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nova pubilla 
del Vallès
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El govern gestionarà 47,4 milions dels quals 2,3 es destinaran a inversions PÀG. 3
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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!

Més informació:
www.montcada.cat

spais de salutenovembre de 2021
• Activitats gratuïtes

• Aforament limitat

• Cal inscripció prèvia

Dimarts 23 de novembre,

a les 17.30 h

TALLER: “MANEIG DE L’ESTRÈS
I L’ANSIETAT”
Centre Cívic la Ribera

Dijous 2 de desembre, a les 17 h

TALLER: “AUTOMASSATGE
I ESTIRAMENTS EN CAMES 
CANSADES”
Casal de Gent Gran Casa de la Mina

Dijous 16 de desembre, a les 11 h

TALLER: “AUTOMASSATGE
I ESTIRAMENTS EN CAMES 
CANSADES”
Centre Cívic Can Cuiàs

Montcada a Escena

Programació MONTCADA I REIXAC 

NOVEMBRE

2021

Teatre

+2

Espectacles familiars

NOVA DATA

Informació dels espectacles i venda d'entrades
www.teatremontcada.cat

Preu: 7 euros

Preu: 7 euros

El concert de flauta i piano d’Elisabet Franch i 
Albert Guinovart es farà el 14 de gener de 2022, 
al Teatre Municipal (20 h). Les entrades per a l’anterior 
data seran vàlides per a aquest dia. Si a algú no li és 
possible el canvi, pot sol·licitar el retorn de l’import de 
l’entrada mitjançant les indicacions que apareixen a les 
xarxes i portal municipals.

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

Espai Cultural Kursaal
Preu: 8 euros; anticipada 5 euros

Preu: 8 euros; anticipada 5 euros

DISSABTE 20 DE NOVEMBRE, 20 h
T de Teatre
53 DIUMENGES
Teatre Municipal
Preu: 21 euros; anticipada 18 euros

DIUMENGE 28 DE NOVEMBRE, 12 h
Silver Drops Dansa
TERRA
DANSA INFANTIL

Teatre Municipal
+3

DISSABTE 27 DE NOVEMBRE, 20 h
Grup Els Titelles
EL CAFÈ DE  TERRA NOSTRA
Espai Cultural kursaal 

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

+2
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EXCERCICI 2022

PLE PRESENCIAL
Amb motiu de la sessió extraordinària per 
aprovar els pressupostos, els regidors es 
van tornar a reunir a la Casa de la Vila 
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A l’apartat d’inversions 
es destinaran 2,3 
milions, donant prioritat 
a la millora de la via 
pública i a actuacions 
proposades per entitats

El president de l’Àrea Econòmica, Gerard Garrido, va explicar al plenari en què consisteix la proposta de l’executiu per al proper exercici

La proposta econòmica del govern, 
aprovada sense cap vot en contra
El govern municipal –ECP i 
ERC– ha aconseguit que la 
seva proposta de pressupostos 
prosperi sense cap vot en con-
tra per part de l’oposició. Tant 
el PSC com Cs van decidir abs-
tenir-se en el Ple extraordinari 
fet el passat 11 de novembre 
donant així un vot de confi an-
ça a l’executiu, que ha acceptat 
incorporar al seu projecte eco-
nòmic algunes de les propostes 
formulades per ambdós grups. 
L’alcaldessa, Laura Campos 
(ECP), va agrair a l’oposició 
el seu tarannà posant tam-
bé en valor el del govern que 
encapçala. “Hem demostrat 
que, malgrat tenir majoria 
absoluta, estem disposats a 
consensuar i a negociar amb 
la resta de formacions”, va 
manifestar l’edil. 

Eixos principals. El president 
de l’Àrea Econòmica, Gerard 
Garrido (ERC), va ser l’encar-
regat d’explicar amb detall els 
eixos de la proposta econòmica 
de l’executiu, que puja a 47,4 
milions d’euros. En l’apartat 
d’ingressos, l’edil va posar so-
bre la taula una de les princi-
pals preocupacions del govern, 
la incertesa sobre l’impost de la 
plusvàlua que cobren els ajun-

taments per vendes, donacions 
o herències d’immobles i en 
concepte de la qual l’Ajunta-
ment obté una mitjana anual 
de 2,7 milions d’euros. 
“Després que el Constitucional 
hagi anul·lat el sistema per cal-
cular l’import a pagar, el Con-
sell de Ministres ha reduït 
el coefi cient de càlcul a apli-
car passant del 3,4 al 0,4% i 
això, òbviament, signifi carà 
una rebaixa important de la 
partida”, va explicar Garrido. 
L’Ajuntament tindrà ara sis me-
sos per adaptar l’ordenança a la 
nova directriu. 
Entre les fonts d’ingressos que el 
consistori confi a a augmentar hi 
ha la nova ordenança d’aprofi ta-
ment de l’espai de domini públic 
que afecta les companyies de 
subministrament –d’electricitat, 
aigua, gas i telefonia–, l’incre-
ment de l’activitat en l’àmbit de 
la construcció i la millora dels 
sistemes de recaptació.
Quant a la distribució de des-
peses per àrees, la Territorial 
administrarà 17,3 milions; Ser-
veis Generals, 16,7; l’Àrea So-
cial, 8,2 milions; l’Econòmica, 
6,2 i la de Presidència, 827.000 
euros. A l’apartat d’inversions 
es destinaran 2,3 milions do-
nant prioritat a la millora de la 
via pública i a actuacions pro-
posades per entitats. “El que 
volem és disposar de més 
recursos per destinar-los a la 
ciutadania”, va dir Garrido.

Vot de l’oposició. El PSC, que va 
lamentar no haver disposat de 
prou temps per analitzar la do-
cumentació, va posar en dubte 
algunes de les previsions d’in-

Pilar Abián | Redacció

Els dos grups de l’oposició opten per l’abstenció després que l’executiu hagi acceptat recollir algunes de les seves peticions

gressos fetes pel govern entenent 
que són massa optimistes. Tam-
bé va expressar la seva preocu-
pació per la política de l’execu-
tiu en matèria de personal i va 
reclamar més informació per 
controlar la despesa pública. No 
obstant això, va optar pel que la 
regidora socialista Nani López 
va qualifi car d’“abstenció posi-
tiva”. “Tendim la mà al govern 
per gestionar i perquè executi 
les propostes que li hem fet so-
bre instal·lar càmeres de segu-
retat i de vigilància a Mas Du-
ran i la Ribera, i millorar els 
parcs infantils”, va dir López.
També Cs va decidir abstenir-se 
en veure que el pressupost recull 
algunes de les seves propostes en 
la línia de millorar la via pública 
i la neteja de carrers i instal·lar 
càmeres per lluitar contra l’inci-
visme. “Veiem que han posat el 
focus en qüestions que fa temps 
que venim reclamant”, va ma-
nifestar la regidora del grup ta-
ronja, Angelina E. del Pino. IN
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MASSA DEIXALLES
L’Ajuntament s’afegeix a la Setmana 
Europea de la Prevenció de Residus 
promovent un consum responsable

La urbanització, ubicada a la serralada de la Marina, es reparteix entre Montcada i Reixac i Badalona, municipi al qual pertany un 12% del sòl

BOSC D’EN VILARÓ

L’activació dels expedients d’enderroc, 
un nou motiu d’alerta a la urbanització
Els veïns reclamen una solució a les administracions que els permeti conservar les cases construïdes en sòl forestal

Els veïns del Bosc d’en Vilaró, 
a la serralada de Marina, han 
rebut amb angoixa les primeres 
notifi cacions d’enderroc deriva-
des d’expedients de disciplina 
urbanística iniciats per l’Ajun-
tament en la dècada del 2000. 
El nombre total d’expedients 
oberts contra construccions 
sense permís –per haver-se edi-
fi cat en sòl forestal– se situa en 
una seixantena, tot i que fi ns al 
moment els casos més avançats 
no arriben a la quinzena. L’AV 
posa a disposició dels afectats 
l’advocat de l’entitat, Jaume 
Meseguer, per atendre les seves 
consultes.
En paral·lel, el lletrat ha presen-
tat un escrit al Departament de 
Territori i Urbanisme de la Ge-
neralitat reclamant el seu ajut i 
col·laboració per trobar una fór-
mula que permeti la suspensió 
provisional dels expedients fi ns 
que no es trobi una solució per a 
la urbanització. Meseguer apel·la 
a l’administració perquè atengui 
“la greu situació d’emergència 
social” que viuen les famílies re-
sidents a les prop de 200 cases 
que hi ha construïdes al sector, 
on hi ha empadronades prop de 
300 persones.

Terminis judicials. Segons ha ex-
plicat l’alcaldessa, Laura Cam-

pos (ECP), l’activació dels ex-
pedients respon als terminis de 
compliment dictats per la justí-
cia. “La disciplina urbanística 
és una competència municipal 
i, quan un expedient ja ha estat 
tramitat, hem de complir amb 
la resolució judicial; no fer-ho 
tindria conseqüències penals”, 
ha manifestat l’edil.
Els polèmics expedients porten 
anys en curs i havien quedat 
frenats en l’anterior mandat 
quan es va crear la Taula Cívi-
ca impulsada pel consistori i els 
afectats amb la participació de 
l’Ajuntament de Badalona –al 
qual pertany un 12% de la ur-
banització– i d’altres entitats 
supramunicipals com la Gene-
ralitat i l’Àrea Metropolitana de 
Barcelona per afrontar la possi-
ble regularització del sector. Les 
diferents reunions convocades, 
però, no van servir per avançar 
en aquesta via atenent a l’estricta 
legislació vigent per a la protec-
ció dels espais forestals.

“Hem demanat al Departa-
ment de Territori el seu ajut 
per intentar cercar alternati-
ves als enderrocs, una solució 
traumàtica que no volem; ara 
per ara, l’única possibilitat 
que dona el marc legal per 
mantenir els habitatges és una 
extinció diferida en els anys, 
tal com va fi xar el Pla de bases 
de l’AMB que no va reeixir”, 
ha explicat el president de l’Àrea 
Territorial, Jordi Sánchez (ERC). 
Per a l’AV Bosc d’en Vilaró, la 
legalització de la urbanització 
hauria de quedar recollida en la 
nova Llei de Territori, en fase de 
redacció. 

Pilar Abián | Redacció L’advocat de l’AV 
demana per escrit 
a la Generalitat que 
atengui la situació 
d’emergència social 
que viuen les famílies
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‘Ara el que necessitem és temps’

A petició de l’Ajuntament, el 17 
de novembre es va fer una reu-
nió al Departament de Territori i 
Sostenibilitat de la Generalitat per 
tractar la problemàtica del Bosc 
d’en Vilaró. “Ha estat una pri-
mera presa de contacte amb el 
compromís de fer noves trobades 
perquè es tracta d’una situació 
molt complicada des d’un punt 
de vista jurídic”, ha explicat l’al-
caldessa, Laura Campos (ECP). 
Els veïns, per la seva banda, van 
traslladar als representants de la 
Generalitat la seva preocupació 
davant la possibilitat d’enderrocs 
imminents d’habitatges. 
“El que hem demanat als po-
lítics és que pensin en el greu 
problema social que tenim i als 
tècnics, que busquin alguna es-
cletxa legal per frenar els expe-

dients d’enderroc a l’espera que 
s’aprovi la nova Llei de Territori, 
on potser estigui la solució per a 
les urbanitzacions amb dèfi cits 
urbanístics; en cas contrari, se-
guirà quedant la via de l’extinció 
en diferit” ha afegit la presidenta 
de l’AV. Aquesta fórmula, plan-
tejada per l’AMB però rebutjada 
fi ns ara pels veïns, preveu una 
cessió de la propietat a l’Ajun-
tament a canvi de poder seguir 
vivint a la urbanització durant un 
termini de 30 o 40 anys després 
del qual l’espai tornaria a ser res-
tituït com a sòl forestal. 
“Ara el que necessitem és temps; 
el temps per a nosaltres és espe-
rança”, reclama Alfonso –a la foto, 
mostrant el deteriorament d’un 
dels vials de la urbanització on no 
es pot fer cap mena d’obra | PA
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L’advocat de l’AV Can Sant Joan, 
Albert Calduch, i el president 
de l’entitat, José Luis Conejero, 
estan convençuts que la cimen-
tera haurà de tancar en breu en 
compliment de les resolucions ju-
dicials que ha fet el Tribunal Su-
perior de Justícia de Catalunya 
(TSJC). Així ho van comunicar 
durant la roda de premsa que 
van fer l’11 de novembre al Col-
legi de Periodistes per parlar de 
l’última sentència, notifi cada el 
passat 22 d’octubre, en resposta 
al tercer recurs contenciós admi-
nistratiu presentat contra el De-
partament de Medi Ambient de 
la Generalitat i Lafarge-Holcim. 
El Tribunal ha tornat a declarar 
la nul·litat de la renovació de 
l’Autorització Ambiental Integra-
da (AAI) concedida a la planta 
l’any 2017 per poder dur a terme 
l’activitat de fabricació de ciment, 
de manera que, a data d’avui, la 
cimentera no disposa de llicència 
per funcionar.
La novetat d’aquesta última reso-

lució és que el TSJC ha decidit 
traslladar la sentència al Ministe-
ri Fiscal perquè valori la possible 
existència de responsabilitats pe-
nals en l’actuació administrativa 
feta pel Departament de Medi 
Ambient. “En el moment en 
què el Tribunal pren aquesta 
decisió és perquè entén que hi 
ha alguna cosa més, una pre-
sumpta mala fe que pot donar 
peu a un delicte”, va assenyalar 
el lletrat.
La defensa de l’AV ja ha fet el que 
considera l’últim pas d’aquest 
llarg procés contra Lafarge-Hol-
cim iniciat al 2010. “Hem de-
manat al TSJC que executi la 
sentència i ordeni el tancament 
de la cimentera; una empresa 
altament contaminant, com és 

aquesta, no pot funcionar sen-
se Autorització Ambiental”, 
va dir Calduch.
En el mateix sentit s’ha pro-
nunciat Conejero, qui opina 
que l’administració està actuant 
amb “favoritisme” cap a l’em-
presa. “Com a Plataforma 
Antiincineració i com a AV 
estem contents amb les reso-
lusions judicials però sabem 
que estem lluitant contra una 
gran multinacional i que és 
una lluita desigual”, va dir el 
dirigent veïnal.

Demandats. Pel que fa a les parts 
demandades, la Generalitat con-
tinua sense pronunciar-se públi-
cament, mentre que el director 
de Lafarge-Holcim a Montcada, 
Vicente Pedro, ha reiterat l’argu-
ment que l’anul·lació de la llicèn-
cia ambiental per part de la justí-
cia respon a un defecte de forma 
que està en vies de solució: “Es-
tem en un procés d’adequació 
de l’AAI i aquí no hi entra el 
tancament de la fàbrica”.

LITIGI CONTRA LAFARGE

La defensa de l’AV Can Sant Joan reclama el tancament de la cimentera local

Pilar Abián | Barcelona
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‘Hem demanat al TSJC que 
ordeni executar la sentència’

L’advocat de l’entitat, Albert Calduch, al centre de la imatge, acompanyat de representants de l’AV Can Sant Joan, al Col·legi de Periodistes

L’AV Can Sant Joan 
entén que la Generalitat 
actua amb favoritisme 
i no està vetllant per 
l’interès general
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Amb motiu de la Setmana Eu-
ropea de la Prevenció de Re-
sidus –de 20 al 28 de novem-
bre– la Regidoria de Transició 
Ecològica i Montcada Comuni-
cació han elaborat cinc vídeos 
informatius, que es viralitzaran 
a través de les xarxes socials, so-
bre l’impacte que tenen les dei-
xalles en l’ecosistema. L’objectiu 
de la iniciativa és conscienciar la 
població respecte la greu situació 
en què es troba el planeta, fruit 
d’un consum exacerbat dels re-
cursos naturals i de la ingent 
generació de residus i convidar 
la ciutadania a potenciar hàbits 
sostenibles.

Idees principals. Cadascun del 
vídeos pretén posar el focus en 
com contribuir de forma indivi-
dual a reduir el volum de deixa-
lles, tenint en compte que cada 
persona en genera una mitja-
na de 500Kg l’any. Atenent 
a aquesta dada, es recomana 
evitar les compres compulsives 

CONSCIENCIACIÓ MEDIAMBIENTAL

Transició Ecològica i Montcada Comunicació promouen hàbits sostenibles

Pilar Abián | Redacció

Boques més petites als contenidors 
soterrats de matèria orgànica
L’Ajuntament ha modifi cat el tamany de les boques en els contenidors 
soterrats de matèria orgànica –els del distintiu marró–, per frenar el 
volum de residus impropis que es llencen en aquests dipòsits i que, 
segons les revisions periòdiques que fa l’AMB, arriba al 45% del total. 
L’actuació s’ha fet sobre els 79 contenidors soterrats que hi ha repartits 
pel municipi, que han passat de tenir una entrada de 50 centímetres 
a 25, de manera que ara només es permet introduir-hi bosses de 10 
litres. Aquesta actuació ja es va fer en els 45 dipòsits de superfície exis-
tents amb molt bon resultat, ja que es va reduir el volum d’impropis 
a només el 5%. El regidor de Serveis Municipals, Juan Carlos de la 
Torre (ECP), ha reconegut la preocupació del consistori per l’augment 
d’impropis als contenidors de la fracció orgànica. “Aquest fet posa de 
manifest el baix índex de segregació de deixalles en alguns punts del 
municipi, de manera que caldrà accions de conscienciació per acon-
seguir els nivells fi xats per la UE per a l’any 2025”, ha dit l’edil | PA

Campanya per posar el focus 
en la reducció dels residus

En un dels vídeos inclosos a la campanya es posa a prova els coneixements de la població sobre la separació de deixalles en origen
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i fer un consum conscient, apos-
tant pel comerç de proximitat, 
amb bosses reutilitzables, i evi-
tant desplaçaments en vehicle. 
La campanya promou el reci-
clatge, la reutilització i la correcta 
separació de deixalles a domicili 

i dedica un apartat a promoure 
el compost dels residus orgànics. 
En el marc de la Setmana també 
es fa un concurs –veure pàgina 
2– i un escape room el dia 28 a la 
Jugateca Ambiental del parc de 
la Llacuna.

• 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 al qr i a 

www.montcada.cat/temes/igualtat

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 

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 ççç
MONTCADA I REIXAC 2022
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L’Ajuntament presenta el projecte 
per restaurar la torre de l’aigua

L’Ajuntament ja ha presentat a 
la Comissió Municipal de Patri-
moni Cultural –òrgan consultiu 
recentment creat– el projecte de 
rehabilitació de la torre amb di-
pòsit elevat i edifi cis annexes, 
ubicada al recinte modernista 
de la Casa de les Aigües. L’ac-
tuació, que ara entrarà en fase 
de licitació, està pressupostada 
en 198.000 euros que sufraga-
ran el consistori i la Generalitat 
i consistirà a adequar l’edifi ci a 
la normativa urbanística per-
què pugui ser obert al públic.

Futur. “Amb aquesta reha-
bilitació fem un pas més en 
la recuperació del conjunt 
modernista de la Casa de les 
Aigües, un espai que és una 
autèntica joia del nostre pa-
trimoni”, ha manifestat el pre-
sident de l’Àrea Territorial, Jor-
di Sánchez (ERC). La intenció 
del consistori és avançar en la 
línia de la museïtzació del com-

plex i, per això, està fent inter-
vencions per restaurar-lo en la 
seva totalitat. Al 2020 s’hi van 
invertir prop de 120.000 euros 
per recuperar elements com els 
passamans de les baranes del 
dipòsit i de la sala de pous, així 
com la fusteria i fi nestres, in-
closes també les de la Casa del 
Maquinista.

Referent modernista. El conjunt 
conegut com la Casa de les Ai-
gües –ubicat entre Can Sant 
Joan i la Ribera– és propietat de 

la companyia Aigües de Barce-
lona i va estar en funcionament 
més d’un segle, des del 1879 fi ns 
al 1989, complint amb l’objectiu 
d’abastir part de les necessitats 
d’aigua de Barcelona. Des del seu 
tancament i fi ns al 1999 va que-
dar sense vigilància, sofrint un 
greu procés de degradació. 
Després de conveniar amb la 
propietat la cessió d’ús del re-
cinte, el consistori ha promogut 
en els darrers 20 anys diferents 
intervencions per rehabilitar el 
complex. 

Pilar Abián | Redacció

PATRIMONI LOCAL
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La torre es pot veure a l’extrem del complex modernista de la Casa de les Aigües

La recuperació d’aquest element del conjunt modernista costarà prop de 200.000 euros
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La Taula per la Salut organitza 
la Trobada per la Sanitat Pública

La Taula per la Salut i la Fede-
ració d’Associacions de Veïns 
de Montcada i Reixac (Favmir) 
organitzen el dissabte 20 de 
novembre una nova Trobada 
en defensa de la Sanitat Públi-
ca, que es farà a partir de les 
10.30h al Camí de la Font Fre-
da, davant del pavelló Miquel 
Poblet. L’última edició de l’es-
deveniment, que es convoca de 
forma anual, va tenir lloc a l’es-
tiu del 2019, pocs mesos abans 
de l’inici de la pandèmia. 
L’acte, amb el títol ‘10 anys de 
retallades a les conquestes so-
cials’ tindrà una doble vessant 
reivindicativa i festiva i inclourà 
una taula rodona sobre les man-
cances de l’atenció sanitària, ac-
tivitats lúdiques per a la canalla 
–un rocòdrom i llits elàstics– i 
un dinar de germanor.
En el col·loqui, que comença-
rà a les 11.30h, intervindran 
el metge i activista social Toni 
Barberà, membre de la Marea 

Blanca; la sanitària i activis-
ta de la Coordinadora SAP 
Muntanya Trini Cuesta i la 
regidora de Salut Pública, Mar 
Sempere (ECP). Entre d’altres 
qüestions, la trobada posarà el 
focus en reclamar que l’aten-
ció primària prioritzi les visites 
presencials per sobre de les te-
lefòniques.

Protestes mensuals. El passat 
octubre la Taula per la Salut va 

reprendre les concentracions 
mensuals contra les retallades a 
la sanitat pública, que es fan el 
segon dijous de cada mes (19h) 
davant del CAP Montcada. 
Aquesta protesta la va posar 
en marxa la Favmir l’any 2011 
quan el Departament de Salut 
de la Generalitat va decidir su-
primir les urgències nocturnes 
del CAP Montcada i tancar 
l’equipament sanitari des de la 
mitjanit fi ns a les 8h.

Laura Grau | Redacció

20 DE NOVEMBRE
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L’última festa organitzada per la Taula per la Salut es va fer al juliol del 2019

L’acte, de caràcter festiu i reivindicatiu, inclourà un debat sobre les mancances del sistema

Les cites al CAP es poden 
programar per motius

ATENCIÓ SANITÀRIA

Pilar Abián | Redacció

La nova eina telemàtica facilita l’accés als professionals

Els CAP de Montcada i Reixac 
ja fan servir el nou sistema de 
programació per motius per 
demanar cita. Aquesta eina 
telemàtica permet a qualsevol 
persona detallar el motiu de 
la seva consulta, el que pretén 
agilitar i facilitar l’accés als pro-
fessionals d’atenció primària, ja 
que permet programar el tipus 
de visita que millor s’adapti a 
les necessitats de cada paci-
ent. D’aquesta manera, Salut 
vol evitar cites presencials per 
qüestions de tràmit, com ara 
renovar receptes o programar 
analítiques períodiques, de ma-
nera que l’equip mèdic i d’in-
fermeria es pugui dedicar més a 
l’atenció assistencial i no tant a 
les tasques més burocràtiques.

Existeixen dues vies d’accés a 
la programació per motius, a 
través del portal citasalut.gencat.
cat o des de La Meva Salut. 
L’apartat ‘Cita Prèvia’ rediri-
girà automàticament a la nova 
eina, des d’on es pot demanar 
cita per a les visites presencials 
i no presencials amb diferents 
professionals assistencials –
medicina de família, pediatria, 
infermeria, treball social, lle-
vadora i odontologia– i també 
existeix un apartat específi c per 
a les consultes i els tràmits ad-
ministratius.
L’eina de programació per mo-
tius s’afegeix als altres canals 
existents de programació, com 
són la central de trucades (93 
326 89 01) o presencialment al 
CAP corresponent.

Taller infantil, xocolatada 
i concert.

I a les 18 h 
encendrem
els llums de Nadal!

Divendres 26 de novembre, a les 17 h,
a la plaça de l’Església.

BENVINGUDA
AL NADAL

Acte amb intèrpret en llengua de signes catalana.

Matinal dedicada a promoure 
l’N-150 com a un futur eix cívic
La jornada ‘Viu l’Avinguda del Va-
llès’, convoca la ciutadania el 21 
de novembre a participar en acti-
vitats que pretenen mostrar com 
l’N-150 es pot convertir en un eix 
cívic. De 10 a 13h, a Montcada 
i Reixac, Barberà, Cerdanyola i 
Ripollet hi haurà propostes lúdi-
ques, culturals, mediambientals i 
educatives que es faran de forma 
simultània a les quatre localitats i 
són obertes a tothom. El programa 
local girarà al voltant de la sos-
tenibilitat. Les activitats tindran lloc al Casino de Terra Nostra i als 
seus voltants, de 10 a 13h. D’11 a 12h hi haurà una masterclass de 
zumba, a càrrec d’Ángel Peramos, i de 12 a 13h, una demostració 
de cuina d’aprofi tament, a càrrec de la cuinera montcadenca Àngels 
Puntas. Per mostrar la voluntat del projecte de dotar de més verd 
l’N-150, es col·locaran diferents elements i exemplars d’arbres durant 
tota la jornada. L’AMB hi muntarà els tallers Calculeta i Quiosc de la 
prevenció i una parada sobre gestió de residus i prevenció del malba-
ratament alimentari | PA

21 DE NOVEMBRE

El fi scal demana 22 anys de presó 
per l’apunyalament de Terra Nostra
Dos anys després de l’apunyalament mortal que hi va haver l’1 de juny 
de 2019 a plena llum del dia a l’avinguda Terra Nostra, ha arrencat el 
judici contra l’autor dels fets, un jove barceloní de 29 anys. La víctima va 
ser el company de la seva exparella. La Fiscalia demana per a l’encau-
sat 22 anys i mig de presó i una indemnització de 380.000 euros per 
als familiars de l’home mort. La defensa, per la seva banda, sol·licita un 
eximent, argumentant que el jove pateix una esquizofrènia diagnostica-
da l’any 2011 i que, en el moment del crim, havia deixat de prendre la 
medicació. Per això, demana per al seu client l’ingrés en un centre de 
salut mental durant un període màxim de 9 anys | AK

TRIBUNALS
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DIA INTERNACIONAL DE LLUITA

PER L’ERADICACIÓ DE LES 

VIOLÈNCIES MASCLISTES 

Dissabte 20N, a les 11 h
• Ruta històrica per Ciutat Vella 

(Barcelona): “Bruixes o dones 

sàvies?”. 

Dimecres 24N, a les 17 h
• Acte commemoratiu en memòria

de les dones assassinades.

• Actuació musical d’Aura. 
Plaça del Bosc 

Organitza: Grup de dones de l’AV Can Sant 

Joan 

Dijous 25N, a les 17 h
• Paradeta de sensibilització.

• Taller: “Pintem samarretes

amb plantilla”.
Plaça del Bosc

Organitza: La Muntanyeta Viu

Porta la teva samarreta!

Dijous 25N, a les 18.30 h
•   Acte central: concentració

“Prou Violències Masclistes!“
(amb intèrpret en llengua

de signes catalana).

Plaça de l’Església

Divendres 26N, a les 18 h
• Concert d’Ania + micro obert contra 

les violències masclistes (poemes, 

escrits, rap...).
Per participar, contacta amb

@cantauler (667 173 249)

Espai Jove Can Tauler

Dilluns 29N, a les 19 h
• Pel·lícula: “Fabricando mujeres.

¿Consumimos violencia?”.
Centre Cívic Can Cuiàs

Dimarts 30N, a les 18.30 h 
• Xerrada: “Masculinitats per la 

igualtat. Una forma de prevenir

les violències”.
A càrrec de Paco Abril

(AHIGE-Homes Igualitaris)

Casa de la Vila 

Dijous 9D, a les 17 h
• Pel·lícula documental:

“Hombres”.
Casal de Gent Gran Casa de la Mina

Montcada i Reixac • Novembre 2021

25N
2021

Fins al 30N
• Exposició: “D.O.N.E.S.”.
A càrrec d’AFOCER

Centre Cívic Can Cuiàs

DiDiDiDiDiDiDiDiDiDiDiDiDiDiD jojojojojojojojojojojojojojoususususususususususususususu   222222222222222555555555555555Dijous 25
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A pocs dies de celebrar el Dia 
Internacional contra les violèn-
cies masclistes, que es comme-
mora el 25 de novembre, les 
recents violacions que han tin-
gut lloc a Catalunya han posat 
de relleu la necessitat d’afron-
tar urgentment aquesta xacra 
social. “Les dades revelen la 
magnitud d’un problema 
que, en realitat, és molt més 
greu ja que només s’arriben 
a denunciar un 18% dels ca-
sos”, assegura la tècnica de 
l’Ofi cina d’Atenció a la Dona 
(OAD) de Montcada, Cati 
Olid. 
L’OAD, amb seu a la Casa de 
la Vila, ha constatat que cada 
vegada hi ha més dones que 
s’apropen al servei municipal 
per motius d’abusos sexuals. 
Així, segons les dades facilita-
des pel departament municipal, 
l’OAD va registrar el 2017 un 
total de nou consultes; el 2018, 
una; el 2019, cinc; el 2020, set, 
i en el que portem del 2021, la 
xifra ja arriba a prop de la de-
sena. 
“Com a societat, hem d’iden-
tifi car també les agressions 
sexuals, ja que són la punta 
de l’iceberg d’unes violències 
acceptades i invisibilitzades”, 
ha destacat Olid, qui opina que 
és vital que tots els casos sur-
tin a la llum perquè es prengui 
consciència de la dimensió de 
la problemàtica.

Dades comarcals. L’Observatori 
del Consell del Vallès Occi-
dental també ha fet públiques 
les dades del segon trimestre 
de 2021 sobre la violència 
contra les dones. En total, s’hi 
han presentat als jutjats 534 
denúncies –6 diàries–, el que 
representa un 12% més que el 
trimestre anterior. Interanual-
ment, el nombre ha augmen-
tat un 22%, sent el creixement 
més elevat des del 2013. 

Del total de denúncies, 71 cor-
responen al partit judicial de 
Cerdanyola, al qual pertany 
Montcada i Reixac. 
Quant a la tipologia de delictes 
a la nostra demarcació, el 56% 
són lesions lleus; el 15%, tortu-
res habituals; el 5%, agressions 
contra la llibertat, la integritat 
moral, la intimitat i l’honor; 
l’1%, contra els drets i deutes 
familiars, i el 21%, pel trenca-
ment de penes i mesures.

Societat
laveu.cat/societat

AULA MIR
La Biblioteca Elisenda acollirà una xerrada 
sobre alimentació saludable a càrrec de 
Nereida Carrillo, doctora en Periodisme
24 DE NOVEMBRE, 17.30H

Els fanals de la plaça de l’Església llueixen les banderoles reivindicatives que l’Ajuntament ha instal·lat amb motiu del 25N

DIA MUNDIAL CONTRA LES VIOLÈNCIES MASCLISTES

L’Ofi cina d’Atenció a la Dona ha atès aquest any prop d’una desena de consultes relacionades amb aquest tipus de violències
Sílvia Alquézar | Redacció
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Crida a participar als actes reivindicatius

Al Vallès Occidental, 
s’han presentat 
534 denúncies per 
violència contra les 
dones durant el segon 
trimestre del 2021, un 
22% més que fa un any, 
sent l’augment més 
elevat des del 2013

El programa del 25N organitzat 
pel Consell de Dones recupe-
ra les accions reivindicatives i 
de visibilització a la via pública. 
L’acte central de l’efemèride serà 
la concentració ‘Prou Violències 
Masclistes!’ del dia 25, a la pla-
ça de l’Església (18.30h) per a la 
qual es demana la participació 
de dones a la performance que 
es vol dur a terme –les interes-
sades han d’enviar un correu a 

ofi cinadona@montcada.org. 
Tot seguit es farà una marxa de 
torxes promoguda per la societat 
civil que sortirà des de la pla-
ça de l’Església i anirà fi ns a la 
plaça Espanya acabant al punt 
inicial, on es farà la lectura d’un 
manifest. Es convida la ciuta-
dania a sumar-s’hi amb torxes i 
pancartes reivindicatives. 
“Recuperem l’espai públic per 
reivindicar el dret a ser lliures; 

és molt important que la gent hi 
participi posicionant-se contra 
les violències masclistes’, ha 
manifestat la regidora d’Igualtat, 
Femininsmes i LGTBI, Jessica 
Segovia (ECP). 
El programa –pàg. 9– incorpo-
ra altres propostes promogudes 
des de col·lectius juvenils i veï-
nals com cinema, concerts, ta-
llers i accions per implicar els 
homes en aquesta lluita | AK

Cada vegada hi ha més dones que 
denuncien les agressions sexuals

Xerrada sobre 
altres models 
de masculinitat

En el marc del programa del 
25N, la Casa de la Vila acolli-
rà el 30 de novembre (18h) la 
xerrada ‘Masculinitats per la 
igualtat. Una forma de preve-
nir les violències’, a càrrec del 
sociòleg Paco Abril, president 
de l’associació Homes Iguali-
taris (AHIGE) a Catalunya. 
“Una manera de prevenir el 
masclisme és fer un treball 
preventiu cap a la igualtat”, 
ha destacat el ponent, qui tam-
bé parlarà del que signifi ca ser 
un home a la cultura patriarcal: 
“Analitzem el rol de l’home 
a la societat i la utilització de 
la violència per mantenir els 
seus privilegis”. 

Objectius. Per al conferenciant, 
la clau és construir altres mo-
dels de masculinitat des de la in-
fància. “Els homes hem de re-
visar i reconèixer fi ns a quin 
punt som masclistes i, a partir 
d’aquí, entendre la vida des 
de la no violència, l’empatia 
i l’escolta”, assegura. Abril és 
professor de la Facultat d’Edu-
cació i Psicologia de la Univer-
sitat de Girona i ha participat 
en diversos volums col·lectius 
relacionats amb la temàtica.
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Sílvia Alquézar | Redacció
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Del 2 de desembre al 14 de gener
MOSTRA DE L‘EXPOSICIÓ ITINERANT

“RELATS DE REFUGI”
Espai Cultural Kursaal

De l’1 al 31

de desembre
Commemoració del Dia 

Internacional de les 

Persones Migrants

MOSTRA DE FAKE NEWS
SOBRE MIGRACIÓ

Biblioteca Elisenda

de Montcada

Fins al 30 de novembre
Commemoració del Dia 

Internacional contra el 

Feixisme i el Racisme

MOSTRA DE FAKE NEWS
SOBRE DRETS HUMANS, 

POPULISMES, FEIXISMES

I MEMÒRIA HISTÒRICA
Biblioteca Elisenda

de Montcada
Fins al al 20 de desembre
Commemoració del Dia internacional

de la Pau

EXPOSICIÓ: “HIROSHIMA I NAGASAKI: ELS 

ÚNICS ATACS ATÒMICS DE LA HISTÒRIA”
Biblioteca Elisenda de Montcada

Dissabte 20 novembre
Commemoració del Dia internacional dels Drets 

dels Infants

DOCUMENTAL “CAMINO A LA ESCUELA”

Visualització en línia, gratuïta i il·limitada.
Narra la història real i extraordinària de quatre 
nens i nenes, herois quotidians –Jackson, Carli-
tos, Zahira i Samuel– que s’han d’enfrontar dià-
riament amb una multitud d’adversitats i perills 
per arribar a l’escola.
https://www.youtube.com/watch?v=DvMt2bNRaB4

DESEMBRE

NOVEMBRE

Dimecres 22 de desembre, de 17 a 20 h
Commemoració dels Drets dels Joves

i Adolescents.

JORNADA MULTIESPORTIVA ”ALCEM LA VEU

PELS NOSTRES DRETS I FEM ESPORT!”

Si tens entre 12 i 19 anys... vine!
Inscripcions: a Espai Jove Can Tauler
fins el 3 de desembre.
Pista Municipal Coberta de la Zona esportiva Centre

2
1

/2
2CICLE 

DRETS 
HUMANS, 
MIGRACIÓ
I REFUGI

Montcada
antirumors

Amb la col·laboració de:

EXPOSICIÓ ITINERANT

• Del 29 de novembre al 13 de desembre, al Parc Turó Blau 
(Can Cuiàs) • Del 14 al 27 de desembre, al carrer Reixagó 
(Can Sant Joan) • Del 28 de desembre al 10 de gener, a la 
plaça de l’Església • De l’11 al 24 de gener, al Camí de la Font 
Freda • Del 25 de gener al 7 de febrer, al Centre Comercial El 
Punt • Del 8 al 21 de febrer, davant de Montcada Aqua •

La Fira de Nadal torna aquest 
2021 després del parèntesi de 
l’any passat a causa de la pan-
dèmia. L’activitat es farà els 
dies 18 i 19 de desembre al car-
rer Major i a la plaça de l’Es-
glésia (de 10 a 20h, ambdues 
jornades) i és oberta a comer-
ços, professionals de l’artesa-
nia i entitats del municipi. Les 
inscripcions a la Fira es poden 
fer fi ns al 10 de desembre com 
a màxim. La documentació 
que s’hi ha d’adjuntar, que es 
pot consultar i descarregar al 
webmontcada.cat, es pot enviar 
per correu electrònic (oac@
montcada.org) o presencialment 
a l’Ofi cina d’Atenció Ciutada-
na (avinguda de la Unitat, 6). 
Si el tràmit es fa presencial, cal 
demanar cita prèvia.

Programa. L’Ajuntament posa a 
disposició de les persones que 
hi participin una carpa, una 
taula, dues cadires, il·luminació 

i vigilància nocturna al recinte. 
Els paradistes hauran de posar 
a la venda articles orientats a 
la campanya de Nadal i en el 
cas de l’artesania, que sigui de 
producció pròpia. Per a qualse-
vol consulta, es pot contactar 
amb la Regidoria de Comerç i 
Turisme (comerc@montcada.org). 
Els llums de Nadal s’encendran 

als carrers el 26 de novembre, 
en el marc d’una festa que or-
ganitza l’Ajuntament a la plaça 
de l’Església a partir de les 17h. 
Hi haurà tallers infantils, un 
concert i una xocolatada, i a les 
18h, l’encesa de l’enllumenat. 
L’acte serà inclusiu i comptarà 
amb intèrpret en llengua de 
signes catalana.

El 26 de novembre es farà l’encesa de llums nadalencs amb una festa al carrer

Laura Grau | Redacció

La Fira torna els dies 18 i 19 
de desembre al carrer Major

NADAL
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Una de les parades de la Fira de Nadal 2019, l’última abans de l’esclat de la pandèmia

Nova edició de ‘Regala il·lusions’
La iniciativa la impulsa l’Ajuntament amb l’objectiu que els infants de 
famílies vulnerables de Montcada tinguin regals durant les festes de 
Nadal. La campanya, dotada amb 15.000 euros, compta amb la col-
laboració de diverses entitats i comerços locals, a més de l’Obra Social 
‘la Caixa’ –que hi aporta 4.000 euros (a la foto, representants de la ins-
titució fi nancera amb l’alcaldessa Laura Campos). La població hi pot 
col·laborar comprant bolígrafs solidaris al preu d’1 euro i mig, tant a 
l’Ajuntament com als comerços col·laboradors –que estaran identifi cats 
amb un rètol–, o bé donant material escolar i contes nous. Aquestes 
donacions es podran portar a partir del 22 de novembre a la Casa de la 
Vila, on s’habilitarà un punt de recollida | LR

Torna el concurs d’aparadors
La Cambra de Comerç de Sabadell, en col·laboració amb els ajunta-
ments de la seva demarcació, organitza una nova edició del concurs 
d’aparadors de Nadal en què es premiaran els millors aparadors i la 
millor campanya en xarxes socials del territori. Pel que fa a la convo-
catòria exclusiva de la Cambra, els guardons que atorgaran seran un 
primer premi de 500 euros i un segon de 200. El tercer consistirà en 
una matrícula gratuïta als cursos que organitza la pròpia Cambra. La 
millor campanya a les xarxes socials d’establiments de comerç de pro-
ximitat es premiarà també amb una matrícula formativa | PA
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Campanya solidària de joguines 2021CCCCCaaaammmmppppCCCCCaaaammmmpppp

Amb el suport de:

VENDA ALS ESTABLIMENTS SEGÜENTS:

Compra 
el boli solidari

1,5€
RECOLLIDA DE 

MATERIAL ESCOLAR

I CONTES NOUS

A LA CASA DE LA VILA, 

A PARTIR DEL

22 DE NOVEMBRE

CAN SANT JOAN

• Anima’ls Can Sant Joan - C. Reixagó, 57

• Autoescola Diamant - C. Bateria, 58

• Hermagas Deschamps - C. Besòs, 34

• La Botigueta de Can Sant Joan - C. Masia, 8

• Merceria Sisquet - C. Bateria, 70

• Òptica Isis - C. Masia, 3

MAS RAMPINYO i MAS DURAN

• Club Adac - C. Ramón y Cajal, baixos

• Maresma Papers - Av. Catalunya, 48, baixos, 2

• Masducan - C. Salvador Dalí, 4

• Cafeteria Forn de pa Les Delicies

- C. Joan Miró, 16

• MJC Asesores - C. Alt de Sant Pere, 98, 1r 1a

• Farmàcia Judit Recasens - Av. Catalunya, 65

• Perruqueria Estil Lliure

- C. Estanislao Abadal, 19

• Xurreria Mercè y punto

- Av. Europa, s/n (parc de la Llacuna)

MONTCADA NOVA-PLA D’EN COLL

• Centre de Dia Sira - C. València, 11

• Espai de salut integral Cuida’t

- C. Barcelona, 13

•   Forn Oliveras - C. Lleida, 15

•   Forn Montse Cafeteria - C. Mallorca, 59

•   L’Herbolari - C. Barcelona, 13-15

•   La Botigueta de la Rambla

- Rbla. Països Catalans, 4

•   Montcada Pizza A punt

- Rbla. Països Catalans, 4

TERRA NOSTRA

•   Centre de Jardineria Terra Nostra

- Ctra. Sabadell, km 2,8 (N-150)

• Nova imatge - Av. Terra Nostra, 16

ZONA CENTRE

• Bar La Poma - C. Major, 20

• Bar Les Delícies - C. Bogatell, 44

• Bar Restaurant La oficina

- Pl. de l’Església, 10

• Ca l’Estrelleta - C. Major, 53

• Caraid Gestions - C. Major, 48, baixos, 2

• Carnisseria Fina

- C. Santiago Rusiñol, 2B

• El rebost de l’àpat - C. Major, 77

• Elice Telecom - C. Major, 95

• Ferreteria Montcada - C. Clavell, 44

• Flors Montse - C. Rocamora, 24

• Forn de pa Cel obert - C. Bonavista, 2

• Forn de pa Clara - C. Rosselló, 5

• Forn Oliveras - C. Santiago Rusiñol, 10

• La Moguda Familiar - C. Major, 68

• La tentación de la princesa - C. Major, 95

• Manhattan Montcada Burger Bar 

- C. Montiu, 1

• Perfumeria Heri - Passion Beauté

- C. Major, 112

• Reyes de Palacio - C. Major, 8

• Restaurant Casa Cuervo - C. Bonavista, 15

• Teixits Rotxe - C. Clavell, 16

• Viatges Airos Montcada - C. Major, 88
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Aprendre a conviure amb la 
tecnologia i fer-ne un ús res-
ponsable és un dels principals 
missatges que la psicòloga 
Cristina Martínez, de la unitat 
de joc patològic de l’Hospital 
de Mataró, va oferir a la vinte-
na de famílies que va participar 
a la xerrada en línia organitza-
da el passat 10 de novembre 
pel Punt d’Assessorament en 
Salut (PASSA) de l’Ajuntament 
de Montcada, en el marc de 
la campanya ‘Juga amb cap’, 
per prevenir els riscos dels jocs 
d’apostes i els jocs virtuals. 
“Són la pandèmia de la infàn-
cia i l’adolescència. És el prin-
cipal problema dels joves al 
primer món, ja que gairebé 
el 55% de la població entre 
18 i 35 anys n’és consumido-
ra regular”, va destacar Martí-
nez, qui va oferir diversos con-
sells per promoure les bones 
pràctiques. 

Consells. “Si se’n fa un ús 
controlat i equilibrat amb 
altres activitats i no interfe-
reixen en les obligacions ni 
en el temps lliure, no hi ha 
cap problema”, assegura la 
psicòloga, qui considera que 
és important establir unes 
normes –que es poden pactar 

amb els fi lls– per evitar que 
l’afi ció es converteixi en una 
addicció. “Hem d’estar aler-
ta per detectar si els nostres 
fi lls estan més irritables, 
nerviosos o ansiosos si se’ls 
priva d’aquests tipus de jocs. 
Un altre símptome és l’aïlla-
ment del seu entorn, com la 
família i els amics”, va expli-
car la doctora, tot destacant el 
paper capdal que juga la famí-
lia en la detecció i la prevenció 
de l’addicció. “Si es confi rma 
el problema, és recomanable 
iniciar un tractament psico-
lògic especialitzat per estu-
diar la causa de l’addicció i 
treballar-hi directament”, va 
concloure Martínez.

Sílvia Alquézar | Redacció

La psicòloga Cristina Martínez alerta de les addiccions

‘Els videojocs i els jocs 
d’apostes són la pandèmia 
dels nens i els joves’

Cristina Martínez, professional de la salut mental

G
G

PASSA

Al voltant de 400 alumnes de l’INS La Ferreria han participat en la confecció d’un mural col·lectiu a dues 
parets de l’edifi ci sota la direcció de l’artista Erb Mon, que també n’ha fet el disseny, basat en la força del 
color i les formes geomètriques. La iniciativa l’ha promogut l’AMPA amb un doble objectiu: donar color 
i visibilitat al centre, ubicat enmig d’un polígon industrial, i alhora implicar els alumnes en la millora del 
seu institut. La proposta es va dur a terme durant dues setmanes i va rebre el suport de l’equip directiu 
i el professorat, que van coordinar l’activitat dins de l’horari lectiu | LG

Educació destinarà més recursos per 
als infants amb necessitats especials
Un altre dels compromisos de la corporació és instal·lar ombres als patis escolars

CONSELL ESCOLAR MUNICIPAL

Millorar l’atenció als infants 
amb necessitats educatives es-
pecials (NEE) és un dels objec-
tius que s’ha fi xat la Regidoria 
d’Educació per a l’actual curs. 
Així ho va explicar la regidora 
responsable del departament, 
Jessica Segovia (ECP), en el si 
del Consell Escolar Municipal 
que es va fer telemàticament 
el 16 de novembre. “Tant a 
primària com a secundària 
els centres estan fent grans 
esforços per atendre l’alum-
nat amb NEE, però entenem 
que ha de ser la Generalitat 
qui faciliti els recursos i així li 

ho reclamarem; per la nostra 
banda, des de l’Ajuntament 
hem ampliat la dotació desti-
nada a les escoles bressol mu-
nicipal per introduir millores 
en aquest àmbit”, va dir l’edil. 
Segovia també va anunciar una 
nova partida econòmica perquè 
els alumnes amb NEE puguin 
fer activitats extraescolars igual 
que la resta de companys.
D’altra banda, des de l’Ajun-
tament hi ha el compromís 
d’instal·lar durant aquest curs 
ombres a tots els patis de les 
escoles bressol i dels centres de 
primària per combatre l’exces-
siva exposició solar de l’alum-

nat en els mesos més calorosos. 

Projecte de mentoria. A continua-
ció del Consell es va presentar 
i aprovar el pla de treball del 
Pla Educactiu d’Entorn. Com 
a novetat hi ha la posada en 
marxa d’un projecte de mento-
ria destinat a alumnes dels tres 
instituts públics locals, que té 
com a objectiu fer un acompa-
nyament personalitzat a quatre 
estudiants de 3r d’ESO de cada 
centre amb la fi gura d’un men-
tor que els ajudi a millorar les 
seves competències acadèmi-
ques, i també un pla d’actuació 
contra l’absentisme escolar. 

L’INS La Ferreria estrena nova imatge

Pilar Abián | Redacció
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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?

La Junta de Govern Local d’aquest Ajuntament, en sessió del 
dia 2 de novembre de 2021, ha acordat aprovar inicialment 
el projecte executiu d’instal·lacions de l’àrea econòmica de 
l’Ajuntament situada a la planta baixa de l’edifici municipal de 
l’av. de la Unitat 6, de Montcada i Reixac.

El que s’exposa a informació pública per termini de 30 dies, 
mitjançant la publicació al Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona, a un dels diaris de premsa periòdica de difusió local 
“La Veu”, així com al web municipal en l’apartat e-Tauler, a fi 
efecte que els interessats puguin consultar la documentació i 
fer al·legacions.

Transcorregut l’esmentat termini sense que consti que s’han 
formulat al·legacions es procedirà a la seva aprovació definitiva.

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

L’alcaldessa, Laura Campos Ferrer
04/11/2021

EDICTE

El concert de gòspel recapta més 
de 1.000 euros per al poble sahrauí

El concert de gòspel a favor dels 
Drets Humans, que va protago-
nitzar el Cor de Gràcia el 14 de 
novembre al Kursaal, va recap-
tar 1040 euros. Aquests diners 
es destinaran a la Federació 
d’Associacions Catalanes Ami-
gues del Poble Sahrauí. L’actu-
ació va comptar amb l’assistèn-
cia de poc més d’un centenar 
de persones i formava part del 
cicle sobre Drets Humans, Mi-
gració i Refugi, que organitzen 
els departaments de Cooperació 
i Solidaritat i Polítiques d’Inclu-
sió de l’Ajuntament aquest mes 
de novembre amb l’objectiu de 
sensibilitzar la ciutadania sobre 
aquest tema.

Programa. Una de les propostes 
destacades del cicle és l’exposi-
ció itinerant ‘Relats de refugi’, 
que s’ubicarà a la via pública 
a fi nal de novembre, en instal-
lacions de grans dimensions, i 
recorrerà els diferents barris del 
municipi. L’exposició recull els 

testimonis de veïns de Montca-
da que van haver d’abandonar 
els seus països d’origen per po-
der viure dignament. 
El dia 20, amb motiu del Dia 
Internacional dels Drets dels 
Infants, el cicle proposa la visu-
alització en línia del documen-
tal ‘Camí a l’escola’, que explica 
la història real de quatre infants 
que s’han d’afrontar diària-
ment amb una multitud d’ad-

versitats i perills per arribar a la 
seva escola. El 22 de desembre, 
hi haurà la jornada multiespor-
tiva ‘Alcem la veu pels nostres 
drets’, a la Zona Esportiva Cen-
tre, adreçada a joves entre 12 i 
19 anys. Les inscripcions s’han 
de fer a Can Tauler fi ns al 3 
de desembre. Les biblioteques 
també oferiran exposicions i 
activitats relacionades amb la 
temàtica.

Laura Grau | Redacció

Un moment de l’actuació del grup Cor Gòspel Gràcia, el 14 de novembre, al Kursaal

Montcada acollirà l’exposició ‘Relats de refugi’, amb testimonis de persones migrants

CICLE SOBRE DRETS HUMANS, MIGRACIÓ I REFUGI
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Luis Pablo Jiménez és 
el primer usuari d’Adimir 
que va a la universitat
Es tracta d’un curs de la Fundació Adecco i la UB

Luis Pablo Jiménez és el primer 
usuari de la Fundació Adimir 
que accedeix a la universitat grà-
cies a la Càtedra UB-Fundació 
Adecco per a la Integració La-
boral de Persones amb Disca-
pacitat. El curs, cofi nançat per 
la Fundació ONCE i el Fons 
Social Europeu, s’imparteix a la 
Facultat de Psicologia de novem-
bre a juliol i es titula ‘Atenció a 
usuaris, ciutadans i clients’. El 
seu objectiu és dotar els alumnes 
de competències per facilitar la 
seva incorporació al mercat de 
treball. Els requisits per fer el 
curs són tenir una discapacitat 
intel·lectual amb un grau igual 
o superior al 33% i estar inscrit 
al Sistema Nacional de Garantia 
Juvenil.

Trajectòria. Luis Pablo s’ha for-
mat en hostaleria, treballant 
amb contractes de pràctiques a 
diferents establiments de Mont-
cada, arran de la seva participació 
al programa pilot Montcada In-
clou, impulsat per l’Ajuntament. 
El jove va començar les classes el 
passat 4 de novembre amb 12 es-
tudiants més d’entre 18 i 30 anys. 
Està molt il·lusionat amb el curs i 
confi a que li serveixi per obrir-se 
camí en el món laboral. “És una 
experiència totalment nova 

per a mi estar a la universitat 
i estic segur que hi aprendré 
moltes coses”, ha dit Luis Pablo, 
que va estudiar la primària a 
l’escola Reixac i la secundària a 
l’INS M.Miró, en una modalitat 
compartida amb un centre espe-
cialitzat. La presidenta d’Adimir 
i mare del jove, Carolina Ibáñez, 
destaca la importància que “les 
persones amb diversitat fun-
cional puguin formar part de 
la comunitat universitària”.

Laura Grau | Redacció

EDUCACIÓ INCLUSIVA

Luis Pablo té 24 anys i viu a Montcada
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‘És una experiència 
nova i estic segur que 
hi aprendré moltes 
coses’, diu Luis Pablo
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La TagerBand arriba
al Centre Cívic Can Cuiàs 
per convidar-vos a cantar, 
ballar i saltar amb
les seves cançons.

ESPECTACLE FAMILIAR
TAGERBAND
Dissabte 20
de novembre,
a les 12 h
Centre Cívic Can Cuiàs.
Activitat gratuïta. Recomanat
per infants a partir de 3 anys

Inscripció prèvia a:
C. Geranis, s/n, de dilluns
a divendres de 12 a 21 h.
      935 758 705
      centreciviccancuias@montcada.org

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

La sala social del Casal de la gent gran Casa de la Mina ha tornat a 
obrir. L’espai encara no estava operatiu a causa de les restriccions per 
prevenir la pandèmia i, a partir d’ara, es podrà tornar a utilitzar com a 
zona de joc, estada, descans o lectura. L’horari d’obertura serà de 9 a 
12h i de 16 a 20h, de dilluns a divendres. Aquest era l’únic espai que 
restava pendent de posar-se en marxa; els cursos i tallers que ofereix 
el Casal fa mesos que funcionen | LR

Èxit de la Fira Medieval feta per l’AV

MONTCADA NOVA-PLA D’EN COLL

L’AV Montcada Nova-Pla d’en Coll ha fet un balanç positiu de la 5a 
Fira Medieval, organitzada els dies 13 i 14 de novembre davant del 
pavelló Miquel Poblet i la rambla dels Països Catalans. El president 
de l’AV, Elias Martí, s’ha mostrat satisfet de l’afl uència de públic i del 
nombre de parades participants, al voltant d’una quarantena. Els més 
petits també van gaudir d’atraccions de fusta de tracció humana, ta-
llers de maquillatge de fantasia i l’animació d’un xanquer. La coinci-
dència amb la Trobada de Gegants del Vallès el dissabte a la tarda va 
contribuir a augmentar l’assistència a la Fira | LG
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Es reobre al públic la sala social

El Rec ens mou va fent camí
‘amb pas curt i mirada llarga’ 

‘Amb pas curt i mirada llarga’, 
en paraules dels seus impul-
sors, avança any rere any el 
projecte d’acció social i comu-
nitària El Rec ens mou. Va 
arrencar el 2017, arran de la 
recuperació d’aquest canal d’ai-
gua que uneix Can Sant Joan i 
Vallbona i que forma part de 
la memòria històrica dels dos 
barris. La mobilització de les 
entitats i dels veïns va ser cap-
dal perquè les administracions 
fessin un pas més per conver-
tir-lo també en un espai de co-
hesió veïnal, tal com reclamava 
la Taula Comunitària de Can 
Sant Joan, impulsora del pro-
jecte. La memòria viva, la cura 
del medi ambient i la cultura de 
proximitat són els eixos verte-
bradors d’El Rec ens mou, que 
el 5 de novembre va celebrar la 
cloenda de la cinquena edició. 

Valoració. Els més petits van 
gaudir d’un contacontes i un 
espai de joc familiar a la plaça 
Primer de Maig, que també va 
acollir una sessió de valoració 
amb els veïns. Rocío Pérez, veïna 
de Can Sant Joan, és una de les 
persones que s’hi va implicar des 
del començament. Reconeix 
que les coses estan canviant, 
però que encara queda molta 
feina. “Els nostres fi lls petits 

estan contents de tenir acti-
vitats al barri, però fan fal-
ta més parcs, espais de joc i 
oferta d’oci”, va dir Rocío, qui 
reclama més recursos a l’admi-
nistració, posant en valor la im-
plicació i l’esforç dels veïns i les 
entitats. Per a Antonio Alcánta-
ra, un dels promotors d’El Rec 
ens mou, “aquesta és precisa-
ment la clau de l’èxit del pro-
jecte, juntament amb la com-

plicitat dels ajuntaments de 
Montcada i Barcelona, que 
per primera vegada s’han 
posat d’acord per sufragar-lo 
conjuntament”. 
La Regidora d’Educació, Jessi-
ca Segovia (ECP), va elogiar la 
tasca de la Taula “perquè està 
provocant canvis importants 
a barris on hi ha un elevat 
nombre de situacions de vul-
nerabilitat”.

La jornada va començar amb un contacontes itinerant entre Can Sant Joan i Vallbona

La Taula Comunitària de Can Sant Joan fa balanç de la cinquena edició del projecte

ACCIÓ COMUNITÀRIA

ER
EM

Laura Grau | Can Sant Joan/Vallbona
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laveu.cat/agenda
Agenda XIP XAP, CONTES DE L’AIGUA 

A càrrec de Pepa Contes

21 DE NOVEMBRE, 11H
CASA DE LES AIGÜES

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

2322
DuranRivas

Rambla J.Relat RivasRecasens

29 30
Duran J.Vila J.Vila

19 20 21

26 27 2824 25
M.Guix Quirós QuirósJ.Vila C.Pardo

Recasens

1 32

Rambla Rambla

4 5

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

novembre/desembre

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

EXPOSICIÓ
Il·lustracions i textos 
d’Anna Gawlowska i 
Miguel Ángel Salamero

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

La propera edició sortirà el 3 de desembre

EXPOSICIÓ
RETROTOPÍA
Patricia Trujillo

Fins al 19 de desembre

Fins al 12 de desembre

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

20 l dissabte
Visita. ‘A peu pel Rec Comtal’. Hora: 
10h. Inscripcions: museumunicipal@
montcada.org.

Acte reivindicatiu. Trobada per la sanitat 
pública. Hora: De 10.30h. Lloc: Camí de 
la Font Freda (veure pàgina 8).

Concert. ‘Tagerband’. Hora: 12h. Lloc: 
Centre Cívic Can Cuiàs. 

Ciència. Planetari familiar. Hora: 11h i 
12h (dues sessions). Lloc: Casa de les 
Aigües. Inscripcions: museumunici-
pal@montcada.org.

Teatre. ‘53 diumenges’, de la compan-
yia T de Teatre. Hora: 20h. Lloc: Teatre 
Municipal.

Teatre. ‘No hay más que hoy’, del 
GTLSM. Hora: 22h. Lloc: Teatre de l’es-
cola La Salle.

21 l diumenge
Festa. ‘Viu l’avinguda del Vallès’. Hora: 
De 10 a 13h (veure pàgina 18).

Teatre familiar. ‘Xim’, de la companyia 

Centre de Titelles de Lleida. Hora: 12h. 

Lloc: Kursaal.

22 l dilluns
Jornada. Donacions de sang. Hora: De 

10 a 14h i de 17 a 21h. Lloc: Pavelló 

Miquel Poblet.

23 l dimarts
Teatre. Taller de mindfulness per a la 

reducció de l’estrès, a càrrec d’Alícia 

Navarro. Hora: 18.30h. Lloc: Biblioteca 

Elisenda de Montcada.

24 l dimecres
Jornada. Campanya de donació de plas-

ma. Horari: 15.30 a 21.30h. Lloc: Casa 

de la Vila. 

25N. Acte en records de les víctimes i 

actuació musical del grup Aura. Hora: 

17h. Lloc: Plaça Bosc. Organitza: Grup 

de dones de l’AV Can Sant Joan

Ple. Sessió ordinària de novembre. 

Hora: 18.30h. Lloc: Sala de plens de la 

Casa de la Vila.

Xerrada. ‘Alimentació saludable: com 
informar-se per menjar bé’, a càrrec de 
Nereida Carrillo. Organitza: Aula d’Ex-
tensió Universitària. Hora: 17.30h. Lloc: 
Biblioteca Elisenda de Montcada.

25 l dijous
25N. Concentració ‘Prou violències 
masclistes’ (veure programa complet a 
la pàgina 9). 

26 l divendres
Festa. Inauguració dels llums de Nadal, 
tallers infantils, xocolatada i concert. 
Hora: 17h.Lloc: Plaça de l’Església.

27 l dissabte
Espectacle. Festival del centenari de La 
Unió. Horari: 12h. Lloc: Sala d’actes de 
La Unió.

Teatre. ‘El Cafè de Terra Nostra’, del 
grup Els Titelles (obra inclosa Montcada 
a Escena). Hora: 20h. Lloc: Kursaal.

28 l diumenge
Tradicions. Cercavila del centenari de La 
Unió. Hora: 11.30h. Lloc: Passeig de la 
C-17.
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La bústia del lector
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som@laveu.cat
T 935 726 492

Al límite
Nací en la República Dominica-
na, pero ya hace 33 años que 
vivo en Montcada i Reixac. Para 
mí y mi familia ésta es nuestra 
casa y aquí hemos sido felices 
mucho tiempo. Sin embargo, 
desde que mi marido murió, 
hace 13 años, todo se ha vuelto 
más complicado. He tenido que 
seguir para adelante yo sola con 
mi hijo, que ahora tiene 22 años 
y está estudiando.
Hasta que llegó la pandemia, 
con mi pensión y haciendo tra-

bajos de limpieza me llegaba 
para ir pagando el alquiler. Pero a 
raiz del confi namiento me quedé 
sin ingresos extras y tuve que de-
jar de pagarlo. Ahora me ha llega-
do la carta de desahucio y en tres 
meses nos veremos en la calle. 
Tenemos el certifi cado de familia 
vulnerable gracias al cual casi no 
pagamos agua, pero de luz y de 
gas la deuda acumulada es de 
2.500 euros que hay que saldar 
en el plazo máximo de cinco años. 
Busco desesperadamente algún 
piso para alquilar, pero las agen-

cias exigen tantas cosas y son 
tan caros que lo veo realmente 
imposible. Servicios Sociales me 
ofrece asesoramiento legal en el 
caso del desahucio y dice que 
nos puede ayudar a pagar la 
cuo ta en el caso de que consiga-
mos un alquiler. 
Por todo lo explicado, agradecería 
ayuda para encontrar una vivien-
da económica y cualquier traba-
jo. Tengo 53 años y experiencia 
como limpiadora y cuidadora. 

Josefi na Segura
Montcada

Implicació de tothom en el 25N
Les agressions sexuals que s’han produït recentment a Cata-
lunya han tornat a posar en primera plana de l’actualitat la 
necessitat urgent d’afrontar les violències contra les dones. 
Aquesta xacra social persisteix com una gota malaia, tot i 
que des de les institucions s’impulsen polítiques per intentar 
revertir la situació. El gran repte com a societat passa per 
canviar l’imaginari social. Les expertes defensen tractar les vi-
olències de gènere com un problema estructural de la societat 
patriarcal i no com un fet individual de les víctimes. 
Un altre dels factors clau és la implementació d’una educació 
socioafectiva fonamentada en la igualtat i la llibertat per tren-
car els rols de gènere, ja que és precisament la reproducció 
d’estereotips la que reforça la subordinació de la dona res-
pecte l’home. D’altra banda, també es vital la implicació dels 
homes en la lluita contra la violència masclista per acabar 
amb el patró de masculinitat hegemònica, un dels principals 
motius de les violències. En defi nitiva, és necessari que tots i 
totes ens involucrem per posar fi  a aquesta xacra social. 

EDITORIAL
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Montcada i Reixac, ciutat gegantera
Una trentena de colles dels dos vallesos participen en la proclamació de la reina Elisenda com a Pubilla del Vallès

FESTES POPULARS

Laura Grau | Montcada Nova-Pla d’en Coll
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21 DE NOVEMBRE, 12H

‘XIM’
El Centre de Titelles de Lleida visita el Kursaal 
per explicar les aventures d’un ximpanzè

Els gegants reina Elisenda de Montcada i el senescal Guillem de Montcada, durant l’acte de proclamació de la geganta local com a Pubilla vallesana 

VIDEO A LAVEU.CAT

ACTIVITATS
MUSEU MUNICIPAL 
MONTCADA I REIXAC
novembre 2021

Cal inscripció prèvia

per a totes les activitats 

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

  @museumunicipalmontcada

A PEU PEL REC COMTAL
Dissabte 20 de novembre, 10 h

Itinerari guiat.
Punt de trobada: Casal de la Mina.

Durada: 3 h; preu: 3 €

CONTES D’AIGUA
Diumenge 21 de novembre, 11 h

Casa de les Aigües
Edat recomanada: de 3 a 8 anys.

Durada: 1 h; activitat gratuïta.

RUTA DE LES ESGLÉSIES AMAGADES. 
EL ROMÀNIC DEL BAIX VALLÈS

Diumenge 28 

de novembre, de 10 a 12 h

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

Montcada i Reixac va acollir 
la 25a Trobada de Gegants del 
Vallès Occidental i del Vallès 
Oriental el passat 13 de novem-
bre en una jornada festiva, que 
va aplegar una trentena de co-
lles, més d’un centenar de fi gu-
res i al voltant de 800 persones. 
El recinte fi ral de les antigues 
pistes d’atletisme, al Camí de la 
Font Freda, va ser l’escenari de 
la planta i els balls de lluïment 
i de l’acte central de la jornada: 

la proclamació de la geganta 
Elisenda com a nova ‘Pubilla 
del Vallès’, títol que ostentava 
fi ns ara la geganta Dida Loreto, 
de Sant Pere de Vilamajor. L’ac-
te va consistir en la col·locació 
de la banda a la nova pubilla i 
l’execució del tradicional ‘Ball a 
Vallès’, al ritme de la música de 
l’Inxa Brass Band. 
Les diferents colles també van 
protagonitzar una gran cerca-
vila pels carrers del centre de 
Montcada. La desfi lada va ani-

mar l’ambient de la Fira Medie-
val que va organitzar l’AV de 
Montcada Nova-Pla d’en Coll, 
al voltant del pavelló Miquel 
Poblet durant el cap de setma-
na. El president de la Colla de 
Gegants, Albert Carandell, ha 
mostrat la seva satisfacció per la 
resposta del públic montcadenc 
i pel desenvolupament dels 
actes programats, tot i alguns 
retards sobre l’horari previst. 
“Animo la gent jove i la res-
ta de la ciutadania a involu-

crar-se en la nostra entitat per 
seguir mantenint viva la tra-
dició dels gegants”, ha afegit 
Carandell, qui agraeix el suport 
de l’Ajuntament i de les entitats 
i comerços col·laboradors. 
L’alcaldessa, Laura Campos 
(ECP), i la regidora de Cultu-
ra i Patrimoni, M. Rosa Borràs 
(ERC), han elogiat l’esforç de 
la colla per portar un esdeveni-
ment com aquest a Montcada, 
“que ens ha permès tornar a 
gaudir de les festes populars, 

tan castigades per la pandè-
mia”, afegeix Borràs. Els ge-
gants locals seran a partir d’ara 
els representants de totes les 
colles del Vallès fi ns a la cele-
bració de la propera edició de 
la Trobada Comarcal, que tin-
drà lloc a Montornès a fi nal de 
2022. La pròxima cita de la co-
lla local serà el 28 de novembre, 
amb motiu de la cercavila que 
organitza La Unió per celebrar 
el seu centenari.

Els gegants de Lliçà d’Amunt, en primer terme, i d’altres colles participants
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El Grup de Teatre La Salle Montcada estrena el 20 de novem-
bre al teatre de l’escola ‘No hay más que hoy’ –a la foto de l’es-
querra–, una adaptació del musical ‘Rent’, que narra la història 
d’un grup de joves de Nova York a principi dels noranta, quan 
l’epidèmia de la sida va fer estralls entre alguns col·lectius. S’han 
programat sis funcions més d’aquí al gener de 2022, que es po-
den consultar a l’IG @grupdeteatrelasalle. Per la seva banda, el 
grup Els Titelles ultima els assajos de ‘El cafè de Terra Nostra’ 
–imatge de la dreta–, una adaptació d’un text d’Ignasi Garcia Bar-
ba, que es podrà veure el 27 de novembre al Kursaal (20h). Es 
tracta d’una comèdia de to surrealista sobre un establiment de 
poble per on desfi laran personatges estrambòtics | LG

Noves estrenes al novembre

Laura Grau | Redacció

MONTCADA A ESCENA

TamTaller explora el 
món femení a l’obra 
‘Plaer de dona’
La companyia Tea345 representa al Teatre Municipal el 
muntatge ‘Mas Rampinyo, un dinar de Festa Major’

El nou grup de teatre TamTa-
ller va estrenar al Kursaal el 
12 de novembre l’obra ‘Plaer 
de dona’, una selecció de textos 
d’escriptores catalanes dirigida 
per la també actriu Rosa Puig.
Les cinc actrius i l’actor de 
TamTaller creen diferents per-
sonatges a partir de monòlegs 
que refl exionen sobre el món 
femení, abordant temes com la 
sexualitat, l’erotisme, l’empode-
rament i les relacions desiguals 
entre home i dona. “L’obra 
posa de manifest la feina que 
encara queda per fer en el 
camí cap a la igualtat”, ha dit 
Puig, qui considera que l’obra 
va aconseguir connectar amb el 
públic des del primer moment. 
Amb una escenografi a minima-
lista i un gran protagonisme de 
la paraula, la primera proposta 
teatral del nou grup va aprovar 
amb bona nota. 

Confl ictes familiars. El grup 
Tea345 també va atrapar el 

públic a les dues funcions que 
va fer el 13 de novembre al Te-
atre Municipal de l’obra ‘Mas 
Rampinyo, un dinar de Fes-
ta Major’. El muntatge és una 
adaptació de l’obra de Jordi Ca-
sanovas, ‘Vilafranca, un dinar 
de Festa Major’, que explora les 
contradiccions d’una família 
tradicional catalana. La versió 
de Tea345 segueix la trama 
original, però adapta els noms 
dels llocs i persones a la realitat 
local. 
El director, Albert Arévalo, tam-
bé aposta per ubicar l’escenari 
enmig de la platea, amb el pú-
blic al voltant, donant així més 
proximitat al treball actoral. 
“L’obra remou les emocions 
viscudes durant la pandèmia, 
pel que fa a qüestions com la 
pèrdua d’éssers estimats i la 
importància de la vida comu-
nitària”, ha destactat Arévalo, 
qui ha felicitat els actors pel so-
breesforç de representar l’obra 
dues vegades la mateixa tarda i 
per la seva força interpretativa.

D’esquerra a dreta, les actrius del grup TamTaller Consuelo González, Rosa Puig, Pili Marcos, Charo Barquiel i Lola Belmonte, a ‘Plaer de dona’
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L’equip d’actors del grup Tea345 i el director Albert Arévalo, saludant el públic durant els aplaudiments fi nals de la segona funció de l’obra
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86 professionals

718 comunitats de veïns

1.044 empreses

2.320 rendes

5.080 nòmines

27.323 clients

390.430 hores assessorament

Pl. Església, 7 · T. 93 575 12 07 · montcada@grupsisquella.com · www.grupsisquella.com
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anuncis gratuïts Tel. 935 726 474 | som@laveu.cat

Alquiler. Plaza de aparcamiento 
en la c/ Bruc, por 45 euros al mes.
Tel. 655 520 401 (Marisol).
Alquiler. Pareja joven busca 
habitación para alquilar en Montca-
da. Tel. 647 039 658 (Ana Maria).

Lloguer. Busco habitatge a Montca-
da. Sóc bona llogatera, tinc feina fi xa 
i puc pagar 600 euros màx.  Tel. 666 
555 373 (Montserrat).
Busco. Trabajo como empleada 
doméstica o para atención a perso-

nas mayores o niños. Tel 699 428 
209 (Josefi na).
En venda. Dues estufes de llenya 
noves (entre 100 i 110 euros per 
unitat) i una de butà. Tel 936 911 
336 (trucar a la nit).

Las Karamba, també nominades als premis ARC, van actuar al programa FeM Montcada 2021
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Laura Grau | Redacció

27 I 28 DE NOVEMBRE

La Unió organitza el festival 
i la cercavila del centenari 
L’entitat inaugura el mural commemoratiu, obra de l’artista càntabre Joel Arroyo

Els dies 27 i 28 de novembre, La 
Unió viurà dos actes destacats 
del programa del centenari. El 
dissabte, la seva seu social aco-
llirà un festival que pretén reme-
morar totes les seccions que ha 
tingut l’entitat al llarg de la seva 
història, des de les gitanes, ja de-
saparegudes, fi ns al club de gim-
nàstica rítmica, a ple rendiment. 
L’endemà, tindrà lloc la Cerca-
vila del Centenari, amb la par-
ticipació d’entitats de cultura 
popular com les colles locals de 
Gegants, Castellers i Diables, i 
el primer concurs de bicicletes 
guarnides, que també hi podran 

desfi lar. La cercavila sortirà a les 
11.30h del passeig de la C-17, al 
ritme de la música de Banda Si-
dral Brass i l’animació de l’actor 
Víctor Bea.

Mural commemoratiu. La Unió va 
inaugurar el 7 de novembre el 
mural del centenari, obra de l’ar-
tista càntabre Joel Arroyo, que 
va comptar amb l’ajut del pintor 
local Paco Miranda. L’obra, que 
decora la façana posterior de 
l’edifi ci, recrea elements emble-
màtics de la cultura popular ca-
talana. “He intentat condensar 
la seva essència i alhora trans-
metre un missatge festiu amb 

una proposta moderna i estèti-
ca”, va explicar Arroyo, durant 
la inauguració. El president de 
l’entitat, Francisco Javier Agua-
do, va animar la gent a gaudir 
del mural, de l’entitat i del barri, 
“perquè si entre tots fem pi-
nya, Mas Rampinyo serà mi-
llor”. L’alcaldessa Laura Cam-
pos va felicitar la Unió per la 
seva iniciativa i va animar altres 
entitats a seguir el seu exemple i 
convertir els carrers en galeries 
d’art urbà. La jornada festiva va 
cloure amb un concert del grup 
L’Espingari. El dia 6, La Unió 
va acollir una tertúlia sobre el 
futur de l’entitat.

D’esquerra a dreta, Francisco J. Aguado, Laura Campos, Fidel Casajuana, Agustina Garcia, Joel Arroyo i Paco Miranda, durant la inauguració

LA
U

R
A 

G
R

AU

MÚSICA

L’Ajuntament, candidat 
a un dels Premis ARC
El grup La Pegatina també opta a un dels reconeixements

L’Ajuntament ha estat nominat 
als premis ARC en la categoria 
‘Millor programació d’una Fes-
ta Major’, per l’organització de 
FeM Montcada, que es va cele-
brar entre el 21 i el 24 del passat 
mes de maig. Entre els fi nalistes 
també hi ha la Festa Major de 
Terrassa, les Fires de Sant Narcís 
de Girona i Les Santes de Mata-
ró. Els ARC són els premis de la 
indústria musical del directe que 
atorga l’associació que agrupa 
promotors i mànagers de Ca-
talunya. “Només el fet d’estar 
entre les quatres fi nalistes ja 
suposa un gran reconeixement 
a la tasca que estem fent i ens 
anima a continuar treballant 
en la mateixa línia”, ha dit la 
responsable de la Regidoria de 

de Cultura i Patrimoni, M. Rosa 
Borràs (ERC), departament que 
va dissenyar i coordinar el pro-
grama. Entre els fi nalistes hi ha 
més presència local, la del grup 
La Pegatina, nominat en la cate-
goria de ‘Millor gira’ i la de Ru-
bén Sierra –músic d’aquest ma-
teix grup– pel programa de ràdio 
Casa Babylon a l’emissora iCat. 

Procés de votació. Els guanya-
dors de cada categoria els deci-
deixen els socis d’ARC mitjan-
çant votacions –l’últim dia és el 
21 de novembre– i la gala de lliu-
rament de premis es farà el 13 de 
desembre. Entre els nominats, 
també hi ha alguns artistes que 
han actuat a Montcada recent-
ment com Las Karamba, el Pot 
Petit i l’Orquestra Maravella.

Laura Grau | Redacció

El músic Salva Criado presentarà el 20 de no-
vembre a la Sala Almo2bar de Barcelona el seu 
primer treball en solitari ‘Tercio pelo’, un treball 
que va donar a conèixer a la darrera Festa Ma-
jor de Montcada, on s’allunya de la sonoritat 
rockera i aposta per una faceta més melòdica 
i lletres introspectives. L’espina dorsal del disc 
és la guitarra acústica i la veu, però també hi 
ha sintetitzadors, guitarres elèctriques, contra-
baix, trompetes i cor de veus. “He fugit de la 
sonoritat rockera i he apostat per una línia 
més melòdica, amb lletres introspectives que 
parlen de la vida i les relacions humanes”, ha 
explicat l’artista, de 32 anys. El disc, format per 
onze temes, es podrà escoltar a les principals 
plataformes digitals a partir del dia 20 | LG

Salva Criado presenta ‘Terciopelo’
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Laura Grau | Montcada

PINTURA

Patricia Trujillo celebra la vida 
en els seus múltiples escenaris
L’artista exposa ‘Retrotopía’, amb infl uència del fauvisme i l’expressionisme

Amb el títol de ‘Retrotopía’, 
l’artista Patricia Trujillo (Barce-
lona, 1975) exposa una selecció 
de les seves obres a l’Auditori 
Municipal, fetes amb pintura a 
l’oli i amb una clara infl uència 
del fauvisme i l’expressionisme 
alemany. El terme retrotopia es 
refereix a la recuperació de les 
grans idees del passat que ha-
vien estat abandonades. I és el 
que fa Trujillo, aportant la seva 
interpretació personal, una pin-
zellada expressiva i un croma-
tisme vigorós. L’artista celebra 
la vida en els seus múltiples 
escenaris, amb especial interès 
pels paisatges urbans, escenes 
de circ, interiors de cafès i bo-
tigues, ballarines, curses de ca-
valls i retrats de parelles. 

Viatges. La seva passió pels viat-
ges també queda refl ectida a 
l’exposició, on es poden reconèi-
xer escenes lúdiques i vitalistes 
d’indrets de París, Londres o 

Amsterdam. “M’agrada pren-
dre apunts dels llocs on viatjo 
per després traslladar-los al 
llenç”, va explicar Trujillo du-
rant la inauguració, feta el 16 de 
novembre amb la presència de 
la regidora de Cultura i Patri-
moni, M. Rosa Borràs (ERC).

En l’última dècada, l’artista ha 
fet més de quaranta exposici-
ons nacionals i internacionals. 
Un dels seus mestres va ser el 
pintor Ignasi Mundó. També 
dirigeix l’Atelier Sant Gervasi, a 
Barcelona, on imparteix classes 
de pintura.
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Xavier M. Arruabarrena 
presenta un nou poemari
L’autor viatja als records de la seva infància a Euskadi

Vint-i-quatre paraules sobre Euskal 
Herria (Neopàtria, 2021) és el 
títol del nou poemari de Xavier 
Martín i Arruaba rrena (Barce-
lona, 1942), que va presentar el 
passat 10 de novembre a l’Asso-
ciació Cultural Montcada. El lli-
bre va néixer arran d’un viatge 
que va fer a Euskadi el 2019, du-
rant el qual es va retrobar amb 
records de la seva infantesa, ja 
que tot i haver nascut a Catalu-
nya, hi té part de les seves arrels 
per part materna. “Aquest poe-
mari és un viatge de nostàlgia 
i memòria, on els sentiments 
de la infància i els records són 
els protagonistes absoluts”, va 
dir l’autor.

Llengües. Arruabarrena tam-
bé ret homenatge al català i a 
l’euskera, “dues llengües que 
han hagut de lluitar per so-
breviure i representen les dues 
nacions que més m’estimo”. 
L’autor va estar acompanyat per 
la poetessa montcadenca, Elisa 

Riera, que va mostrar la seva 
admiració per l’obra de l’autor, 
i va ser presentat per Antoni 
Orihuela, secretari de l’ACM, 
qui va destacar els vincles de 
l’autor amb Montcada, on hi té 
família. A més d’escriure, l’autor 
ha fet tasques de doblador, gui-
onista i director teatral, a més 
de conduir el programa ‘Signes 
dels temps’ a TV3. Resideix a 
La Palma d’Ebre (Tarragona).

Laura Grau | Montcada

LITERATURA

Patricia Trujillo, davant d’una de les obres de l’exposició ‘Retrotopía’ que acull l’Auditori

Arruabarrena, a la presentació de l’ACM
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La Fundació Adimir i la UB 
MiR han posat en marxa aquest 
mes de novembre l’acord que 
van signar el passat mes de maig 
per ampliar el projecte de socia-
lització i formació d’infants amb 
trastorn de l’espectre autista a 
través de l’esport, una iniciativa 
que l’associació de discapacitats 
del municipi va iniciar a principi 
del 2021 amb el FB Montcada. 
“Estem molt contents perquè 
estem oferint als nostres usua-
ris la possibilitat de viure una 
experiència enriquidora a ni-
vell social, esportiu i terapèu-

tic a través de la pràctica del 
bàsquet i el futbol”, ha destacat 
la presidenta de la Fundació Adi-
mir, Carolina Ibánez. 
Amb aquest nou projecte, la UB 
MiR amplia la seva vessant més 
social, on destaquen algunes 
campanyes que té en marxa des 
de diverses temporades en su-
port de les entitats Sin teta hay 
paraíso, l’AECC i la recollida de 
joguines per Nadal amb la Penya 
Blanquiblava. “Per a nosaltres, 
és molt important promou-
re aquests tipus d’iniciatives 
perquè donen un valor afegit 
a la formació que oferim als 

nostres jugadors i jugadores”, 
ha explicat el president de la UB 
MiR, Carles Vilalta.

Novetat. Prop d’una desena de 
nens i nenes d’entre 5 i 10 anys 
entrenen tots els dilluns, de 
18.30 a 19.30h, a la pista de la 
Zona Esportiva Centre, sota les 

ordres de dues entrenadores de 
la UB MiR i els professionals 
d’Adimir. Com a novetat, el pro-
jecte compta enguany amb la 
participació d’alumnes de l’INS 
Montserrat Miró que estan fent 
el servei comunitari, inclós en el 
currículum escolar.
Ibáñez ha posat en valor la col-
laboració dels voluntaris de l’ins-
titut, que han rebut una formació 
específi ca per tractar infants de 
l’espectre autista. “Ens agrada 
treballar en xarxa amb altres 
entitats de la ciutat perquè és 
una manera d’implicar el tei-
xit associatiu en la nostra fun-

dació i donar-nos a conèixer”, 
ha manifestat Ibáñez.
Les entrenadores del nou grup, 
Laia Jiménez i Ana Parra, s’han 
mostrat molt il·lusionades. 
“Quan ens van proposar en-
trenar l’equip inclusiu, vam 
acceptar de seguida. El que 
més m’omple és veure les se-
ves cares de felicitat a la pista”, 
assegura Ana. Per a Laia, aquest 
projecte és molt enriquidor: 
“M’ha canviat completament 
la imatge que tenia dels infants 
amb trastorn autista. Són nens 
com qualsevol altre que volen 
jugar i passar-s’ho bé”.

Esports
laveu.cat/esports

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

Prop d’una desena d’infants amb trastorn de l’espectre autista entrena tots els dilluns a les pistes de la Zona Centre

La UB MiR inicia el projecte inclusiu en 
col·laboració amb la Fundació Adimir 
Sílvia Alquézar | Montcada

Infants de la Fundació Adimir amb espectre autista entrenen tots els dilluns a la tarda a la Zona Esportiva Centre, acompanyats per dues entrenadores de la UB MiR, professionals d’Adimir i alumnes voluntaris de l’INS Montserrat Miró 
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Ambdues entitats van 
signar l’acord al maig 
passat per ampliar el 
projecte iniciat amb
el FB Montcada
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El FS Montcada va aconseguir 
el 13 de novembre la primera 
victòria a Tercera Nacional 
després de guanyar a la pista 
del FS Gràcia per 4-5. El triomf 
permet al conjunt de Juanjo 
Amigo sortir de la cua de la 
classifi cació i situar-se a la ca-
torzena posició, amb 6 punts. 

Ha trigat set jornades però, 
per fi , ha arribat el triomf. 
Quina lectura fa?
És una victòria importantíssi-
ma i, per fi , es fa justícia al joc 
desenvolupat per l’equip. La 
plantilla està treballant molt 
bé, ha estat superior a tots els 
rivals amb qui ens hem enfron-
tat fi ns ara, però el problema 
ha estat que la pilota no ha vol-
gut entrar a la porteria. La pis-
ta del Gràcia és una de les més 
complicades de la categoria on 
guanyaran pocs equips, però 

en aquesta ocasió hem sabut 
gestionar el partit i endur-nos 
el triomf.
L’equip està pagant la inex-
periència a la categoria?
És un equip molt jove sense ex-
periència a categories nacionals, 
però hem de tenir paciència per-
què és una qüestió de temps. 
En quant ens acoplem a la 
nova competició, estic conven-
çut que sumarem de 3 en 3. La 
directiva ens dona ple suport i 
això és d’agrair.
En algun moment ha vist 
perillar la seva continuïtat a 
la banqueta durant aquestes 
jornades?

No, perquè l’equip està jugant 
bé i la seva actitud és molt po-
sitiva. Al FS Montcada s’està 
fent una gran feina de planter. 
De fet, enguany només hem 
fi txat tres jugadors i estem tre-
ballant amb nois que han pujat 
dels equips inferiors.
Potser hauria faltat algun al-
tre reforç després de la mar-
xa de dos jugadors poc abans 
de començar la temporada?
Ens hagués fet falta un home 
gol, però els que teníem apa-
raulats van marxar a clubs amb 
més recursos econòmics. Amb 
la directiva ja ho vam parlar a 
l’inici de la campanya. El club 
aposta pels jugadors de la casa. 
Només hem de tenir paciència, 
perquè la plantilla té qualitat. 
La victòria és un inici que ens 
dona confi ança per seguir tre-
ballant en aquesta línia i, si la 
sort ens acompanya, començar 
a encadenar resultats positius.

FUTBOL SALA. TERCERA ESTATAL

‘Per fi  es fa justícia al joc 
desenvolupat per la plantilla’
El tècnic, Juanjo Amigo, valora el primer triomf aconseguit a la categoria

L’entrenador del FS Montcada, Juanjo Amigo, confi a plenament en la seva plantilla i demana paciència perquè són jugadors joves, però de qualitat 
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Sílvia Alquézar | Redacció

El conjunt femení de l’AE Can 
Cuyàs va guanyar el 13 de no-
vembre el FS Sabadell C per 3-1 
en un gran partit, segons el tèc-
nic Juan González, molt satisfet 
de les seves jugadores: “Van es-
tar entregades al cent per cent 
i van aprofi tar les ocasions de 
gol, assolint una victòria meres-
cuda, part de la qual li devem 
al suport de la nostra afi ció”. 
Amb aquesta primera victòria, 

les de Can Cuiàs se situen al lloc 
onzè del seu grup a Segona. 

Calendari. L’AE Can Cuyàs va ju-
gar el dia 17 el matx ajornat per 
la pluja contra el Babar a casa, 
que va acabar amb el resultat 
de 0-8. El segon partit suspès el 
disputarà el dia 24 contra el Pro-
vençalenc, també a casa i, el 21, 
visitarà el Can Déu, a la sisena 
jornada | SA

FUTBOL SALA FEMENÍ

Primera victòria a la 
lliga de l’AE Can Cuyàs

El FS Montcada obté 
la primera victòria 
després de set 
jornades en guanyar
el FS Gràcia per 4-5

El conjunt de Darío Martínez s’ha 
retrobat amb la victòria després 
de dues derrotes consecutives 
en superar el Manacor el 13 de 
novembre per 3 a 1. “Victòria 
patida, on vam portar el pes 
del partit durant molta estona, 
però no es va materialitzar en 
gols”, ha comentat el tècnic, 
Darío Martínez. “L’equip va fer 
un joc molt sòlid i va competir 
durant els 40 minuts, que és 
el que més ens estava costant 
els últims partits”, ha manifes-
tat Martínez. El juvenil es troba a 
la novena posició al grup 3 de la 
Divisió d’Honor Estatal, amb 12 
punts. El conjunt visitarà el dia 
20 el Ripollet, a la vuitena posi-
ció amb els mateixos punts que 
els montcadencs | SA

El juvenil A del FS es 
retroba amb el triomf
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Un grup d’amants del motor 
del municipi han creat la RC 
MiR, l’Associació de Radiocon-
trol de Montcada i Reixac. Sal-
vador Urpí, Jordi Jubany, Josep 
Angulo i David Marín són els 
fundadors de la nova entitat, 
que pretén promoure aquesta 
disciplina esportiva i aglutinar 
els afi cionats montcadencs. 
L’entitat vol organitzar activitats 
al voltant del món del crawler, 
una modalitat del radiocontrol 
que consisteix en la superació 
d’obstacles en un terreny mun-
tanyós i a poca velocitat. Dins 
d’aquesta especialitat es fan ru-
tes per la muntanya, durant les 
quals els participants passegen 
juntament amb els seus vehicles 
teledirigits. “Es tracta de fer ex-
cursions combinant l’afi ció pel 
radiocontrol amb el gaudi de 
la natura”, explica Urpí.

Proposta. Per poder dur a terme 
activitats regulars, els impul-
sors del RC MiR demanaran a 
l’Ajuntament la possibilitat de 
disposar d’un espai fi xe on mun-
tar els circuits, on hi hagi un 
punt de corrent per poder carre-
gar les bateries i fer les tasques 
mecàniques de manteniment 
dels vehicles. “L’entorn hauria 
de ser el més natural possible; 
nosaltres mateixos amb ma-
terials reciclats, com fustes i 
restes de runa, podem crear 
les rampes i els obstacles”, co-
menta Jubany. 
Les persones que vulguin for-

mar part del nou club podran 
participar a les activitats que 
s’organitzin i tindran l’opció de 
rebre formació a nivell de mecà-
nica, a més de ser inclosos en un 
grup de Whatsapp on podran 
fer qualsevol consulta relaciona-
da amb el món del crawler, així 

com conversar amb altres perso-
nes que tinguin més experiència 
en aquesta afi ció. Els interessats 
a fer-se socis del RC MiR poden 
contactar amb l’associació a tra-
vés del seu Instagram o bé envi-
ar un correu electrònic a l’adre-
ça rcmontcada@gmail.com.

RC MIR

Neix l’Associació 
de Radiocontrol de 
Montcada i Reixac
La iniciativa la promou un grup d’afi cionats al motor
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El FB Montcada 
B guanya el 
derbi de Segona

El FB Montcada B es va impo-
sar el 14 de novembre per 1-3 
a la UE Sant Joan Atlètic en el 
derbi local, al grup 6 de Segona 
Catalana. Ambdós equips arri-
baven al matx com a cuers, sen-
se haver sumat cap punt. “És 
una victòria important. Les 
noies necessitaven el triomf 
pel seu compromís i joc”, ha 
valorat el tècnic del FB Mont-
cada B, Kilian Morillas. Per la 
seva banda, l’entrenador de la 
UE Sant Joan At, Tomeu Ale-
many, ha destacat “l’actitud 
excel·lent de les meves juga-
dores. Si continuem així, els 
resultats arribaran aviat” | SA

FUTBOL FEMENÍ

Els montcadencs Salvador Urpí i Jordi Jubany són dos dels impulsors de la nova entitat RC MiR

Alex Kong | Redacció

El derbi es va desenvolupar sense incidents
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El nou club demana a 
l’Ajuntament disposar 
d’un espai per muntar 
els circuits dels 
vehicles teledirigits
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El corredors de la Joventut At-
lètica Montcada (JAM) han fet 
un gran paper a la Marató de 
Barcelona, disputada el 7 de 
novembre amb la participació 
de 15.100 atletes. Els primers 
classifi cats locals van ser Carles 
Cera i Juan Luis Ramón Lopo, 
en un més que meritori 43è i 
45è lloc de la general. Cera va 
recórrer els 42,195 quilòme-
tres en un temps de 2 hores, 
29 minuts i 38 segons, i Lopo 
va travessar la meta 34 segons 
més tard. De la JAM, també 
van completar el recorregut 
Daniel Rueda (103, 2h40’34”), 
Juan Raya (306, 2h52’13”), 
Pep Felipe Castellarnau (536, 
2h58’35”), Esther Cruz (1.093, 
3h11’21’’), Àlex Rueda (1.814, 
3h23’29”) i Emilio Rodríguez 
(3.214, 3h39’23”).

Valoracions. “Arribar corrents 
l’últim quilòmetre de la ma-
taró és una de les experièn-
cies més emocionants que he 
viscut en la meva carrera es-
portiva. Enguany, he gaudit 
de la prova durant tot el re-
corregut”, ha manifestat Cera. 
L’atleta no va poder participar 
a l’edició del 2017 perquè es 
va lesionar una setmana abans 
de la prova i, l’any següent, a 
la Marató de París, va acabar 
la prova caminant perquè es va 
trobar malament a mitja cursa. 
Al 2020, després d’haver fet 
tota la preparació, no va poder 
participar a Barcelona perquè 
es va suspendre dies abans de 
la seva disputa a causa de l’es-
clat de la pandèmia.
Per a Lopo, aquesta era la seva 
primera marató. “Estic molt 

content perquè he gaudit, 
tant de la cursa com dels en-
trenaments, amb tot els com-
panys del club. Encara ara, 
quan penso en el moment de 
travessar la meta, m’emocio-
no. Completar la prova rei-
na de l’atletisme era un repte 
que feia temps que volia fer”, 
ha indicat el corredor.

El tècnic. Ambdós corredors 
han coincidit a destacar la fi gu-
ra del seu entrenador, Francis-
co Gómez ‘Frasqui’, com la per-
sona clau en l’èxit de la JAM 
a la Marató de Barcelona. “El 
nostre tècnic ha fet una pla-
nifi cació perfecta, tant abans 
com el dia de la prova”, ha 
destacat Cera, qui assegura que 
aquesta no és la distància on es 
troba més còmode, ja que té un 

perfi l més explosiu: “A nivell 
mental, em costa estar tanta 
estona sobre asfalt, però amb 
la d’anys que porto fent atle-
tisme, mai m’havia sentit tan 
bé”. Per la seva banda, Lopo 
afi rma que el secret de l’èxit de 
la JAM és “el bon ambient i 
els entrenaments del tècnic, 
un especialista en maratons”.
Malgrat la duresa de la cursa, 
ambdós atletes ja pensen a re-
baixar la marca el 2022 a Va-
lència.

El Club Català de Tir amb 
Arc (CCTA), amb seu a la 
Serralada de Marina, ha acon-
seguit uns excel·lents resultats 
al Campionat de Catalunya 
3D per equips mixtes, dispu-
tat el 7 de novembre a Sant-
pedor. El club local ha copsat 
les dues primeres posicions al 
podi de longbow, amb la me-

dalla d’or per a la parella for-
mada per Davy González i 
Montse Aguirre i la plata, per 
a Félix Pérez i Alicia Vargas. 
El tàndem González-Aguirre 
també va rebre la medalla de la 
UFEC com a millor puntuació 
en la seva modalitat d’arc. D’al-
tra banda, Rebeca Salvans i José 
Moreno han quedat sotscampi-
ons en arc tradicional.

MARATÓ DE BARCELONA

Gran paper de Carlos Cera i 
Juan Luis Ramón a la cursa
La prova es va disputar 7 de novembre amb la participació de 15.100 atletes

Sílvia Alquézar| Redacció

Juan Luis Ramón Lopo, en primer terme, i Carles Cera, durant la Marató de Barcelona
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TIR AMB ARC

Tres podis al campionat 
3D per equips mixtes
El CCTA obté medalles en longbow i arc tradicional

Sílvia Alquézar | Redacció

Juan David Fuentes entrena 
amb el primer equip del Barça
El montcadenc Juan David 
Fuentes, del juvenil A del FC 
Barcelona, va participar el 9 de 
novembre a una sessió d’entre-
nament amb el primer equip 
blaugrana, dirigit pel terras-
senc Xavi Hernández des de 
principi de mes. El nou tècnic 
del Barça va aprofi tar l’aturada 

de la lliga, a causa de les com-
peticions internacionals, per 
organitzar diverses sessions 
de treball amb futbolistes del 
planter. “Xavi ens va dir que 
aprofi téssim l’oportunitat”, 
ha destacat el davanter local, 
qui va començar la seva carre-
ra al FB Montcada | SA

Les parelles Vargas-López i Aguirre-González al podi de la modalitat de longbow
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Ambdós corredors 
destaquen la fi gura 
del seu tècnic com la 
clau de l’èxit a la prova 
reina de l’atletisme 

Juan D. Fuentes, tercer per la dreta, escolta Xavi Hernández a l’entrenament amb el primer equip
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Cati Olid
Respecte i igualtat. Cati Olid és la tècnica de l’Ofi cina d’Atenció a la Dona (OAD), un servei 
municipal ubicat a la Casa de la Vila que ofereix informació i assessorament a les dones sobre temes 
diversos, a més d’ajudar les víctimes de violències de gènere. Olid és llicenciada en Dret i, al llarg de 
gairebé quatre dècades a l’Ajuntament, ha treballat en diverses regidories, sempre vinculades a l’Àrea 
Social. Activista en el moviment feminista des de ben jove –ja va participar a les primeres jornades 
catalanes de la dona als anys 70– fa més de vuit anys que és la cara visible de l’OAD. Durant tot aquest 
temps, ha ajudat centenars de dones a empoderar-se i recuperar la seva autoestima després de viure 
una situació traumàtica. A pocs mesos de la jubilació, Olid assegura que el balanç és molt gratifi cant, 
tot i que reconeix que li ha costat aprendre a gestionar l’estrés emocional que comporta la seva feina. 

‘Hem d’educar en la igualtat 
per acabar amb la violència’

‘És necessari 
donar visibilitat a 
les agressions per 
protegir les dones’

activista feminista

A títol personal
SÍLVIA ALQUÉZAR
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Les brutals agressions sexuals que 
s’han produït recentment a Cata-
lunya han evidenciat fi ns a quin 
punt és urgent afrontar les violèn-
cies contra les dones. Què està 
fallant?
Moltes coses. El sistema patriarcal 
és perfecte per perpetuar la domi-
nació de l’home sobre la dona i, 
en aquest context, és impossible 
que desaparegui la cultura de la 
violació. D’una banda, partim del 
fet que tenim impregnat històrica-
ment a l’imaginari col·lectiu que les 
dones som propietat dels homes i 
que, per tant, poden fer amb nosal-
tres el que vulguin. De l’altra, també 
existeix un factor econòmic, ja que 
la desigualtat i la precarietat laboral li 
suposa un gran estalvi al sistema i és 
una manera d’imposar el seu poder 
sobre les dones. El sistema econò-
mic capitalista i el patriarcat hetero-

sexual es necessiten i se sustenten.
Ara hi ha més casos d’agressions 
sexuals?
Totes les dones hem patit algu-
na vegada a la nostra vida alguna 
agressió sexual. A qui no l’han ma-
grejat en el transport públic, li han 
dit una fl oreta o li han fet un petó 
forçat? El que passa és que ara, i 
en això hem avançat, es comencen 
a visibilitzar els casos, però enca-
ra queda molt a fer perquè, a dia 
d’avui, només es denuncien un 
18% de les agressions.
Quan parla de denunciar, es refe-
reix a anar a la justícia?
La via judicial és un camí difícil i 
complicat pel caire masclista de 
l’estructura judicial, que no s’ha de 
descartar, però també em refereixo 
al fet que surti a la llum pública a 
través dels mitjans de comunicació, 
els grups de dones... Les agres-

sions sexuals, com en el seu dia va 
succeir amb els maltractaments, 
han de deixar de ser un tema privat 
per esdevenir un afer públic.

El codi penal s’ha de reformar i 
endurir?
El fet de considerar la violació amb 
penetració més greu refl ecteix una 
ideologia patriarcal, ja que està sus-
tentat en l’acte de la procreació. Les 
feministes volem que es penalitzi 
l’acte de violació del cos de la dona, 
més enllà de si hi ha penetració o 
no. D’altra banda, la sanció és ne-
cessària, però també és important 

indemnitzar la víctima a tots els ni-
vells, garantint-li una recuperació 
social i psicològica. 
Se supera una agressió?
Es pot arribar a superar, a sobre-
viure, però és més complicat pels 
afegits que comporta. A més de 
refer-se de l’agressió en si mateixa, 
la dona ha de fer front a altres con-
dicionants com el sentiment de cul-
pabilitat –si no haguessis passat per 
aquí, si no fossis així vestida, si no 
t’haguessin emborratxat– i el rebuig 
social perquè, en el més intern del 
nostre subconscient cultural, patir 
una violació és un deshonor.
La falta d’educació sexual acaba 
portant violència sexual?
No es tracta d’educació sexual, 
sinó d’informació i consciencia-
ció sobre els drets de la dona. La 
violència sexual no està vinculada 
a la sexualitat, això és molt impor-

tant remarcar-ho. Una justifi cació 
masclista de la violació és que els 
homes, per la seva naturalesa, no 
es poden controlar, però no hem 
de centrar els nostres esforços en 
el fet que els homes aprenguin a 
controlar els seus impulsos, sinó en 
el d’ensenyar a respectar els drets 
de les dones i la seva llibertat. No 
és un problema d’educació sexual, 
sinó d’educació en la igualtat.
Si ens violen a una, ens violen a totes?
Per suposat. No és una frase pamfl e-
tària. Quan violen una dona, a la 
resta ens fi quen la por al cos i fa 
que ens autolimitem i entrem en 
una situació de terror que ens im-
pedeix sortir i fer la nostra vida. En 
defi nitiva, ens fan sentir més dèbils 
i vulnerables i, per aquest motiu, 
hem de dir prou i visibilitzar qual-
sevol agressió per destruir la ideo-
logia patriarcal. 


