrena (Barcelona, 1942), 
titulat Vint-i-quatre paraules sobre 
Euskal Herria, el 10 de novem-
bre (19h). L’acte serà presentat 
per l’editor Antoni Martínez 
Bonet i la poetessa montcaden-
ca Elisa Riera i tindrà lloc al lo-
cal de l’entitat (Major, 47). 

La fi lòloga Margarida Codina va fer un recorregut per la vida i l’obra de Felícia Fuster
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La sala medieval estrena una peça

MUSEU MUNICIPAL

La sala dedicada a la història me-
dieval i moderna del Museu Muni-
cipal exposa des de fi nals d’octu-
bre una reproducció del segle XVI 
d’una cota de malla de ferro amb 
l’escut de Montcada i Reixac utilit-
zada pels soldats de l’època medi-
eval. Aquest nou element és una 
donació de Danilo Moncada Zar-
bo di Monforte, descendent de la 
branca siciliana de la família dels 
Montcada i col·laborador habitual 
del Museu. D’altra banda, al no-
vembre se celebra una nova edi-
ció de la Setmana de la Ciència. 
El dia 13, els Amics del Museu 
proposen un taller de robòtica per a infants entre 7 i 12 anys a la Casa 
de la Vila, i el dia 20, el Museu instal·larà un Planetari familiar a la Casa 
de les Aigües amb imatges en 360º sobre el cosmos. Les inscripcions  es 
poden fer al correu museumunicipal@montcada.org | LG
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La publicació La Hoja Informativa, de l’Associació de Veïns de Can 
Sant Joan –vinculada inicialment a la parròquia de Sant Joan Baptis-
ta–, ja es pot consultar en línia al dipòsit digital Trencadís. La digitalit-
zació de la revista es va fer a petició de la Biblioteca Can Sant Joan i va 
ser un compromís de l’Ajuntament quan va celebrar el seu cinquantè 
aniversari, el desembre de 2016. L’arxiu està format per prop de 500 
documents que van des del juny de 1966 al desembre del 2017, any 
que es va deixar de publicar la revista. Trencadís és el Dipòsit digital 
de la Gerència de Serveis de biblioteques que té com a missió cobrir 
les necessitats de preservació, d’emmagatzematge i difusió d’aquells 
materials digitalitzats que formen part de les col·leccions locals de les 
biblioteques de la XBM i que per les seves característiques i el seu 
valor es considera pertinent difondre a través d’Internet | LG

Es digitalitza ‘La Hoja Informativa’

BIBLIOTEQUES
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Acabar amb la violència física 
i verbal dins i fora dels camps 
de futbol, fomentar el joc net i 
la convivència i conscienciar 
l’entorn sobre la importància de 
ser respectuós amb el rival són 
alguns dels objectius que la Regi-
doria d’Esports s’ha marcat com 
a prioritaris aquesta temporada 
per evitar que es tornin a repetir 
episodis com els que es van viure 
al derbi montcadenc de Segona 
Catalana entre el CD Montcada 
i la UE Sant Joan Atlètic. En el 
temps de descompte, es va pro-
duir una picabaralla entre els ju-
gadors d’ambdós equips que va 
impedir a l’àrbitre xiular el fi nal 
del matx al terreny de joc. 
La Federació Catalana de Futbol 
(FCF) ha sancionat amb quatre 
partits de suspensió els dos fut-
bolistes expulsats i ha multat els 
clubs amb 300 euros per, segons 
consta a l’acta, la mala conducta 
col·lectiva dels esportistes i dels 
afi cionats, alguns dels quals van 
saltar al camp i van accedir, fi ns i 
tot, a la zona de vestidors. 
La FCF també ha advertit el club 
de Can Sant Joan amb clausurar 
el seu camp en cas de reincidir 
en aquest tipus d’incidents.“No 
volem que tornin a succeir 
aquests fets perquè es projecta 
una mala imatge del munici-
pi i de l’esport local. Els der-
bis són per gaudir-los amb 
esportivitat”, ha valorat el re-
gidor d’Esports, Gerard Garri-

do (ERC), qui ha avançat que 
l’Ajuntament té previst plantejar 
a les entitats esportives un pa-
quet de mesures per promoure 
el joc net i la convivència. “És 
fonamental que els clubs es 
corresponsabilitzin per erra-
dicar la violència al futbol i a 
l’esport en general perquè són 
els que han de vetllar pel bon 
funcionament de la seva enti-
tat”, ha destacat Garrido.

Accions. La Regidoria d’Esports 
ha convocat una reunió el dia 19 

amb els clubs de futbol durant 
la qual posarà damunt la taula 
diverses iniciatives per rebaixar 
la tensió i fomentar el respecte i 
la convivència entre entitats com 
ara la creació d’un codi ètic de 
funcionament. “Serà una guia 
de bones pràctiques on també 
es recollirà un règim sanciona-
dor que s’aplicarà en el cas de 
no complir la normativa”, ha 
explicat Garrido, qui ha recor-
dat que l’Ajuntament cedeix les 
instal·lacions municipals a les en-
titats esportives perquè en facin 
un ús responsable.
Una de les mesures que ja ha 
posat en marxa l’Ajuntament per 
evitar confl ictes és la presència 
d’agents de la Policia Local als 
estadis de futbol. El darrer derbi 
local entre la UD Santa María B 

i la UE Sant Joan B, disputat el 
30 d’octubre a l’estadi de la Fer-
reria, es va desenvolupar sense 
incidents destacables. “Està bé 
com a mesura dissuasòria, 
però aquest problema només 
se solucionarà des de la ves-
sant educativa i de responsa-
bilitat dels clubs”, ha insistit el 
regidor.

Valoracions. Els clubs de futbol 
coincideixen a destacar que per 
eliminar la violència als estadis 
és fonamental que des de les 
entitats es promogui el respecte 
i l’esportivitat. “És la nostra res-
ponsabilitat transmetre els va-
lors de l’esport entre la nostra 
gent”, argumenta Xavier Sol-
devilla, president del FB Mont-
cada, l’entitat amb més equips 

de la ciutat, qui s’ha mostrat 
partidari d’establir mecanismes 
per erradicar les accions violen-
tes. En aquest sentit també s’ha 
manifestat el president del CD 
Montcada, Ramon Salvanyà, 
qui opina que “la FCF hauria 
d’expulsar els clubs antiespor-
tius”. “Prefereixo pagar una 
multa abans que jugar en un 
camp on perilli la integritat fí-
sica dels meus jugadors”, asse-
gura el president de la UD Santa 
María, Rafa Repiso. Per la seva 
banda, la UE Sant Joan Atlètic 
també aposta per la tolerància 
zero amb la violència. “Som els 
primers interessats que no hi 
hagi incidents. Estem treba-
llant per netejar la imatge de 
l’entitat”, comenta el portaveu 
de la junta, Òscar Pérez. 

Esports
laveu.cat/esports

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

‘LAVEU.CAT’ 

FUTBOL

La Regidoria d’Esports convoca una reunió amb els clubs locals per rebaixar la tensió després de diversos incidents 

L’Ajuntament impulsarà diverses 
iniciatives per promoure el joc net
Sílvia Alquézar | Redacció

Jugadores dels equips cadets femenins del FB Montcada i la UE Sant Joan Atlètic van protagonitzar un derbi que es va desenvolupar amb esportivitat i sense incidents
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El consistori aposta 
per crear un codi 
ètic de funcionament 
adreçat a les entitats

CADET MASCULÍ
La Unió s’endú quatre derbis
El cap de setmana del 30 i 31 d’oc-
tubre es van viure diversos derbis 
entre equips del FB Montcada i 
l’escola de la UE Sant Joan Atlè-
tic, creada aquesta temporada. 
En categoria cadet, el club de Can 
Sant Joan va guanyar l’equip D del 
FB Montcada per 3-2 i, en la cate-
goria femenina, la Unió es va im-
posar per 1-2. En infantil, el Sant 
Joan va vèncer el conjunt B del FB 
Montcada per 7-3. D’altra banda, 
el sènior B de la UE Sant Joan va 

superar la UD Santa María B per 
1-2, en el derbi local de Quarta 
Catalana. El club de Terra Nostra 
es va avançar en el marcador al 
minut 23 amb un gol de Fuad Ka-
reem. El Sant Joan va capgirar el 
resultat a la segona part, amb gols 
d’Agustín Asseiro i Ian Pérez, als 
minuts 60 i 79, respectivament. 
La Unió va jugar amb un home 
menys des del 62, per l’expulsió 
d’Asseiro, que va veure la targeta 
vermella directa | SA

QUARTA CATALANA
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Després d’un mal inici de lliga 
amb dues derrotes consecuti-
ves, el CD Montcada ha en-
cadenat tres resultats positius, 
amb dos empats a un gol fora 
de casa contra la UD Parc i 
l’EF Barberà-Andalucía a la 
tercera i la cinquena jornada, 
respectivament, i una victòria 
contra la UE Sant Joan Atlètic 
al derbi montcadenc al grup 5 
de la Segona Catalana, dispu-
tat el 24 d’octubre a l’estadi de 
la Ferreria. El conjunt verd va 
vèncer per 2-1 en un partit molt 
disputat, amb una part per a 
cada equip. El bloc de Rubén 
López ‘Turu’ es va avançar en 
el marcador amb un gol del seu 

capità, Albert Jiménez, al minut 
12. El Montcada va aconseguir 
empatar al minut 80 amb un 
gol d’Òscar Rivero i, quan ja 
semblava que tot estava dat i 
beneït, Lucas Fontabea va fer 
el 2-1 al minut 90.

Valoracions. “Necessitàvem un 
triomf per agafar confi ança. 
És una injecció de moral per 
seguir fent les coses bé i confi o 
que sigui un punt d’infl exió per 
sumar més resultats positius”, 
comentava després del derbi el 
tècnic del CD Montcada, Remo 
Forzinetti, qui s’ha mostrat con-
tent per l’evolució del seu equip. 
Per la seva banda, l’entrenador de 
la UE Sant Joan, Rubén López 

‘Turu’, considera que la derrota 
va ser “un càstig massa gran pel 
que es va veure sobre el terreny 
de joc. El CD Montcada va ar-
ribar tres vegades a porta i ens 
va fer dos gols. Les errades de-
fensives es paguen cares”. 
La Unió es va refer de la derrota 
amb un triomf contra el Vallbo-
na per 3-1 a la jornada següent. 
“Estem molt contents amb la 
victòria, que ens permet con-
tinuar invictes a casa. Ara no-
més falta que ens acompanyin 
els resultats a domicili”, ha co-
mentat ‘Turu’. La UE Sant Joan 
At. es troba a la setena posició, 
amb 7 punts, i el CD Montcada 
és al dotzè lloc, amb 5.

VIDEO A LAVEU.CAT

La UB MiR dona 
suport a l’AECC
La UB MiR va organitzar el 24 
d’octubre una acció en suport de 
l’AECC amb la recollida de di-
ners contra el càncer de mama 
amb motiu del Dia internacional 
contra la malaltia. El club va do-
nar 5 euros per cada triple que 
el conjunt local va aconseguir 
al partit contra el Parets (77-57), 
que en van ser 10, i pels tirs 
d’aquesta distància que el públic 
va encertar al concurs de la mitja 
part. En total, l’entitat va lliurar 
un xec de 100 euros.
En l’aspecte esportiu, la UB MiR 
ha encadenat tres victòries con-
secutives que l’han situat al se-
gon lloc a Segona Catalana, amb 
quatre triomfs i una derrota. El 6 
de novembre, visita la Garriga, el 
quart classifi cat | SA

FUTBOL. SEGONA CATALANA

El CD Montcada encadena tres 
partits amb resultats positius
La UE Sant Joan es refà de la derrota al derbi amb un triomf contra el Vallbona 

El derbi entre el CD Montcada i la UE Sant Joan Atlètic va ser molt disputat i va acabar amb victòria verda per 2-1 amb un gol a l’últim minut
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Sílvia Alquézar | La Ferreria

FUTBOL. TERCERA CATALANA

La UD Santa María A se 
situa a la quarta posició
L’equip ha sumat dues victòries consecutives

La plantilla del Santa María A celebra la primera victòria fora de casa d’aquesta temporada

La plantilla del FB Montcada 
continua treballant per conjun-
tar l’equip, amb moltes cares 
noves aquesta temporada. El 
conjunt local ha experimentat 
una millora des de l’inici de la 
competició, tot i que encara no 
han arribat els resultats positius. 
De fet, l’equip que dirigeix Arnau 
Jaumandreu tanca la classifi ca-
ció al grup 2 de la Primera Divi-
sió, amb cap punt i dos partits 
menys que els primers classifi -
cats.

Partits difícils. A les darreres 
dues jornades, les montcaden-
ques s’han enfrontat als dos 
equips que tenen ple de victòries, 
el Torelló i el Santa Susanna, pri-
mer i segon respectivament. El FB 
Montcada va encaixar el 30 d’oc-
tubre una dura derrota contra 
el conjunt osonenc per 1-10 un 

matx que ja va quedar sentenci-
at a la primera meitat amb un re-
sultat de 0-7. Les locals van fer 
l’únic gol de penal, marcat per la 
jugadora Nicole Claire Crespo, al 
minut 76. 
Una setmana abans, el conjunt 
local va perdre per 7 a 2 en el 
seu desplaçament al camp del 
Santa Susanna. Tot i que les 
del Maresme al minut 9 ja gua-
nyaven per 3 a 0, les montca-
denques van retallar distàncies 
abans del descans amb gols de 
Pumares (36’) i Navarro (44’). A 
la represa, però, les locals van 
sentenciar el matx sumant qua-
tre gols més. “Anem avançant 
a poc a poc. Ara ens toquen 
rivals, a priori, menys difícils i 
esperem que els resultats mi-
llorin”, ha manifestat el tècnic.
El FB Montcada es desplaça el 7 
de novembre a Sant Quirze | SA
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FUTBOL FEMENÍ

El FB Montcada treballa 
per conjuntar la plantilla

La UD Santa María A, entre-
nada per Daniel Busquets, s’ha 
col·locat a la quarta posició 
al grup 14 de Tercera Catala-
na, amb 9 punts. El conjunt 
de Terra Nostra ha encadenat 
dues victòries consecutives, el 
31 d’octubre al camp del Can 
Mas de Ripollet per 1-4 i, a la 
jornada anterior, a l’estadi de la 
Ferreria contra el Young Talent 
Badalona Sud per un contu-
dent 6 a 2. 
La plantilla del Santa María 
està composada majoritària-
ment per jugadors que la tem-
porada passada formaven part 
del juvenil A del FB Montcada 
que entrenava Busquets, qui 
ha posat en valor la qualitat i el 
treball d’aquests joves. “Ningú 
donava res per aquests juga-
dors perquè no tenen expe-

riència a les categories ama-
teurs, però cal recordar que 
sempre han estat a la part 
alta de la classifi cació de les 
lligues que han disputat, llui-
tant i guanyant”, ha destacat 
el tècnic. 

Balanç. El Santa María A ha 
guanyat els dos partits que ha 
jugat a casa contra el Cercle Sa-
badellès (1-0) i el Young Talent 
i ha sumat la primera victòria a 
domicili al camp del Can Mas. 
Pel que fa a les derrotes, els 
montcadencs van perdre el pri-
mer matx de lliga al camp del 
Sant Quirze per 4-1 i a Marto-
relles per 3-1 a la tercera jorna-
da. El Santa María A rebrà el 
6 de novembre la visita de La 
Romànica, a la vuitena posició 
amb 8 punts, a l’estadi de La 
Ferreria (18h).

Sílvia Alquézar | Redacció
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El primer equip del CH La Sa-
lle Montcada ha confi rmat les 
bones expectactives d’inici de 
la temporada i ha esdevingut 
un dels rivals a tenir en compte 
al grup capdavanter de la Pri-
mera Estatal. Després de la dis-
puta de sis jornades, el conjunt 
de Pau Lleixà s’ha situat a la 
cinquena posició, amb 8 punts, 
empatat amb el BM Granollers 
B, al quart lloc. Encapçalen la 
classifi cació el BM La Roca 
i el Sant Joan Despí, ambdós 
imbatuts amb 12 punts, i al ter-
cer lloc es troba el Sant Cugat, 
amb 10. 
A les dues últimes jornades, els 
lassal·lians es van imposar a la 
pista del Bordils per 24 a 26 i, a 

la següent, van caure derrotats 
per la mínima (25-26) contra el 
líder amb un gol als darrers se-
gons després d’una pèrdua de 
pilota de l’equip local. 
En opinió de l’entrenador 
montcadenc, la clau de la der-
rota va ser “no saber contrar-
restar la seva defensa oberta 
a la segona part”. Lleixà re-
coneix que el resultat “ens ha 
fet mal, però estem fent una 
bona feina i hem millorat 
molt en defensa”. 

La graderia. La plantilla mont-
cadenca ha agraït el suport 
de l’afi ció davant La Roca, 
animant el seu equip en tot 
moment. “Hem d’intentar 
que hi hagi aquest ambient 

a cada partit de casa perquè 
el Miquel Poblet sigui un lloc 
difícil on guanyar. Nosaltres 
ens comprometem a oferir 
un bon espectacle perquè el 
públic gaudeixi”, ha indicat 
Lleixà. El màxim anotador del 

partit va ser el lassal·lià Víctor 
Sáez, amb 12 gols, que con-
tinua sent el pitxitxi del grup, 
amb 52 dianes. La Salle visita-
rà el 6 de novembre (16.30h) la 
pista del Banyoles, a la dotzena 
posició, amb 3 punts.

HANDBOL. PRIMERA ESTATAL

La Salle confi rma les 
bones expectatives 
en l’inici de la lliga
El conjunt de Pau Lleixà s’ha situat al cinquè lloc, 
amb 8 punts, empatat amb el Granollers B
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HANDBOL FEMENÍ

El CH La Salle és 
el líder imbatut 
El sènior femení del CH La Salle es manté 
líder imbatut al grup B de Segona Catalana, 
després de golejar de manera aclaparadora 
el Berga a la cinquena jornada per un con-
tundent 10 a 36. L’equip de Víctor Corral, 
amb 9 punts, és l’únic conjunt del seu grup 
que no ha perdut cap partit. “Estic molt 
content amb el treball, l’actitud i la inten-
sitat de l’equip durant tot el matx. És molt 
difícil no caure en errades i distraccions 
quan el marcador és tan ampli i defi nitiu 
des de l’inici”, ha destacat l’entrenador. El 
conjunt lassal·lià jugarà el 6 de novembre 
(18h) a la pista de la Zona Esportiva Cen-
tre contra el Sant Esteve Sesrovires, el quart 
classifi cat, amb 7 punts. “Aquest partit serà 
més igualat”, ha indicat Corral | SA
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FUTBOL SALA FEMENÍ

Primera victòria 
al Miquel Poblet
El sènior femení del FS Montcada ha acon-
seguit la primera victòria al pavelló Miquel 
Poblet després de superar el FS Casserres, 
un rival directe a la classifi cació, per 5-1 en 
un gran partit del conjunt que entrena Xavi 
Romeo. El tècnic montcadenc s’ha mostrat 
molt content amb el primer triomf a casa: 
“La veritat és que ja tocava guanyar a la 
nostra pista perquè en els anteriors dos 
partits vam ser superiors als rivals, però no 
vam poder sumar els tres punts”, ha valo-
rat Romeo. El FS Montcada tindrà un partit 
complicat el 6 de novembre (19.30h) a la 
pista d’El Morell, el segon classifi cat de la 
Divisió d’honor Catalana, amb 12 punts, dos 
més que les montcadenques, a la tercera 
posició | SA LA
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El FS Montcada 
rep el Mataró 
en un duel de
la part baixa
El FS Montcada juga el 6 de 
novembre contra el Mataró al 
Miquel Poblet (18h) un duel en-
tre dos equips de la part baixa 
de la taula al grup 1 de Tercera 
Nacional. El conjunt de Juan-
jo Amigo tanca la classifi cació 
amb 3 punts, aconseguits en 
tres empats, mentre que el rival 
és antepenúltim, amb 4 punts.
La victòria se li està resistint al 
conjunt local, que no ha gua-
nyat cap matx a les cinc prime-
res jornades. “Hem de seguir 
intentant-lo i confi ant en el 
nostre treball per canviar la 
dinàmica negativa de resul-
tats i que la pilota vulgui en-
trar”, han manifestat Amigo. 
Al darrer partit a casa, el FS va 
empatar a un contra el Canet, 
el líder. A la pista del Prospe-
ritat, un altre empat, propiciat 
pel gol marcat pels locals als 
últims segons va impedir als 
montcadencs sumar el primer 
triomf a la lliga. El matx va 
acabar amb empat a 3 | SA

FUTBOL SALA

Víctor Sáez, amb 12 gols, va ser de nou el màxim anotador del partit contra el BM La Roca

Sílvia Alquézar | Redacció
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El Club de Ball Esportiu En-
dansa ha tornat a brillar en la 
tercera competició en què ha 
participat aquest mes d’octu-
bre, el Campionat d’Espanya 
en Llatins, celebrat a Guadala-
jara el dia 31. Els germans Ru-
bén i Sonia López han assolit el 
primer pòdium en adults A i la 
parella formada per Eva Nieto 
i Carles Cirera ha quedat en 
primera posició a la categoria 
sènior 2 llatins absoluta. Tam-
bé destaquen els resultats ob-
tinguts per Marc Bisbal i Laura 
Rojo, quarts en categoria Adult 
2; Rafa i Marina Rodríguez, si-
sens en sènior 3 i fi nalistes; Xa-
vier Otamendi i Lourdes Do-
mínguez, tercers en sènior 2, i 
Montse Artigas i Paco Baena, 
cinquens en sènior 3 A.

Triplet. La parella Nieto-Cirera 
tanca amb brillantor un mes 
d’octubre prolífi c en premis. 

Primer va ser la victòria al 
Campionat de Catalunya, cele-
brat el dia 9 a Olesa de Mont-
serrat; després el Campionat 
del món, el dia 15 a Rotterdam 
(Holanda) i ara, el d’Espanya. 
“Ha estat un fantàstic, estres-
sant, emocionant, brillant i 
únic mes d’octubre”, ha dit Ni-
eto, també presidenta del club.

Els montcadencs Aida Rodrí-
guez i els germans Aitana i Pau 
Segura, de l’AE Montserrat 
Miró, han format part de la se-
lecció catalana absoluta que ha 
participa al Campionat d’Eu-
ropa de Korfbal, disputat a 
Bèlgica del 25 al 30 d’octubre. 
L’equip català no ha guanyat 
cap partit i ha acabat a l’últi-
ma posició del Top A, format 
per les vuit millors seleccions 
europees. A la fase de grups, 
Catalunya va perdre contra 
Alemanya (25-14), la Repúbli-
ca Txeca (18-17) i Bèlgica (29 
a 1). En la lluita per decidir 
les posicions que no optaven a 
medalla, la selecció catalana va 
caure contra Portugal per 20 a 
10 i Txèquia per 14-16. 

Experiència positiva. Malgrat 
els resultats, els esportistes lo-
cals –que debutaven amb la 
selecció absoluta– valoren po-
sitivament la seva participació 
a l’Europeu. “En els partits 
més igualats ens ha faltat 

una mica de sort i potser de 
veterania perquè som una 
selecció molt jove, amb una 
mitjana d’edat de 24 anys”, 
assegura Aida Rodríguez, qui 
ha afegit que alguns dels juga-
dors catalans més experimen-
tats no han pogut desplaçar-se 
per motius laborals. “Estem 
molt contents d’haver debu-
tat amb la selecció absoluta 

i haver competit contra les 
millors seleccions a nivell in-
ternacional”, ha comentat Pau 
Segura que, juntament amb la 
seva germana Aitana, han es-
tat els dos màxims anotadors 
del conjunt català. “Ha estat 
una experiència molt gratifi -
cant participar en un torneig 
d’aquesta categoria”, reconeix 
Aitana.

KORFBAL

Tres jugadors montcadencs 
participen a l’Europeu Top A
Aida Rodríguez i Pau i Aitana Segura han format part de la selecció catalana

Sílvia Alquézar| Redacció

Aida Rodríguez, Pau i Aitana Segura han fet un balanç positiu de l’experiència a l’Europeu
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L’AEE M. Miró no tindrà enguany equip sènior
L’Associació Esportiva Escolar 
INS Montserrat Miró no disposarà 
aquesta temporada d’equip sèni-
or. El club va aconseguir l’ascens 
a la Primera Divisió, la màxima 
categoria, la campanya abans 
de la pandèmia i, a causa de les 
restriccions, no va poder debutar 
l’any passat. Enguany, però, l’en-
titat no competirà perquè no ha 
aconseguit formar una plantilla 
amb un mínim de jugadors i ju-
gadores. “Ens hem quedat amb 
vuit esportistes, amb la qual cosa 

no tenim suplents, per tant, hem 
decidit retirar-nos de la lliga”, ha 
manifestat el secretari, Josep Se-
gura. Els jugadors montcadencs 
han fi txat per altres equips com el 
Castellbisbal i el Barcelona.
D’altra banda, l’AEE Montserrat 
Miró sí que ha pogut formar un 
equip infantil i un cadet, segons 
ha avançat Segura: “Estem molt 
contents perquè hem incremen-
tat el nombre de jugadores, que 
és la part que ens costava més de 
cobrir” | SA

BALL ESPORTIU

Dues parelles d’Endansa 
es proclamen campiones 
d’Espanya en llatins
Eva Nieto i Carles Cirera fan triplet de premis a l’octubre

Sonia i Rubén López amb el trofeu d’Adults A

Laura Grau | Redacció
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Bons resultats del Club Pàdel 
MiR a la Lliga Catalana
El Club Pàdel MiR ha obtingut 
bons resultats a la lliga a dife-
rents categories. El sènior fe-
mení ha pujat a la cinquena ca-
tegoria després d’haver quedat 

campió del grup A Barcelona-
Vallès. I el conjunt de veterans 
ha ascendit a la quarta catego-
ria en ser el primer a la divisió 
Vallès/Maresme | SA

Equip sènior femení del Club Pàdel MiR, que ha aconseguit l’ascens a la cinquena categoria
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Miguel Salguero i Herminia Blanco
La Creu Roja Montcada-Cerdanyola-Ripollet celebra enguany el seu centenari i, per commemorar 
aquesta històrica efemèride, ha organitzat diferents actes, entre les quals una exposició itinerant 
amb imatges fotogràfi ques i objectes de tota mena vinculats a l’ong, que durant els propers mesos 
passarà pels tres municipis. Alguns dels records que s’exposen, com ara antics uniformes i meda-
lles, pertanyen al voluntari més històric de l’agrupació, el veí de Terra Nostra Miguel Salguero, qui 
fa cinquanta anys que va entrar a la Creu Roja, pràcticament tota una vida. El seu exemple també 
s’ha estès a la família directa ja que tant la dona, Herminia, com els tres fi lls, Miguel, Immaculada i 
Sonia, han estat o continuen sent –en el cas de la mare i de la fi lla gran– voluntaris de l’ong. Miguel 
mostra amb orgull les seves fotos de record, tot enyorant els anys de sanitari voluntari, els llaços 
d’amistat teixits durant tant anys i la banda de música del cos, de la qual va formar part.

‘Com a voluntari m’he sentit 
sempre apreciat i valorat’

Miguel, quan va decidir fer-se vo-
luntari de la Creu Roja?
Vaig entrar al febrer del 1971, cinc 
anys després d’haver arribat a Mont-
cada. En inici, el que jo volia era to-
car en una banda de música i pre-
guntant per Ripollet, on treballava 
aleshores, em van dir que la Creu 
Roja en tenia una i m’hi vaig presen-
tar. Aleshores la seu encara estava 
a l’edifi ci vell, al mateix carrer on és 
ara, però al número 17; al 1982 es 
va traslladar al 25.
Quin instrument tocava?
La trompeta, el clarinet, el trombó i 
el bombardí. Vaig començar de jove-
net, quan encara vivia al meu poble, 
Orjiba (Granada), i a la mili, vaig ser 
caporal corneta. Quan vaig entrar a 
la Creu Roja, la banda feia goig i ens 
cridaven per actuar a molts esde-
veniments. Amb els anys, però, va 

anar perdent força fi ns que va des-
parèixer a mitjan dels anys 80.
Però a la Creu Roja no tot era tocar 
a la banda.
I tant que no! La tasca principal era 
l’atenció sanitària. En aquella època 
l’assistència primària no era com 
la que tenim ara. Quan algú pre-
nia mal, anava a ser atès a la Creu 
Roja, que també s’encarregava del 
transport sanitari i de traslladar els 
malalts a la Vall d’Hebron o al Taulí. 
D’altra banda, fèiem serveis preven-
tius, en la línia del paper que ara té 
Protecció Civil.
Vostè tenia coneixements sanitaris?
No, però els voluntaris rebíem cur-
sos de formació sobre primers auxi-
lis. També ens ensenyaven a fer tas-
ques de rescat. Recordo simulacres 
a Collserola i a Terrassa. Passàvem 
el cap de setmana a la muntanya, 

dormint a tendes de campanya, tota 
una experiència. 
Quant temps dedicava a la setma-
na a fer el voluntariat?
Hi anava els dies festius. Entre set-
mana, els torns els cobria el perso-
nal assalariat. Els caps de setmana 
també hi havia professionals i els 
voluntaris els donàvem suport.

Quins records conserva d’aquella 
època?
Molts i tots bons! Sobretot, el bon 
clima amb els companys, allò era 
una família. Sempre m’han fet sen-
tir apreciat i valorat. També és cert 

que he estat molt complidor i que 
fi ns a la jubilació, vaig estar a dis-
posició de l’ong. 
Després de complir els 65 anys, 
quina relació hi ha mantingut?
He seguit com a voluntari però amb 
menys dedicació. Fent acompan-
yament de persones grans, ajudant 
al menjador social de l’Alzina o 
ocupant-me del manteniment dels 
vehicles. Ara hi segueixo de forma 
testimonial, els anys no perdonen.
La seva família és tot un exemple per 
a la Creu Roja, tant la dona com els 
tres fi lls també han format part de 
l’ong. Herminia, vostè quan es va fer 
voluntària? 
Ara fa 15 anys. En entrar-hi, vaig 
fer un curs d’assistència a perso-
nes grans per dur a terme tasques 
d’acompanyament. I també he estat 
sis anys al menjador social.

És una tasca gratifi cant?
Per a mi, molt. M’agrada poder aju-
dar i he viscut experiències molt 
maques. Vaig estar cinc anys fent 
el voluntariat amb la senyora Maria 
Masagué, de Mas Rampinyo, fi ns 
que va morir, al 2018, i tinc un re-
cord inoblidable. Ella i la seva família 
em van acollir amb molta estimació, 
amor i respecte. La relació que aca-
bes establint amb els usuaris és molt 
humana i tendra; agraeixen molt la 
tasca que fem.
La nissaga Salguero Blanco té con-
tinuïtat a la Creu Roja. Una de les 
seves fi lles segueix a l’ong.
Sí, els altres dos ho van deixar per 
motius familiars i laborals, però 
Imma n’ha continuat i actualment és 
la secretària del comitè de direcció 
de l’ong. Combina el voluntariat amb 
la seva professió d’infermera. 

‘La relació que acabes 
establint amb els 
usuaris és molt tendra’, 
explica Herminia

Voluntaris de la Creu Roja
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