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ESPORTS: Presentacions de la temporada dels clubs FS Montcada, La Salle i UB MiR PÀGS. 27-29

PÀG. 25

La Unió es 
retroba amb 
les seves 
arrels

PI
LA

R
 A

BI
ÁN

Llums nadalencs per iniciar la 
campanya del comerç local PÀG. 7

Nissan, a punt de tancar 
sense un pla de futur PÀG. 3

La promotora Omplim construeix a Mas Duran un edifi ci amb el mínim impacte ambiental PÀG. 4

25N: Prou violències!
PÀG. 12

Amb motiu del seu
centenari, l’entitat 
reviu seccions 
històriques ja 
desaparegudes
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Audició de  

Nadal  de

l’AULA
DE MÚSICA

1r trimestre

Divendres 17

de desembre

de 2021, a  les 18 h.

Auditori Municipal

Evita embussos

10 L

Als contenidors d’orgànica, 
només bosses de 10 litres màxim

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?
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REINDUSTRIALITZACIÓ

ADÉU A NISSAN
La fàbrica del Pla d’en Coll tancarà les 
seves portes el 31 de desembre després 
d’una llarga lluita dels treballadors 
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Al voltant d’un centenar de treballadors van participar en una marxa de protesta des de la planta de Nissan, al polígon del Pla d’en Coll,  fi ns a l’Ajuntament de Montcada, passant pel carrer Major

Segueix l’estira-i-arronsa per trobar 
el relleu a les fàbriques de Nissan
Continua l’estira-i-arronsa en 
la taula de negociacions per 
rellevar Nissan a les plantes de 
Zona Franca, Montcada i Sant 
Andreu de la Barca. La notí-
cia que el gegant xinès Great 
Wall Motor (GWM) –l’opció 
més segura fi ns fa pocs dies–
,s’ha fet enrera ha encès totes 
les alarmes i ha obligat els tre-
balladors a tornar a sortir al 
carrer. A Montcada, al voltant 
d’un centenar d’empleats van 
protagonitzar una marxa de 
protesta el 26 de novembre des 
de la fàbrica de Pla d’en Coll 
fi ns a l’Ajuntament, on es van 
reunir amb l’alcaldessa Laura 
Campos (ECP) per informar-la 
sobre la situació i demanar-li la 
seva intermediació amb la Ge-
ne ralitat i Ministeri d’Indústria.

Ofertes alternatives. En el mo-
ment de tancar aquesta edició, 
ambdues administracions i els 
sindicats treballen a contrare-
llotge per retornar GWM a la 
taula de negociació, després de 
descartar com a pla B l’ofer-
ta de l’empresa Tess Defence,  
fabricant de vehicles blindats. 
Altres propostes logístiques 
que s’estudien són la cadena 
de supermercats Consum i tres 
fi rmes immobiliàries –Merlin, 

Goodmann i JLL–, que serien 
complementàries a l’anome-
nat hub de descarbonització, 
que encapçala QEV a la Zona 
Franca, i al fabricant de motos 
de la proveïdora de SEAT, Si-
lence, a Montcada. “En qual-
sevol cas, l’opció que més ens 
interessa als treballadors és 
GWM perquè permetria que 
les plantes i el personal es 
dediquessin a allò que saben 
fer millor, la fabricació d’au-
tomòbils”, ha explicat el porta-
veu local de CCOO a la plan-
ta, Javier Adalid, qui lamenta 
que aquesta situació “crea una 
gran incertesa entre els treba-
lladors que depenen del pro-
cés de reindustrialització per 
conservar els seus llocs de fei-
na, un dels principals punts 
de l’acord de tancament”.

Laura Grau | Montcada

Administracions i sindicats treballen a contrarellotge perquè el gegant xinès GWM torni a la taula de negociacions

Agustín Parra, veí de Can 
Sant Joan de 51 anys, va 
entrar a la planta de Zona 
Franca al  2000, després 
de treballar en vàries em-
preses auxiliars que li do-
naven servei. Només per 

un any, no s’ha pogut acollir al pla de preju-
bilacions acordat amb l’empresa i que li ha-
gués permès conservar el 75% del seou. “Em 
sento enganyat, com si t’haguessin donat un 
caramel i te l’haguessin pres al darrer ins-
tant”. A Parra li queden sis mesos d’ERE i dos 
anys d’atur. Creu que la millor opció de futur 
és l’empresa xinesa GWM. “Diuen que serem 
els primers en tornar a treballar, però no ens 
enganyem, les empreses no volen gent de la 
meva edat. En el millor dels casos, tornaria a 
treballar amb 55 anys”, afegeix el treballador, 
casat i amb dos fi lls de 19 i 15 anys | LM

TESTIMONIS

Juan Diaz, de 44 anys, 
va entrar a treballar a la 
fàbrica de Montcada al 
2000, on s’ha especialitzat 
matrisseria.“Estic trist pel 
desenllaç fi nal del tanca-
ment i molt nerviós per la 

incertesa que hi ha sobre el futur de la reindus-
trialització”, explica aquest veí de Montcada Cen-
tre, lligat a Nissan des de l’inici de la seva etapa 
laboral, fa 21 anys. Lamenta que amb el temps la 
direcció decidís retirar l’assignació de models de 
vehicles a les plantes catalanes, “deixant morir la 
millor planta d’estampació de vehicles del món”
–en referència al centre de Montcada. També té 
ganes de passar pàgina quan abans millor i dei-
xar de veure als mitjans de comunicació “com se 
subhasta l’empresa al millor postor”. Quan tan-
qui la planta, disposarà de sis mesos d’atur, temps 
que aprofi tarà per continuar formant-se | LM

‘Em sento enganyat’ “Estic trist pel desenllaç’
La situació crea 
una gran incertesa 
entre els treballadors 
que depenen de la 
reindustrialització per 
conservar la feina
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PÀG. 07

CAMPANYA DE NADAL
L’Ajuntament i l’MCC presenten 
el cartell promocional per incentivar 
el comerç local en aquestes dates

Els representants d’Omplim Joan Ribera, Marcel Compte i Rosario Gris, davant de l’edifi ci construït per la promotora delegada, a Mas Duran

MAS DURAN

Omplim, model d’arquitectura sostenible 
amb el mínim impacte mediambiental
La promotora ha aportat 10.000 euros per rehabilitar habitatge social municipal i 3.500 per a un projecte liderat per La Horda

Construir edifi cis innovadors, 
energèticament efi cients i amb 
el mínim impacte mediambien-
tal, tant en la seva fase de cons-
trucció com en el seu cicle de 
vida, són els principals objec-
tius de l’empresa Omplim, que 
acaba de fer una promoció de 
26 habitatges a Mas Duran 
(Pablo Picasso, 5). El pisos –un 
30% dels quals són de protec-
ció ofi cial, en règim concertat 
i general– disposen de la qua-
lifi cació energètica A pel que 
fa l’ús d’energies renovables, 
il·luminació de baix consum, 
millores tèrmiques a l’envol-
tant de l’edifi ci i control de con-
sums energètics, entre d’altres.

Trets diferencials. Els materials 
utilitzats per a la construcció 
disposen de l’etiqueta Verda 
que els acredita com a reutilit-
zables, biodegradables, d’ori-
gen sostenible –en el cas de la 
fusta– i com a materials de baix 
contingut de compostos orgà-
nics volàtils. 
En la línia de reduir la petjada 
de carboni, la promotora ha pri-
oritzat el treball amb proveïdors 
propers a la promoció de Mas 
Duran per reduir les emissions 
derivades del transport i ha 
habilitat un aparcament de bi-
cicletes en el pati comunitari 

per promoure el desplaçaments 
sostenibles dels residents.
“La sostenibilitat per a nosal-
tres és un concepte holístic, no 
es limita només a una qüestió 
energètica, avaluem l’impac-
te que té la nostra activitat 
des de molts punts de vista”, 
explica Joan Ribera, represen-
tant d’Omplim, empresa que va 
néixer l’any 2017 amb l’objectiu 
de despertar la responsabilitat 
social, econòmica i ambiental 
en el sector immobiliari. 
La promotora és de lucre limitat 
i compta amb les etiquetes de 
societat Responsable i Bcorp, 
motiu pel qual selecciona les 
constructores, els materials, els 
proveïdors i els col·laboradors 
amb què treballa d’acord amb 
els criteris que s’adequen als 
seus valors i no en funció de la 
rendibilitat econòmica. “Sóm 
conscients que aquesta fi loso-
fi a no ens fa ser competitus 
en el mercat immobiliari, 
però ens posiciona respecte 
la resta”, manifesta Ribera, 
tot afegint que a la major part 

d’Europa aquests conceptes ja 
estan normalitzats. 

Compromís social. D’acord amb 
la premissa que tota activitat 
econòmica ha de tenir un im-
pacte positiu al territori, Om-
plim ha destinat una part dels 
benefi cis obtinguts amb la pro-
moció de Mas Duran a projec-
tes socials, comptant amb la 
participació dels propietaris dels 
pisos. D’una banda, ha aportat 
10.000 euros per a la rehabili-
tació d’un pis d’habitatge social 
propietat de l’Ajuntament i de 
l’altra, ha fi nançat accions de 
l’entitat ecologista La Horda.

Pilar Abián | Redacció L’edifi ci, construït al 
costat del parc de 
la Llacuna, s’ha fet 
amb criteris d’alta 
efi ciència energètica 
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‘Tan de bo totes les empreses tin-
guessin aquest comportament’

Gràcies a l’aportació de 3.500 
euros d’Omplim, La Horda va fer 
l’any passat la plantada de 120 
arbres i arbustos en el tram més 
proper al barri de la Ribera. Des-
prés d’aquesta primera experièn-
cia, l’entitat ecologista i Omplim 
han posat conjuntament en mar-
xa un altre projecte de conscien-
ciació mediambiental adreçat a 
infants que es desenvoluparà al 
llarg d’aquest curs i en el qual 

participen les 
vuit escoles ver-
des del municipi. 
“Si fer habitat-
ges és necessa-
ri, està molt bé 
que es compensi el territori per 
l’impacte d’aquesta activitat”, 
opina  Alfredo Almanza, de l’Hor-
da –a la foto–, tot afegint “tan de 
bo totes les empreses tinguessin 
aquest comportament” | PA
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La unanimitat va presidir la 
sessió plenària del mes de no-
vembre que es va fer el dia 24 
a la Casa de la Vila, una jorna-
da abans del que és habitual en 
coincidir amb els actes convocats 
contra les violències masclistes. 
Precisament per aquest motiu, 

el Ple es va iniciar amb la lectu-
ra d’un manifest conjunt contra 
aquesta xacra social a càrrec de 
regidores de tots els grups re-
presentats a la cambra –ECP i 
ERC, al govern, i el PSC i Cs, a 
l’oposició. “D’aquesta mane-
ra reafi rmem el compromís 
de l’Ajuntament en contra 

de les violències masclistes i 
amb la lluita feminista”, va 
dir l’alcaldessa, Laura Campos 
(ECP).
Quant als punts inclosos a la ses-
sió plenària, tots van ser aprovats 
per unanimitat. A l’apartat de 
l’Àrea Econòmica es va acordar, 
entre d’altres qüestions, fer front 

PLE DE NOVEMBRE

Els grups donen lectura a un manifest conjunt contra les violències masclistes

Pilar Abián | Montcada
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Aprovats per unanimitat tots 
els punts tractats a la sessió

El Ple es va avançar un dia respecte la data ofi cial, l’últim dijous de mes, en coincidir amb els actes de commemoració del 25N

Les entitats que 
sol·licitin subvencions 
ho hauran de fer
de forma telemàtica 

al pagament de 434.000 euros 
vinculats als processos judicials 
per expropiacions de zones ver-
des, així com un model de control 
intern per fi scalitzar les despeses.

Àmbit territorial. El Ple també va 
aprovar inicialment la modifi ca-
ció puntual del Pla General Me-
tropolità (PGM) a l’illa de Mas 
Rampinyo on hi havia l’antic 
Mercacom i una discoteca i on es 
preveu la construcció d’un edifi ci 
amb una seixantena d’habitatges 
i una botiga de l’empresa Aldi. Si 
bé el PSC va votar a favor del 
punt, va expressar la seva pre-
ocupació per l’impacte que un 
nou supermercat pugui tenir en 
el petit comerç local. El president 
de l’Àrea Territorial, Jordi Sán-
chez (ERC), va respondre que 
aquesta és una preocupació com-
partida però que donar vida a un 
solar buit pot ser un revulsiu per 
a l’entorn i “actuar com a mo-
tor per crear sinergies i enfortir 
l’eix comercial situat entre la 
rambla dels Països Catalans i 
el nucli antic de Mas Rampi-
nyo”, va afegir l’edil.
El plenari es va avançar en el can-
vi de planejament d’uns solars a 
Mas Duran a petició de la pro-
pietat, modifi cació que permetrà 
construir habitatge de protecció 

ofi cial en règim de lloguer. La 
tramitació es va iniciar la passada 
primavera i ha rebut el vistiplau 
de la Comissió d’Urbanisme de 
la Generalitat.
Un altre dels punts aprovats va 
ser l’acord adoptat pels ajunta-
ments per dissoldre la Manco-
munitat de municipis de Montca-
da, Cerdanyola i Ripollet.

Subvencions. El Ple va aprovarles 
bases que regulen la concessió de 
les subvencions per a entitats i 
associacions sense fi nalitat de lu-
cre del municipi que, per al 2022, 
pujaran als 361.000 euros, xifra 
total que es divideix entre les 
ajudes a les entitats vinculades 
a la Regidoria de Ciutadania i 
Participació Ciutadana (204.500 
euros), les esportives (135.000 
euros) i les comercials (21.500 
euros). 
Les bases incorporen novetats 
com la forma de presentació de 
les sol·licituds i les seves justifi -
cacions que s’hauran de fer de 
forma telemàtica.
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‘Torna la il·lusió a Montcada 
i Reixac. Fem els teus desitjos 
realitat!’ és l’eslògan de la cam-
panya que realitza la Regidoria 
de Comerç per promoure les 
compres als comerços locals. El 
cartell, dissenyat per l’empresa 
Som, s’inspira en l’antic costum 
d’alguns professionals –com els 
carters o els vigilants de nit– de 
distribuir postals per Nadal en-
tre els seus clients. Les imatges, 
realitzades per Albert Aran, 
també inclouen espais emblemà-
tics del municipi. 
“La campanya té com a ob-

jectiu mostrar als consumi-
dors que als establiments de 
la localitat poden trobar tota 
mena de productes”, ha expli-
cat l’alcaldessa, Laura Campos 
(ECP).

Eixos comercials il·luminats. L’ini-
ci de la campanya nadalenca va 
tenir lloc el 26 de novembre a 
la tarda, amb la festa d’inaugu-
ració de l’enllumenat nadalenc a 
la plaça de l’Església organitza-
da per la Regidoria de Comerç 
i Turisme. L’esdeveniment va 
incloure una presentadora amb 
llengua de signes, una xocolata-

da per a 800 persones, l’actuació 
d’una banda de música i tallers 
infantils. 
“Accions com aquesta i la 
fi ra de Nadal, que es farà els 
propers 18 i 19 de desembre, 
tenen com a fi nalitat que la 
gent faci les seves compres al 
municipi”, ha afegit el regidor 
de Comerç i Turisme, Salva 
Serratosa (ERC). Tots els bar-
ris i eixos comercials compten 
amb llums nadalenques. Entre 
els elements decoratius que ha 
instal·lat l’Ajuntament hi ha una 
gran caixa de regal a la plaça de 
l’Església.

COMERÇ LOCAL

Els propers dies 18 i 19 de desembre torna la Fira de Nadal al carrer Major

Pilar Abián | Montcada

L’encesa de llums posa en 
marxa la campanya nadalenca

La festa organitzada per la Regidoria de Comerç i Turisme per encendre els llums nadalencs va comptar amb una elevada afl uència de públic
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Neix la Coordinadora Veïnal del Baix 
Besòs, amb representació local

La Federació d’Associacions de Veïns de Montcada i Reixac (Favmir) és 
una de les entitats que formen part de la nova Coordinadora Veïnal del 
Baix Besòs (CVBB). Els objectius del col·lectiu, al qual també pertanyen 
AV de Santa Coloma, Sant Adrià i Barcelona, són conscienciar i mobilitzar 
el veïnat sobre les necessitats d’aquesta zona de l’àrea metropolitana i 
treballar en coordinació amb les administracions en cinc àmbits: urba-
nisme, vulnerabilitats i emergències socials, sistema productiu i formació, 
salut i medi ambient i polítiques de gènere i igualtat | LR

ASSOCIACIONISME

El voluntariat de Protecció Civil
obté la Creu de Sant Jordi 

La Generalitat, a proposta de la Conselleria de Cultura, ha acordat con-
cedir la Creu de Sant Jordi 2021 a tots els voluntaris i voluntàries de 
Protecció Civil de Catalunya, entre els quals està l’associació local. L’en-
titat, nascuda fa 32 anys, compta amb una quinzena d’integrants i té 
la seu a l’Hotel d’Entitats de Can Sant Joan. Les principals tasques que 
desenvolupa són la vigilància forestal i la presència de control en actes 
socials, culturals i esportius, en coordinació amb Policia Local | PA
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La Trobada per la Sanitat Públi-
ca, organitzada per la Taula per 
la Salut i la Favmir el 20 de no-
vembre va tenir una doble ves-
sant reivindicativa i festiva, amb 
un rocòdrom i llits elàstics per a 
la canalla, una exposició sobre 
els 10 anys de lluita col·lectiva 
per recuperar les urgències noc-
turnes a Montcada i una taula 
rodona amb activistes per refl e-
xionar sobre la situació actual 
de l’atenció sanitària. 
El metge i activista social Toni 
Barberà, membre de la Marea 
Blanca, va elogiar la lluita de 
la Taula per la Salut, “com un 
símbol de resistència davant 

les retallades a la sanitat pú-
blica iniciades ara fa 10 anys 
pel govern d’Artur Mas i que 
encara continuen amb l’objec-
tiu de benefi ciar les mútues i 
el sector privat”. 

Fites assolides. Barberà va alertar 
sobre l’externalització progres-
siva de molts serveis, darrera de 
la qual s’amaguen processos de 
privatització, i va defensar “la 
mobilització veïnal i les seves 
conquestes, silenciades en molts 
casos pels mitjans”, va dir citant 
com a exemples la retirada de 
la Llei Aragonès del Parlament, 
l’anul·lació de l’euro per recepta 
o l’intent fracassat de privatitzar 

l’hospital Arnau de Vilanova, a 
Lleida. Per la seva banda, la infer-
mera i activista del SAP Munta-
nya, Trini Cuesta, va insistir so-
bre la necessitat de reclamar que 
l’atenció primària es doti dels 
recursos necessaris per donar 
un bon servei a la població. “No 
hem d’acceptar que ens facin 
un diagnòstic per telèfon, hem 
de reclamar la tornada de les 
visites presencials”, va remarcar 
Cuesta en la seva intenvenció. 
La Taula per la Salut va repren-
dre a l’octubre les mobilitzacions 
pel retorn de les urgències noc-
turnes. La concentració es fa el 
segon dijous de cada mes (19h) 
davant del CAP Montcada.

TROBADA ANUAL

La Taula per la Salut i la Favmir organitzen una jornada lúdica i, alhora, reivindicativa

Laura Grau | Pla d’en Coll

Activistes per la sanitat pública 
alerten sobre la privatització

D’esquerra a dreta, la periodista Sonia Ortega i els activistes Toni Barberà i Trini Cuesta, durant la taula rodona sobre la sanitat pública
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Els virus estacionals 
prenen protagonisme

Els CAP de Montcada han cons-
tatat un elevat increment de 
pacients amb virus estacionals, 
especialment entre la població 
infantil. Segons els pediatres 
que atenen al municipi, els virus 
respiratoris que l’any passat van 
quedar en segon pla aquesta tar-
dor han tornat a manifestar-se a 
través de refredats o gastroente-
ritis i un dels símptomes que po-
den tenir associat és la febre. Per 
aquest motiu, es recomana als 
pares unes pautes a seguir.
“En cas que no hi hagi febrícu-
la o aquesta sigui puntual, no 
és necessari anar al CAP. Si el 
quadre evoluciona amb febre 

durant més de dos dies o s’ob-
serva que l’infant té difi cultats 
per respirar, aleshores sí que 
cal passar per la consulta, ja 
que l’evolució pot derivar en 
una bronquitis”, ha explicat la 
pediatra del Cap Les Indianes 
Laura Herranz. 

Prevenció contra la Covid. Quan 
arriben al CAP, als pacients 
amb símptomes vinculats amb 
el coronavirus també se’ls fa una 
PCR per descartar que n’esti-
guin infectats, “tot i que la ma-
joria del virus que ara circulen 
no n’estan relacionats”, assegu-
ra la pediatra.

VIDEO A LAVEU.CAT

PEDIATRIA
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La pediatra del CAP Les Indianes Laura Herranz, atenent una pacient

Augment de casos de refredats i gastroenteritis en infants

Pilar Abián | Pla d’en Coll
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Junts considera que el camí cap 
a la independència és irreversible

Junts per Montcada es va pre-
sentar públicament el 29 de 
novembre amb una xerrada en 
què van participar l’exconseller 
Jordi Turull i el diputat al Parla-
ment Jaume Alonso Cuevillas. 
Després d’haver passat tres 
anys i mig a la presó i malgrat 
estar inhabilitat, Turull va refer-
mar el seu compromís personal 
per assolir la independència i la 
llibertat del país, entenent que 
actualment és fi ctícia. “No po-
dem parlar de llibertat –va 
dir– mentre l’Estat mantin-
gui la repressió contra més de 
3.000 de persones o mentre no 
puguin tornar els exil·liats”.
Davant la percepció d’un cert 

desànim en el si del moviment 
independentista, tant Turull com 
Alonso Cuevillas van mostrar el 
seu convenciment que, si es re-
prenen les mobilitzacions amb la 
determinació amb què es van fer 
per a l’1 d’Octubre, Catalunya 
acabarà aconseguint ser un Estat 
propi. “Els grans guanys polí-
tics i socials no s’aconseguei-
xen a la primera; ara tenim 
un aprenentatge que abans no 
teníem i, si això ho sumem a 
la força de la gent, el camí cap 
a la independència és irrever-
sible”, va manifestar Turull. 

Estratègia. Per a l’exconseller, 
és necessari que els partits sobi-
ranistes recuperin complicitats i 

marquin un full de ruta clar so-
bre el camí a seguir. En la matei-
xa línia es va pronunciar Alonso 
Cuevillas, qui creu que cal apro-
fi tar el prestigi que està guanyant 
Catalunya en les batalles judicials 
a Europa. “Hem de crear les 
condicions perquè Espanya es 
vegi forçada a tolerar un refe-
rèndum”, va dir el diputat. 
A l’acte també va participar Pere 
Canadell, responsable comarcal 
de Junts, i el portaveu local de la 
formació, Llorenç Madurell, qui 
va instar als militants i simpatit-
zants de les formacions indepen-
dentistes presents a “sumar es-
forços i recuperar les sinèrgies 
que van fer possible l’organit-
zació de l’1 d’Octubre”.

Pilar Abián | Terra Nostra

POLÍTICA
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Turull i Alonso Cuevillas, amb l’executiva local formada per Llorenç Madurell, Francesca Brulles, Montse Sánchez i Josep Punga

Jordi Turull i Jaume Alonso Cuevillas participen a la presentació del partit a Montcada

Cs proposarà crear una 
mesa al Parlament sobre 
urbanitzacions irregulars

BOSC D’EN VILARÓ

Pilar Abián | Montcada

El diputat Nacho Martín Blanco es reuneix amb els veïns

Cs sol·licitarà al Parlament 
de Catalunya la creació d’una 
mesa per tractar la situació del 
Bosc d’en Vilaró, en particular, 
i la de les urbanitzacions pen-
dents de legalització o regu-
larització, en general. Així ho 
va anunciar el diputat Nacho 
Martín Blanco el 27 de no-
vembre, durant la seva visita 
a la urbanització montcaden-
ca, acompanyat dels regidors 
del grup municipal del partit 
a l’Ajuntament, Ana Pellicer, 
Angelina E. del Pino i Juan 
Romero.
Els polítics es van reunir amb 
representants de l’AV Bosc 
d’en Vilaró i van recollir les se-
ves inquietuds davant l’avenç 
dels expedients d’enderroc que 
hi ha en marxa. “És evident 
que aquesta és un problemà-
tica urgent que, fi ns ara, ni la 
Generalitat ni el govern han 
resolt, per això proposarem 
crear una mesa al Parlament 
per debatre aquesta qüestió 
i d’altres similars, ja que hi 

Nacho Martín, atenent els mitjans
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Andreu Boullosa, escollit nou 
portaveu del Jovent Republicà

Andreu Boullosa –al centre de la imatge– ha estat triat nou 
portaveu de la secció local de la formació en substitució d’Usha 
Polo que passa a ser responsable de secretaries d’Organitza-
ció, Activisme i Feminismes. Joan Trias continua al front de 
la secretaria de Finances i David Brau és el nou secretari de 
Xarxes i Comunicació i de Formació. La renovació de la junta 
permanent del Jovent Republicà es va fer el 23 de novembre 
en el marc del II Congrés local ordinari que va comptar amb 
la participació de militants de les JERC i d’ERC. Boullosa, de 
24 anys i amb formació en Ciències Polítiques, va encoratjar 
els assistents a treballar per les properes eleccions municipals 
amb l’objectiu de continuar “transformant el municipi des de 
les institucions”. En aquest sentit, el polític va posar en valor 
la presència de Gerard Garrido (JERC), al govern local | PA

POLÍTICA

ha molts llimbs legals que no 
acaben d’estar resolts i que 
s’han de preveure en la nova 
Llei de Territori”, va dir el di-
putat en declaracions a laveu.cat.

Posicionaments. Els representants 
de Cs es van comprometre amb 
els veïns del Bosc d’en Vilaró a 
promoure iniciatives parlamen-
tàries que obliguin tots els grups 
a posicionar-se. “Així es veurà 
quins són els partidaris d’en-
derrocar, posant per davant el 
medi ambient a les persones”, 
va dir Martín Blanco.
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anuncis gratuïts Tel. 935 726 474  
som@laveu.cat

Alquiler. Aparcamiento en c/ Bruc, por 
45 euros al mes.Tel. 655 520 401.
Alquiler. Pareja busca habitación 
para alquilar. Tel. 647 039 658.
Lloguer. Busco habitatge a Montca-

da. Tel. 666 555 373 (Montserrat).
Busco. Piso para alquilar a particu-
lar. Tel 699 428 209 (Josefi na).
En venda. Dues estufes de llenya i 
una de butà. Tel 936 911 336.

• AJUNTAMENT DE MONTCADA I REIXAC 
(Av. de la Unitat, 6), de 9 a 14 h

• AUDITORI MUNICIPAL 
(Pl. de l’Església, 12), de 17 a 21 h

• CASA DE LA VILA 
(C. Major, 32), de 9 a 21.30 h

• ESPAI CULTURAL KURSAAL 
(C. Masia, 39), de 8 a 20 h

CALENDARI 
MUNICIPAL 

2022
Dijous 16 de desembre, 

a les 19 h,
a l’Auditori Municipal

Recolliu el vostre exemplar 
a partir del 17 de desembre

PRESENTACIÓ DEL

INSCRIPCIONS: Regidoria d’Esports

  C. Tarragona, 32
   De dilluns a divendres, de 9 a 14 h; dimarts i dijous,

també de 16 a 19.30 h

       935 650 999
       esports@montcada.org

CURS DE PILATES, 
IOGA I TAITXÍ
AL PAVELLÓ MIQUEL POBLET
DE GENER A JUNY DEL 2022

La inscripció permet assistir a la sessió de taitxí txikung 

dels divendres al gimnàs municipal (de 17 a 18 h)

i dijouss,

• De 9.30 a 10.30 h

Pilates (dilluns), ioga (dimecres)
i taitxí (divendres)

• De 10.30 a 11.30 h

Pilates (dilluns i divendres)
i ioga (dimecres)

• D’11.30 a 12.30 h

Ioga (dilluns i divendres)
i pilates (dimecres)

Preu trimestral: 77,52 euros

Tres horaris a escollir:

La Junta de Govern Local d’aquest Ajuntament, en sessió del dia 15 
de novembre de 2021, i de conformitat amb el Decret de l’Alcaldia 
núm. 2139/2019, de 2 de juliol de 2019, de delegació d’atribucions 
de l’Alcaldia en la Junta de Govern Local, ha aprovat:
-La resolució dels recursos de reposició presentats contra 
l’aprovació definitiva del projecte de reparcel·lació de l’àmbit de 
l’Estany de Gallecs, aprovat en sessió de Junta de Govern Local del 
dia 26 d’abril de 2021.
-L’aprovació del Text Refós del dit projecte que conté les 
modificacions derivades de l’estimació dels recursos de reposició 
i els canvis introduïts d’ofici.
-Notificar aquests acords als interessats.
Contra aquesta resolució, es podrà interposar recurs contenciós 
administratiu davant els jutjats contenciosos administratius de 
Barcelona. En el termini de dos mesos a comptar des del dia 
següent al de la recepció de la notificació.
La qual cosa es fa pública per a general coneixement, mitjançant 
anuncis a publicar al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, 
a un dels diaris de premsa periòdica de més divulgació a l’àmbit 
municipal i a l’e-Tauler de l’Ajuntament de Montcada i Reixac.

L’alcaldessa, Laura Campos Ferrer
01/12/2021

EDICTE
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L’homenatge a les 37 dones as-
sassinades durant el 2021 per 
les seves parelles o exparelles 
va ser l’eix central de l’acte 
del Dia Mundial contra les 
Violències Masclistes, celebrat 
a la plaça de l’Església el 25 
de novembre. Un total de 37 
dones del municipi van parti-
cipar en una impactant perfor-
mance, representant els cossos 
de les víctimes estirats al terra 
i coberts amb llençols negres, 
mentre es llegien els noms i 
la procedència de cadascuna 
d’elles. “Darrera de les xifres 
hi ha històries personals de 
dolor i injustícia i la neces-
sitat urgent de posar punt 
i fi nal a aquesta xacra soci-

al”, va manifestar l’alcaldessa, 
Laura Campos (ECP), que 
va parlar de les violències  en 
plural: “Les morts són la mà-
xima expressió d’un sistema 
patriarcal que empara i pro-
picia moltes altres formes de 
violència més quotidianes i 
normalitzades”. Va citar com 
a exemples la seguretat als car-
rers, la bretxa salarial, la pres-
sió mediàtica, els cànons de 
bellesa o anar a la presó per 
protegir els fi lls i fi lles, entre 
d’altres situacions. L’alcaldes-
sa també va reclamar una ma-
jor voluntat política i legislati-
va en la protecció de les dones 
i una educació transversal i 
contínua. Per la seva banda, la 
regidora d’Igualtat, Feminismes 

i LGTBI, Jessica Segovia (ECP), 
va fer una crida als homes: “Cal 
desobeir els mandats de la 
masculinitat més tradicional 
i dominant per generar nous 
referents que permetin cons-
truir milers de masculinitats 
responsables, lliures, igualità-
ries, diverses, inclusives i cui-
dadores”.

Societat
laveu.cat/societat

DIA DE LES PERSONES MIGRANTS
La Biblioteca Elisenda acollirà la presentació 
del llibre ‘Tan sols viure’ i la projecció del 
documental ‘18+1’, de l’agència La Talaia
13 DE DESEMBRE, 18.30H

A la marxa organitzada per la societat civil van participar els equips de futbol femení del FB Montcada i de la UE Sant Joan Atlètic, els Diables de Can Sant Joan i els grups de dones de Can Sant Joan i de Can Cuiàs

25 DE NOVEMBRE

Unes 300 persones es concentren a la plaça de l’Església per recordar les víctimes i participen en una marxa de torxes

Laura Grau | Montcada
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Campos: ‘Les morts 
són la màxima 
expressió d’un sistema 
patriarcal que empara 
altres violències més 
quotidianes’

Clam contra les violències masclistes

VIDEO A LAVEU.CAT

Reivindicacions feministes
Representants dels grups de do-
nes van llegir el manifest ‘Fúria 
feminista contra les violències 
masclistes’, que exigeix polítiques 
públiques, recursos i mitjans su-
fi cients per a totes les dones en 
el sistema de protecció i de recu-
peració enfront de les violències 
masclistes i a tots els àmbits de 
l’administració, especialment a 
l’educació, la salut i la justícia. En-
tre d’altres exigències, el manifest 
reivindica la derogació de la llei 
d’estrangeria, posar en valor les 
xarxes comunitàries, la inclusió 
de totes les dones, el dret a l’ha-
bitatge, la no discriminació salarial 
per raó de gènere, la integració 
immediata de les treballadores 
de la llar i de les cures a la Segu-

retat Social, el reconeixement de 
tots els drets laborals, la protecció 
efectiva de les dones supervivents 
de violència, l’erradicació de la 
llei mordassa, la fi  de la violència 
policial, l’acompanyament de la 
infància i l’adolescència en la di-
versitat afectiva-sexual i corporal i 
de gènere i les maternitats lliures. 

Marxa de torxes. Un cop fi nalitzat 
l’acte organitzat per l’Ajuntament 
es va fer una marxa de torxes, im-
pulsada per persones i entitats de 
la societat civil, entre les quals hi 
havia els equips de futbol feme-
ní del FB Montcada i la UE Sant 
Joan, els Diables de Can Sant 
Joan i els grups de dones de Can 
Sant Joan i Can Cuiàs | LG



131a quinzena | Desembre 2021 13Societat

El programa del 25N al muni-
cipi ha inclòs aquest any dues 
accions que reivindiquen la im-
plicació dels homes en la lluita 
contra qualsevol tipus de  vio-
lències masclistes. La Casa de 
la Vila va acollir el 30 de no-
vembre una xerrada sobre al-
tres models de masculinitat, a 
càrrec del sociòleg Paco Abril, 
d’AHIGE-Homes Igualitaris, 
qui va parlar del que signifi -
ca ser un home en la cultura 
patriarcal i de la importància 
de fer un treball preventiu cap 
a la igualtat per erradicar les 
violències masclistes. 

Objectius. “El repte de l’home 
del segle XXI és construir 
uns altres models de mas-
culinitat que apostin per 
la igualtat. Hem de deixar 
de ser còmplices de les acti-
tuds masclistes que veiem”, 
va destacar el ponent, qui va 
afegir que és necessari “fer un 

treball educatiu amb els in-
fants perquè es construeixin 
des de la llibertat i la no vio-
lència”. Abril va comentar que 
des de la seva associació s’or-
ganitzen tallers de prevenció 
a escoles, presons i altres col-
lectius: “Donem eines i treba-
llem habilitats per entendre 
la vida des de l’empatia o 

l’escolta activa amb l’objec-
tiu de ser unes persones més 
lliures i justes”. 

Cinefòrum. El Casal de la Gent 
Gran Casa de la Mina acollirà 
el 9 de desembre (17h) un ci-
nefòrum amb la projecció del 
documental ‘Hombres’. 

El sociòleg Paco Abril fa una xerrada sobre altres models de masculinitat
Sílvia Alquézar | Montcada

‘Els homes hem de deixar de 
ser còmplices del masclisme’ 

25N
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El sociòleg Paco Abril, durant la conferència que va oferir a la Casa de la Vila

Acte reivindicatiu del grup de dones
El Grup de Dones de l’AV Can Sant Joan fa una crida a seguir lluitant 
contra les violències masclistes que, des de 2003 fi ns ara, ja han causat 
la mort de 1.118 dones a l’Estat espanyol, de les quals 37 han estat 
assassinades durant aquest any. “Avui en són 37, però demà en poden 
ser 38,... avui és una desconeguda, demà pot ser una germana, una 
fi lla, un cosina... No hem d’abaixar la guàrdia i hem de continuar mo-
bilitzant-nos perquè juntes som més fortes”, va dir Sònia Ortega, durant 
l’acte que va organitzar el col·lectiu el dia 24 al Kursaal amb motiu del 
25N. La jove activista també es va referir a altres tipus de violències, com 
les agressions sexuals i l’assetjament a la feina que tantes dones pateixen 
en el seu dia a dia. L’acte va cloure amb l’actuació del grup Aura | LG

Concentració al barri de Can Cuiàs
El Grup de Dones de Can Cuiàs 
va organitzar el 26 de novem-
bre una concentració davant del 
Centre Cívic en el marc del 25N 
per reclamar l’erradicació de les 
violències masclistes. Durant 
l’acte, es va llegir un manifest. 
Les assistents van exhibir pan-
cartes amb frases reivindicatives 
i van lluir torxes en record de les 
dones assassinades per les seves 
parelles o exparelles | SA

AV
 C

AN
 S

AN
T 

JO
AN

CAN SANT JOAN

CC
 C

AN
 C

U
IÀ

S

VIDEO A LAVEU.CAT
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Coincidint amb el Dia Mundial 
dels Drets dels Infants, que se 
celebra el 20 de novembre, l’Au-
ditori Municipal va acollir el dia 
19 la presentació dels nous con-
sellers i conselleres del Consell 
d’Infants i el comiat dels sortints, 
amb la presència de l’alcaldessa, 
Laura Campos (ECP), el regi-
dor d’Infància i Joventut, Gerard 
Garrido (ERC), i les famílies.
Els representants que ara mar-
xen han viscut la seva etapa al 
Consell d’una manera molt es-
pecial, ja que l’esclat de la pan-
dèmia els va obligar a fer les 
sessions de manera telemàtica 
i els va impedir portar a terme 
les propostes que van plantejar, 
com ara l’elaboració d’un conte 
que abordi la problemàtica de 
les violències. Aquest projecte 
ha engrescat els actuals con-
sellers i conselleres, que s’han 
compromès a tirar-lo endavant i 

tenir-lo enllestit per a la pròxima 
Diada de Sant Jordi. La propos-
ta també tindrà una fi nalitat soli-
dària, ja que els diners que es re-
cullin de la venda del volum es 
lliuraran a alguna entitat social.

Reivindicacions. Durant l’acte, 
els infants van llegir un mani-
fest on van reivindicar diversos 
drets, com ara una educació 
gratuïta i una societat igualità-
ria, on no existeixi l’explotació 
infantil en el treball. En el torn 
de parlaments, també van in-
tervenir els representants mu-
nicipals. L’alcaldessa va agrair 

als infants les seves aportaci-
ons i la seva feina en el Con-
sell i els va desitjar molta sort 
en el nou projecte. “Estic con-
vençuda que el llibre serà un 
èxit i, a més, m’ha encantat 
que tingui una fi nalitat so-
lidària”, va manifestar Cam-
pos. Per la seva banda, el re-
gidor d’Infància i Joventut va 
destacar “el dret dels infants 
a expressar les vostres idees i 
aportacions que, de vegades, 
són molt millors que la dels 
adults”.

Guarda paper 
de regal per 
embolicar 
altres regals 
més endavant

Sigues creatiu amb 
els embolcalls de 
regals per tal d’evitar 
comprar paper

Fes cuina 
d’aprofitament

Porta les teves 
bosses quan 
vagis a 
comprar regals

Fes tu la 
decoració 
nadalenca de 
casa teva

Compra i regala 
coses que siguin 
necessàries

Compra 
joguines 
sostenibles

Utilitza 
llums
de baix 
consum 

En lloc de 
comprar 
mascotes,
adopta-les

Opta pel comerç 
de proximitat,
així evitaràs 
emissions 
contaminants 

Fes regals solidaris i 
immaterials (entra-
des, massatges...) 

Posa a la venda 
i rebaixada la 
fruita “lletja” 

Ofereix opcions 
sostenibles 
dels teus 
productes

Recorda plegar les 
caixes de cartró

A Montcada 
i Reixac som R!

Reduim, 
Reutilitzem, 
Reciclem

Redueix residus aquest Nadal 

Compra 
productes a 
granel, sense 
plàstics ni 
bosses

Separa les deixalles 
correctament i 
porta-les al contenidor 
corresponent....

Sílvia Alquézar | Montcada

La venda del volum es destinarà a fi nalitats solidàries

Els consellers i les conselleres es van fer una foto de família amb les autoritats municipals en acabar la presentació del nou curs
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CURS 2021-2022

El Consell dels Infants és un òrgan 
de participació ciutadana amb la 
fi nalitat que els nens i nenes de la 
ciutat puguin ser consultats i es-
coltats, en relació amb els afers 
del municipi que els afecten com 
a ciutadans de ple dret, i d’aques-
ta manera esdevinguin partícips en 
les decisions que es prenen. Aquest 
òrgan està format per alumnes del ci-
cle superior de totes les escoles. Els 
representants es reuneixen mensual-
ment en horari extraescolar | SA

Participar de les decisions

El Consell d’Infants 
escriurà un conte 
sobre les violències

La presentació dels 
nous consellers 
i conselleres va 
tenir lloc el 20 de 
novembre, a l’Auditori

VIDEO A LAVEU.CAT
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Compra 
el boli solidari

1,5€

Amb el suport de:

Campanya solidària de joguines 2021Campanya solidària de joguines 2021

RECOLLIDA 

DE MATERIAL 

ESCOLAR I CONTES 

NOUS A LA CASA

DE LA VILA

VENDA ALS ESTABLIMENTS SEGÜENTS:
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

• Malakita  - C. Reixagó, 46-48

• 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

• 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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La ràdio escolar, una fi nestra oberta al 
món que captiva l’alumnat i les famílies
L’escola El Turó és un dels vui-
tanta centres de tot Catalunya 
que disposa d’una emissora de 
ràdio. La iniciativa es va posar 
en marxa el curs passat amb 
l’objectiu de treballar la llengua 
i la comunicació enfrontant-se 
davant d’un micròfon. Alho-
ra, és una eina didàctica que 
permet aprofundir de manera 
transversal en qualsevol matè-
ria i metodologia. 
El projecte s’ha iniciat amb els 
infants del Cicle Superior, tot i 
que la resta també hi participa 
de manera puntual. “La ràdio 
ajuda a perfeccionar l’expres-
sió oral i escrita i a treballar 
altres disciplines però, a la 
vegada, també actua com 
un element motivador i en-
grescador de la canalla, que 
passa a ser la protagonista de 
l’aprenentatge”, ha explicat 
la directora, Inma Espinosa. 

Podcast. L’emissió de Ràdio El 
Turó es fa per Internet, apro-
fi tant els recursos de les noves 
tecnologies. La persona que co-
ordina el projecte és Christian 
Peraire, responsable de l’àrea 
de Tecnologies per a l’Aprenen-
tatge i el Coneixement (TAC). 
“La ràdio també ens permet 

treballar la competència digi-
tal, ja que tots els continguts 
es pugen al web de l’escola 
on tenim un espai des d’on es 
poden accedir als programes 
que elaboren els alumnes”, 
ha comentat el mestre, qui ha 
afegit que “la ràdio per In-
ternet es pot escoltar des de 
qualsevol lloc del món i en 
quasevol moment del dia”.

Grups reduïts. El projecte es rea-
litza en grups reduïts que treba-

llen els continguts per seccions. 
La ràdio aborda diferents temà-
tiques com les notícies de l’esco-
la, la música, les ‘mates’ diver-
tides, la llengua, l’actualitat i la 
salut, entre d’altres. “Primer 
escollim el tema que volem 
tractar, busquem informa-
ció, la redactem i fem el guió. 
Després, ho gravem a l’estudi 
de ràdio, l’editem i, per úl-
tim, ho pengem a la web”, ha 
explicat Sarim Naveed,  de sisè. 
Per al Muhammad Riyaan, un 

dels espais que més el motiven 
és el de Personalitats: “He des-
cobert que Albert Einstein era 
un científi c molt important. 
M’agrada estudiar d’aquesta 
manera perquè aprens molt i, 
alhora, et diverteixes”.
Una de les seccions que té més 
èxit entre els infants i les seves 
famílies és la de Conèixer altres 
cultures. “Estic treballant Emi-
rats Àrabs. M’agrada saber 
com és la vida, què mengen, 
com viuen i què fan a d’al-

tres països d’arreu del món”, 
ha manifestat l’alumna Oyinda 
Kposowa, de sisè. “Tenim una 
comunitat educativa molt di-
versa i, a través d’aquesta sec-
ció, tothom se sent involucrat 
i partícip de la iniciativa”, 
ha indicat Peraire. “Som una 
comunitat d’aprenentatge i, 
gràcies a la ràdio, creem un 
vincle afectiu important amb 
l’alumnat i les famílies”, ha 
destacat la directora.

Sílvia Alquézar | Montcada

Alumnes de sisè de l’escola El Turó, durant una de les gravacions dels continguts de la seva emissora, que difonen a través de la pàgina web del centre

L’escola El Turó té en marxa la seva emissora des del curs passat, una eina didàctica per treballar de manera tranversal
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Ràdio Font Freda, pionera als anys 80
L’escola Font Freda va posar en 
marxa el 1982 la seva emissora 
de ràdio, una iniciativa pionera 
a Catalunya i arreu de l’Estat 
que va estar en funcionament 
durant una dècada. El seu im-
pulsor va ser el professor de 
Pretecnologia Carlos Dorado, 
apassionat del món de la radio-
fonia. “Vam desenvolupar el pro-
jecte amb molta il·lusió, però 
amb pocs recursos i suports”, 
ha manifestat, tot recordant que 
els inicis no van ser fàcils. “Vam 
començar amb un emissor de 
només un vat muntat en una 
llauna. Després, vam fabri-
car-ne un altre de més potèn-

cia que ja ens permetia arribar 
a tot Montcada”, ha destacat 
Dorado –a la fotografi a. 

Projecte pioner. A nivell peda-
gògic, Ràdio Font Freda també 
ha fet història perquè proposava 
un tipus d’educació avançada a 
la seva època, com són els tre-
balls per projectes, però no els 
podien desenvolupar durant 
l’horari lectiu perquè aquesta 
metodologia encara no esta-
va incorporada en el sistema 
educatiu: “Ho fèiem de ma-
nera paral·lela, de 12 a 15h, 
perquè no interferís en la resta 
d’assignatures. Proposàvem 

noves dinàmiques a dins de 
l’aula, on l’alumnat era el pro-
tagonista de l’aprenentatge”. 
L’experiència de Ràdio Font Fre-
da va marcar tota una generació 
d’alumnes del centre educatiu. 
La màgia de les ones els va cap-
tivar de ben petits i, ja d’adults, 
n’hi ha un bon grapat que s’han 
dedicat professionalment al 
món de la comunicació. Aquest 
és el cas de Carlos Gracia, cap del 
departament de Comunicació de 
l’Ajuntament de la Llagosta: “Amb 
la perspectiva dels anys, m’ado-
no que va ser un privilegi tenir 
una ràdio a l’escola” | SA
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L’emissió de Ràdio El 
Turó es fa íntegrament 
per Internet, aprofi tant 
les noves tecnologies

VIDEO A LAVEU.CAT

VIDEO A LAVEU.CAT
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DESEMBRE

Fins 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

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 al 3 de desembre.
Pista Semicoberta Escola Reixac

2
1

/2
2CICLE 

DRETS 
HUMANS, 
MIGRACIÓ
I REFUGI

Montcada
antirumors

Amb la col·laboració de:

Fins al 14 de gener
MOSTRA DE L‘EXPOSICIÓ

ITINERANT “RELATS

DE REFUGI”
Espai Cultural Kursaal

EXPOSICIÓ ITINERANT

• Fins 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 •

Dilluns 13 de desembre,

a les 18.30 h

DOCUMENTAL “18 + 1”

I PRESENTACIÓ DEL LLIBRE TAN 
SOLS VIURE 

Biblioteca Elisenda de Montcada

Dimarts 21
de desembre,
a les 18.30 h

TALLER DE FAKE NEWS

SOBRE RACISME I MIGRACIÓ: 

“ANTICOSSOS CONTRA ELS 

RUMORS I LES FAKE NEWS”
Biblioteca Elisenda de Montcada

Fins al 31 de desembre

Commemoració del Dia Internacional de les Persones Migrants

MOSTRA DE FAKE NEWS SOBRE MIGRACIÓ
Biblioteca Elisenda de Montcada

El llibret de 
relats, a les 
teves mans!
Escaneja aquest 
codi QR

41è aniversari 
del Casal Cívic 
de Montcada

El Casal Cívic Montcada, al 
parc Salvador Allende, celebra 
aquest mes el seu 41è aniver-
sari amb un programa d’activi-
tats obertes a tothom. El grup de 
play-back del Casal actuarà el dia 
5, de 17 a 19h, i la coral del cen-
tre i el grup Barcinova oferiran 
un concert el dia 17 (17h). 

Plat fort. Les activitats clouran 
el dia 22 (16.30h) amb l’ac-
tuació del monologuista Marc 
Buxaderas, qui explicarà amb 
humor i ironia situacions atípi-
ques que li passen pel fet de ser 
una persona amb discapacitat, 
amb l’objectiu que la gent des-
cobreixi el seu dia a dia.

Sílvia Alquézar | Redacció

Marc Buxaderas hi actuarà el dia 22

Converses a peu de carrer per 
trencar barreres i prejudicis

DIA MUNDIAL DE LA DISCAPACITAT

L’Ajuntament s’uneix a la com-
memoració del Dia Internacional 
de les Persones amb Discapacitat,  
que se celebra el 3 de desembre, 
amb un acte que es farà a la 
plaça de l’Església amb la col-
laboració de les fundacions 
Adimir i ESMEN. 
L’activitat començarà a les 
16.15h i consistirà en la lectu-
ra d’un manifest a càrrec de 
Carolina Ibáñez, presidenta de 
la Fundació Adimir, que pro-
mou la inclusió a la societat de 
persones amb atenció a la di-
versitat. Aquesta entitat dispo-
sa, des del 2009, d’un Centre 
d’Atenció Integral de la Disca-
pacitat al carrer Crisantems, al 
barri de Terra Nostra. 

Performance. A continuació, i 
en el marc de la campanya ‘Mi-
ra’m i podràs veure’t’, ideada 
pel col·lectiu d’artistes uTopia 
Barcelona, la Fundació ES-

MEN farà en la mateixa plaça 
una performance que consis-
tirà a situar dues butaques a 
l’espai públic per convidar els 
vianants a seure davant d’una 
persona amb discapacitat intel-
lectual per parlar sobre les se-
ves experiències vitals i altres 
quotidianitats. 
L’objectiu d’aquesta iniciativa, 
dirigida per una dinamitzadora 
i que també es farà de forma 
paral·lela a dos punts situats a 
Barcelona, és estimular la lliu-
re conversa entre vianants i 
persones amb discapacitat per 
trencar barreres i prejudicis i 
visibilitzar els punts en comú 
que hi ha entre els participants 
a les xerrades.

Sílvia Alquézar | Redacció

La plaça de l’Església acollirà els actes organitzats per l’Ajuntament i les fundacions Adimir i ESMEN

L’experiència de Pingüinet
La Fundació ESMEN acumula més de 30 anys promovent la qualitat 
de vida, l’autonomia i la plena inclusió de les persones amb disca-
pacitat intel·lectual. A Montcada i Reixac, disposa, des de 1996, del 
Centre Especial de Treball Tintoteria Pingüinet, que fomenta la inclu-
sió laboral de persones amb discapacitat intel·lectual i que està situat 
al carrer Indústria, al polígon Foinvasa –anteriorment, estava instal-
lat al costat de l’estació Montcada Bifurcació, a Can Sant Joan | LR

VIDEO A LAVEU.CAT

El programa també 
inclou la lectura d’un 
manifest reivindicatiu 
dels drets del col·lectiu
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SLC de Montcada i Reixac

Cursos de català per a adults 2021-2022

Matrícula per als cursos que comencen 
al gener de 2022

Informació i cita prèvia:

INSCRIPCIÓ

Antic alumnat: 16 i 17 de desembre

Nou alumnat: 20 i 21 de desembre

En línia: inscripcions.cpnl.cat
Presencial (amb cita prèvia):

de 10 a 13 h i de 16.30 a 19.30 h

3 NOUS CURSOS PRESENCIALS!
2 cursos de nivell bàsic:

dimarts i dijous, de 9.30 a 11.30 h o d’11.30 a 13.30 h
1 curs de nivell inicial:
dilluns i dimecres, de 18 a 20 h

El número 54 del carrer Major 
acull des de fa més d’un segle 
una de les botigues més anti-
gues del municipi, la cansala-
deria Can Pere. El negoci ha 
passat de pares a fi lls durant 
sis generacions en el si de la fa-
mília Bordas, que guarda amb 
especial estima dos documents 
que acrediten la longevitat de 
l’establiment: un inventari da-
tat del 1860 i un testament del 
1917, en què Pere Bordas deixa 
el comerç en herència al seu fi ll 
Jaume. 

Evolució històrica. “La botiga 
s’ha anat adaptant a les noves 
demandes del públic”, explica 
Lluís Bordas, actual propietari 
de Can Pere, juntament amb la 
seva germana Montse, la seva 
dona Rosa Maria i el seu fi ll 
Pere. En els seus inicis, la can-
saladeria venia botifarra crua, 
blanca, negra i cuit, però amb 
els anys va incorporar altres 
productes d’alimentació i un 
espai de drogueria. “Fins i tot, 
el local devia oferir també el 
servei de bar per les imatges 
que ens han quedat de gent 
prenent begudes a l’entrada 
del negoci”, explica Lluís. 
Posteriorment, Can Pere va 
anar reduint l’oferta amb el 
pas de les dècades per espe-
cialitzar-se en aliments de 
cansaladeria. L’obertura del 

mercat municipal al passeig 
Rocamora l’any 1973 va ser 
un cop dur per a Can Pere, 
que va veure com la clientela 
marxava al nou equipament 
comercial. “Totes les botigues 
del voltant vam quedar molt 
tocades i nosaltres, fi ns i tot, 
ens vam plantejar la possi-
bilitat de traslladar-nos al 
mercat, però fi nalment ho 
vam descartar”, recorda l’ac-
tual propietari, qui opina que 
l’establiment va recuperar el 
volum de vendes al poc temps 
en oferir un producte artesanal 
de qualitat. “És el nostre tret 
d’identitat, però cada vegada 
som menys els negocis amb 
aquest mètode perquè por-
ta molta feina”, es lamenta, 
tot  reivindicant el paper del 
comerç de proximitat: “Som 
els que mantenim el caliu de 
poble”. 
El futur de Can Pere sembla 
assegurat de moment. Pere, la 
setena generació de la família 
Bordas, té previst fer-se càr-
rec del negoci: “Mantindré la 
tradició familiar adaptada 
als nous temps, com hem fet 
sempre”.

NISSAGA DE COMERÇ 
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Lluís Bordas, sisena generació de Can Pere, amb la seva germana Montse (dreta), la seva dona Rosa Maria i el seu fi ll Pere

‘El nostre tret d’identitat 
és un producte artesanal 
de qualitat’, destaca 
l’actual propietari

Eric Moner | Montcada

Can Pere, una cansaladeria centenària
La sisena generació de la família Bordas dirigeix una de les botigues més antigues del municipi, ubicada al carrer Major

Una imatge de la cansaladeria Can Pere al voltant de la dècada dels vuitanta 
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Els germans Bordas, davant de la botiga
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Els Amics de Reixac participen 
per primera vegada a La Mara-
tó de TV3, dedicada a la Salut 
Mental, amb una caminada i 
una festa, que tindran lloc el 19 
de desembre. El recorregut co-
mençarà a la plaça Lluís Com-
panys (9h) i acabarà a Reixac, 
on hi ha prevista una xocola-
tada i activitats infantils. Tot 
seguit, hi haurà una passejada 
per l’entorn natural de l’esglé-
sia. A les 11.30h, actuaran les 
corals Mare de Déu del Turó 
i l’Associació Giravolt. En la 
iniciativa col·laboren El Cim i 
la Joventut Atlética Montcada. 

Els tiquets es poden comprar 
el 15 de desembre per 5 euros 
al despatx parroquial de Santa 
Engràcia, de 18 a 19.30h.

Festival. També el dia 19, La 
Unió de Mas Rampinyo ofe-
rirà el tradicional festival amb 
la participació de d’escoles de 
ball del municipi. L’entitat ha 
creat una fi la zero on la ciuta-
dania pot col·laborar amb la 
seva aportació. Hi actuaran 
Gris Dance Territori Musical, 
Cirq’s Dance Studio, Jym’s 
Studio, Escola de Ball Endan-
sa Eva Nieto, els grups de La 
Unió Gimnàstica Rítmica, 

Dansa Jazz Endansa Susana 
Arévalo, a més del grup de 
Playbacks de la Gent Gran 
i les actuacions musicals de 
Marta Rodríguez, Ivan Rodrí-
guez, Ramon Castillo i Kilian 
Noise. El Grup d’Activitats per 
La Dona de La Unió  posarà 
una parada d’artesania. Les 
entrades es poden adquirir al 
preu de 5 euros al web la-unio.
cat. Per la seva banda, el Ca-
sal Cívic de Montcada, al parc 
Salvador Allende, farà el dia 7 
una xerrada en línia sobre la 
temàtica i, presencialment, un 
bingo i una xocolatada solidà-
ries per a la Marató de TV3. 
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Els Amics de Reixac organitzen 
una caminada i una xocolatada
La Unió acollirà el tradicional festival amb la participació de les escoles de ball

MARATÓ DE TV3

Lluís Maldonado | Redacció

La Unió de Mas Rampinyo organitza un any més el tradicional festival que compta amb l’actuació de diferents escoles de ball del municipi
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Grups municipals
laveu.cat/latevaveu

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

Juan Carlos de la Torre

Aquest passat mes de novembre es va tancar la tercera edi-
ció dels pressuposts participatius. Per al període 2021-2023 
es van presentar un total de 36 propostes, una del àmbit 
juvenil, dues socials i 33 d’inversions, de les quals 16 van  
complir amb els requisits exigibles a les bases per passar a 
fase de votació, consolidant d’aquesta manera la cultura democràtica, on tots i totes les veïnes 
participen i decideixen de forma corresponsable sobre les polítiques de la ciutat. Cal destacar 
d’aquesta edició la qualitat de les propostes presentades amb la visió de millorar el espai 
públic i consolidar serveis a la ciutadania i l’important augment de la participació que gairebé 
a duplicat la dels processos anteriors, raons per les quals ens hem de felicitar i agrair l’ampli 
compromís ciudatà amb el projecte de ciutat que tots i totes volem.   
Els pressupostos participatius són una eina important per a que els veïns i veïnes s’iniciïn en 
la democràcia participativa amb l’objectiu de decidir col·lectivament on van a parar part dels 
diners que es recapten a través dels impostos, permetent la participació directa de la ciutada-
nia en l’elaboració dels pressupostos públics, implicant-la en diferents àmbits com la refl exió 
de necessitats, la identifi cació de demandes, la priorització dels pressupostos i el seguiment 
de la seva execució a través de la rendició de comptes continuada al govern, amb la clara 
voluntat de canviar les formes tradicionals de fer política i gestionar les qüestions públiques.
Per tot l’esmentat, valorant els pressupostos participatius com una gran eina d’inclusió social, 
entenem, però, que no han de ser l’única via per promoure la participació. Si bé són una de 
les moltes opcions existents, el repte és implantar altres experiències de democràcia participa-
tiva que tractin qüestions diferents i promoguin el debat i la deliberació sobre aspectes vitals 
com l’exclusió social, l’educació, la cultura, la sostenibilitat ambiental, etc. 
Fomentant la participació en tots els àmbits construirem entre tots i totes una societat crítica, 
reivindicativa, implicada en el projecte de ciutat i enfortida culturalment per contribuir a una 
democràcia més ciutadana i transparent.

Pressupostos participatius
Con motivo del pasado 25 de noviembre, Día Internacional de la 
Eliminación de la Violencia hacia las mujeres, las y los socialis-
tas, reafi rmamos nuestro fi rme compromiso para terminar con la 
violencia machista y priorizar políticas centradas en los derechos 
de las mujeres, la mitad de la población. En 1999 la ONU adop-
tó esta fecha para llamar la atención, generar conciencia, mostrar rechazo a la violencia machista 
y conseguir un compromiso internacional para su erradicación. No obstante, esta lucha debe 
materializarse durante todo el año.
Gracias a los logros de colectivos feministas se han conseguido cambios, pero no son sufi cientes, 
las cifras siguen empeorando. Desde el 2003, 1.117 mujeres y 44 niños y niñas han muerto ase-
sinadas, se han incrementado las denuncias por violencia de género y la Fiscalía General del Es-
tado alerta sobre el aumento de la violencia y los delitos de naturaleza sexual entre los menores.
Los cambios conseguidos se ven amenazados por sectores ultraconservadores, que niegan el 
reguero de más de 1.000 mujeres asesinadas, cientos de mujeres abusadas y violadas y una jus-
ticia patriarcal que no nos protege plenamente. Pretenden desacreditar, a toda costa, una lucha 
de siglos como es la lucha feminista destinada a conseguir comunidades más justas e iguales. 
No hay excusas, las mujeres no tenemos que ser valientes, tomamos nuestras propias decisiones. 
Somos LIBRES para salir a la calle, a la hora que queramos, con quien elijamos y con la ropa que 
más nos guste, sin que esto tenga que suponer ningún tipo de peligro para nuestra integridad. 
Desde las instituciones se deben crear recursos y ponerlos al servicio de cualquiera que los pueda 
necesitar. Recursos que cumplan su objetivo y que sean efectivos. Hay que legislar, defi nir bien los 
tipos penales y endurecer las penas, ante esta violencia que parece no tener fi n. Salgamos a la calle 
para condenar y mostrar nuestro más fi rme rechazo a cualquier tipo de violencia machista, pero 
debemos acompañar todas esas acciones con medidas educativas. Es vital acudir al origen de la 
violencia y fomentar la coeducación a lo largo de la vida para construir una ciudadanía plena, libre 
de la tiranía de los roles de género y más igualitaria. Sólo una sociedad en la cual las mujeres no 
sufran violencia por el hecho de ser mujeres, puede considerarse completamente libre.

No hay excusas

Dori Alcalá

Ana Pellicer

El passat mes de novembre vam aprovar el pressupost pel 
2022 sense cap vot en contra, fet inèdit en la història de 
l’Ajuntament de Montcada. Això demostra que, malgrat tenir 
majoria, aquest govern, on estem Esquerra Republicana, 
aposta per estendre la mà a l’oposició per treballar conjunta-
ment, d’acord amb els valors republicans, perquè ens creiem el municipalisme.
És un pressupost de 47,4 milions d’euros, on mantenim i ampliem l’escut social per als ciuta-
dans i les ciutadanes de Montcada, incrementem la intervenció en la via pública, apostem per la 
cultura, continuem en el procés d’estabilització del servei de promoció econòmica i recuperem 
la capacitat inversora de 2 milions per al nostre municipi.
Són uns pressupostos fets des del sentit de la responsabilitat, la seriositat, la rigorositat i la trans-
parència. Els indicadors ens demostren que anem pel bon camí, amb una reducció important 
del deute en 3 anys, reducció dels dies de pagament a proveïdors, recuperació de la capacitat 
inversora, però encara queda camí per continuar sanejant els comptes ja que, malgrat reduir 
el deute, encara queden préstecs per sol·licitar vinculats a les expropiacions, el deute segueix 
sent elevat i la darrera sentència del Constitucional sobre el cobrament de la plusvàlua, ha deixat 
tocada una part important dels ingressos municipals. 
Tot i això, hem establert les bases necessàries perquè aquella gestió errònia i greu pel municipi 
no es torni a repetir, tant en l’àmbit urbanístic com en l’àmbit econòmic. Per tant, no només es-
tem treballant per la millora de les fi nances municipals i la recuperació econòmica del municipi  
en l’actualitat sinó que, al mateix temps, vetllem pel futur.
Creiem fermament que són uns pressupostos fets des de la responsabilitat, partint de la situa-
ció econòmica que estem vivint i que són bons per la ciutadania de Montcada i Reixac, per tal 
millorar el seu dia a dia. Finalment, vull agrair el treball dels treballadors i les treballadores de 
l’Ajuntament i, en especial, el del personal de l’Àrea Econòmica per haver-los fet possible.

Pressupost 2022

Gerard Garrido

Cuando tomé la decisión de entrar en política siempre 
tuve en mente un claro objetivo: poder llevar a cabo apor-
taciones para mejorar la vida de los ciudadanos. Rechazo 
absolutamente la política inútil de bandos, sobre todo en 
el ámbito municipal, no tiene ningún sentido mantenerse 
en el no constante e inamovible. 
El mes pasado rechazamos las ordenanzas fi scales y los precios para el 2022, porque con-
sideramos que el gobierno de Montcada i Reixac no había realizado el esfuerzo que los 
montcadenses merecían en plena crisis económica derivada del COVID-19. 
En cambio, este mes de noviembre el voto de Cs a los presupuestos de la ciudad ha sido 
de abstención. La justifi cación es muy sencilla, se ha trabajado con la oposición y se han 
aceptado, cosa que no se hizo con las ordenanzas municipales, propuestas con claro sello 
naranja. 
Logramos que se aumentara la partida destinada a mejorar el asfaltado y las aceras de los 
barrios de nuestra ciudad. También conseguimos que se instalen cámaras de vigilancia para 
detectar y poder denunciar a los incívicos en Mas Duran, Mas Rampinyo y otros barrios de 
Montcada i Reixac. Revisión y adecuación de los precios públicos para el 2022 y, como ya 
habrán notado, más y mejor iluminación navideña, llegando a todos los barrios. En defi niti-
va, llegar a acuerdos y pactar es la obligación de la clase política, aparcando las diferencias 
y centrándonos en lo importante, Montcada i Reixac. 
No quería acabar este escrito sin acordarme de los vecinos del Bosc d’en Vilaró. Hace unos 
días los visitamos junto al diputado Nacho Martín Blanco. Propondremos en el Parlament 
una mesa de partidos para buscar una solución para las más de 250 familias que llevan 
mucho tiempo, demasiado diría yo, pasándolo muy mal. Sin populismos, sin soluciones 
mágicas, pero sí anteponiendo el interés de las personas. Llega el momento de retractarse, 
entre todos debemos buscar una solución. 

Política responsable
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23 de desembre de 2021, 

de 17.30 a 20 h

Opinió
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CONCERT 
Actuació del grup Tres D9, Mariona Grau i Dani Munuera
Organitza: Associació d’exalumnes de l’escola La Salle

11 DE DESEMBRE, 12H
PATI DE L’ESCOLA LA SALLE MONTCADA

Telèfons d’interès

Ajuntament 935 726 474

Ambulàncies 061

Sanitat Respon 902 111 444

Mossos 935 614 200

Policia Local 935 752 177

Taxis 936 917 600

76
C.QuirósM.Guix

I.Vila C.Pardo M.GuixDuran

13 14
C.Quirós El Punt El Punt

3 4 5

10 11 128 9
Rambla J.Relat J.RelatEl Punt Recasens

Duran

15 1716

J.Vila J.Vila

18 19

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

desembre

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

EXPOSICIÓ

PASEO POR 
UNA DÉCADA
Begoña Gómez

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

La propera edició sortirà el 23 de desembre

Compromís i responsabilitat
“El canvi climàtic és la crisi defi nitòria del nostre temps i està 
passant encara més ràpid del que temíem; però estem lluny de no 
poder fer res davant aquesta amenaça global (...) És clar que no 
podem seguir així, ha arribat el moment d’emprendre accions col-
lectives agosarades”. Aquesta declaració de les Nacions Unides 
obre un bri d’esperança quant a la possibilitat de redreçar una 
situació que, a hores d’ara, sembla imparable. Tret dels escèptics, 
la gran majoria de la humanitat tenim clar que, si no posem fre 
a la degradació ambiental fent un canvi de xip profund com a 
societat, estem abocats al desastre. En aquest context, l’aposta 
d’empreses com Omplim, que acaba de construir un edifi ci a Mas 
Duran efi cientment energètic i amb el mínim impacte ambiental 
en tot el seu cicle de vida, mostra quin ha de ser el camí a seguir. 
Aquesta promotora, d’altra banda, no només s’ha preocupat de 
la part constructiva, també ha contribuït amb part dels benefi cis 
obtinguts a projectes socials i ecològics del municipi. La fi losofi a 
d’Omplim, basada en el compromís i la responsabilitat, no hauria 
de ser una excepció, sinó la norma a aplicar i replicar, tant des del 
punt de vista personal com empresarial.

EXPOSICIÓ
UNA REALITAT 
DIBUIXADA
Benito Marcos

21 de desembre, 19.30h

EDITORIAL

14 de desembre, 19.30h

3 l divendres
Efemèride. Acte del Dia Mundial de 
les persones amb discapacitat. Hora: 
16.15h. Lloc: Plaça de l’Església. Orga-
nitza: Centre Especial Pingüinet.

5 l diumenge
Visita. ‘Els secrets de la Casa de les 
Aigües’. Hora: 12h. Organitza: Museu 
Municipal. Inscripcions: museumunici-
pal@montcada.org.

10 l divendres
Concert. ‘Jalieu’, a càrrec de Guillem 
Albà i La Marabunta. Hora: 20h. Lloc: 
Teatre Municipal.

12 l diumenge
Teatre familiar. ‘El vestit pop de 
l’emperador’, de La Roda Produccions. 
Hora: 12h. Lloc: Teatre Municipal.

Presentació. Pessebre i video comme-
moratiu del centenari. Hora: 12h. Lloc: 
La Unió (veure pàgina 26).

Teatre. ‘Noche de Reyes... Nada es lo 
que parece’. Hora: 18h. Lloc: Kursaal 
(veure pàgina 24).

13 l dilluns
Presentació. Llibre ‘Tan sols tu’ i docu-
mental ‘18+1’, de l’agència Talaia. Hora: 
18.30h. Lloc: Biblioteca Elisenda.

14 l dimarts
Inauguració. Exposició ‘Paseo por una 
década’, de Begoña Gómez. Hora: 
19.30h. Lloc: Casa de la Vila.

15 l dijous
Xerrada. ‘Els Téllez-Domínguez: vícti-
mes montcadenques a la massacre nazi 
d’Oradour-sur-Glane’, a càrrec de Da-
vid Ferrer. Hora: 17.30h. Lloc: Auditori 
(veure pàgina 25). 

Hora del conte. ‘La nit més màgica’, a 
càrrec de Mima Teatre. Hora: 18h. Lloc: 
Biblioteca Elisenda.

17 l divendres

Concert. Concert de Nadal de la Coral 
Mare de Déu del Turó. Hora: 20.15h. 
Lloc: Església de Santa Engràcia.

18 l dissabte
Teatre. Lliurament dels Premis Dalmau 
2021. Hora: 19h. Lloc: Teatre Municipal 
(veure pàg. 24).

19 l diumenge
Solidaritat. Amics de Reixac i La Unió 
organitzen activitats per recollir fons per 
a la Marató de TV3 (veure pàgina 19).

21 l dimarts
Inauguració. Exposició ‘Una realitat 
dibui xada’, de Benito Marcos. Hora: 
19.30h. Lloc: Auditori Municipal.

22 l dimecres
Teatre. ‘Posa un discapacitat a la teva 
vida’, a càrrec de Marc Buxaderas. 
Hora: 16.30h. Lloc: Casal Cívic de 
Montcada. 
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Aceras en mal estado
Los vecinos y vecinas de Mont-
cada que tenemos cierta edad  
–y el resto también– agradece-
ríamos que, además de anunciar  
reiteradamente la implicación 
con “la gent gran” de los distin-
tos departamentos de nues tro 
Ayuntamiento en este medio de 
comunicación municipal, se lle-
varán acabo las mejoras urbanas 
que acrediten que lo que  publi-
citan es una realidad. 
Como ejemplo de que esto no 
es así,  en el apartado de aceras 

de calles y paseos, vean en la 
fotografía una muestra de los in-
numerables tipos de “trampas” 
que los transeuntes tenemos 
que evitar cuando nos desplaza-
mos a diario.  
Señores responsables, son fáci-
les de detectar, paseen y no cai-
gan en ellas y, sobre todo, no se 
olviden de anotar y trasladar a 
quien corresponda su ubicación. 
Esperamos que se pongan ma-
nos a la obra pronto. 

J.A.Delgado
Montcada

2120
J.RelatRambla

24 25 2622 23
J.Vila C.Pardo C.PardoRivas Duran
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MOSTRA DE PESSEBRES
Les creacions de l’Agrupació de Pessebristes de 
Montcada es podran veure del 19 de desembre 
al 6 de gener, a l’Església de Santa Engràcia

2, 3 i 4 de gener de 2022
Casa de les Aigües

Horari: de 10 a 14 h i de 16 a 20 h
Cal treure les entrades gratuïtes prèviament, 
que estaran disponibles a partir del 21 de 
desembre (17 h) a www.teatremontcada.cat i a 
l’Auditori Municipal (pl. Església, 12).
Amb cada entrada hi podran accedir fins a 8 
persones.

La Casa de les Aigües es 
transformarà els dies 2, 3 i 4 
de gener en la Casa de les Jo-
guines, on els infants tindran 
l’oportunitat de descobrir els 
preparatius de la nit de Reis, 
parlar amb els ajudants de Ses 
Majestats, i lliurar la carta als 
patges reials. També hi serà  el 
patge Xumet. El públic podrà 
accedir al recinte per grups 
familiars o d’amics –fi ns a un 
màxim de 8 persones– en un 
recorregut guiat  de 25 minuts, 
durant visitaran el departament 
de logística, la sala de control 
de nounats, el magatzem on es 
guarden els regals, el taller de 
joguines i la secció de llamina-
dures, entre d’altres. 

Cal reserva. Per evitar aglome-
racions, cada grup haurà de 
reservar les invitacions a través 
del web teatremontcada.cat o, de 
forma presencial, a l’Auditori 
Municipal, a partir del 21 de 
desembre, a les 17h. Aques-
ta novedosa proposta va ser 
presentada el passat 25 de no-
vembre per l’alcaldessa, Laura 

Campos (ECP), i la regidora de 
Cultura i Patrimoni, M. Rosa 
Borràs (ERC), en una roda de 
premsa a la Casa de les Aigües, 
acompanyades d’un ajudant 
reial. “Serà un lloc màgic on 
els nens i nenes podran des-
cobrir com els emissaris dels 
Reis d’Orient preparen les jo-
guines per als més petits”, va 
dir Campos. Per la seva banda, 
Borràs va convidar els infants 
“a descobrir tots els secrets 
mai explicats d’aquesta me-
ravellosa casa”.

Els infants de Montcada podran 
visitar la Casa de les Joguines
La Casa de les Aigües es convertirà en el centre logístic dels Reis Mags els dies 2, 3 i 4 de gener

REIS 2022

Laura Grau | Parc de les Aigües

Cada grup haurà 
de reservar les 
invitacions al web 
‘teatremontcada.cat’
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Laura Campos i  M. Rosa Borràs, durant la roda de premsa feta a la Casa de les Aigües, que es convertirà en la Casa de les Joguines

El nou calendari 
municipal es 
presenta el 16 
de desembre
L’almanac de 2022 que edi-
ta l’Ajuntament tindrà com a 
protagonistes els espais que 
desapareixeran amb el futur 
soterrament de la línia R2 al 
seu pas pel municipi –ara que 
ja s’ha confi rmat que es dotarà 
de pressupost i es licitarà l’any 
vinent. Les 13 fotografi es que 
retraten el paisatge de vies de 
tren les han realitzat membres 
de l’Agrupació Fotogràfi ca de 
Montcada i Reixac (Afotmir). 
Com sempre, el calendari mu-
nicipal incorpora les activitats 
que tenen lloc a Montcada 
i Reixac, la commemoració 
d’efemèrides amb repercussió 
local, les festes majors i els dies 
festius locals i nacionals. La 
presentació serà el 16 de de-
sembre a l’Auditori Municipal 
(19h). Els 3.500 exemplars edi-
tats es podran aconseguir de 
forma gratuïta a l’Ajuntament, 
l’Auditori Municipal, la Casa 
de la Vila i l’Espai Cultural 
Kursaal | LG

Torna la Cavalcada el 5 de gener
Si la situació de la pandèmia ho 
permet, la Cavalcada dels Reis 
d’Orient –anul·lada l’any passat– 
tornarà a desfi lar pels carrers de 
Montcada i Reixac el proper 
5 de gener, fent un recorregut 
similar al d’anteriors edicions, 
però incorporant alguns canvis 
per evitar aglomeracions. Se-
gons ha avançat la Regidoria 
de Cultura i Patrimoni, la comi-

tiva reial no farà cap parada en 
el seu itinerari –habitualment 
s’aturava a la plaça de l’Església 
per fer una salutació– i el lliura-
ment de claus a les autoritats 
municipals es retransmetrà a 
partir de les 18h de manera te-
lemàtica (www.montcada.cat). 
Enguany l’escenari de l’acte, 
tancat al públic, serà la Casa de 
les Aigües | LG

Una de les imatges que integren el calendari
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El Premi Joan Dalmau 2021 ha recaigut enguany en Jordi Escri-
gas, en reconeixement a la seva trajectòria teatral com actor ama-
teur. Amb 49 anys, té una prolífi ca carrera, amb més d’una trente-
na d’obres i més d’un centenar de funcions a les seves esquenes 
com a membre del grup Tea 345 –vinculat a La Unió– i de l’Aula 
de Teatre. El guardó es lliurarà el 18 de desembre al Teatre Munici-
pal, a les 19h, abans de l’obra ‘El mirall esquerdat de Miss Marple’. 
Escrigas s’ha mostrat emocionat per aquest premi que reconeix 
una de les seves grans passions, la interpretació. “El teatre és per 
a mi una vàlvula d’escapament, que em permet viure altres vides 
i compartir moments molt especials amb els meus companys 
d’escenari”, ha dit l’actor de Mas Rampinyo | LG

Jordi Escrigas rebrà el premi Joan Dalmau

Laura Grau | Redacció

MONTCADA A ESCENA

Els Titelles es retroben 
amb el seu públic amb
‘El Cafè de Terra Nostra’
El Grup de Teatre La Salle Montcada celebra la vida amb 
el musical ‘No hay más que hoy’, basat en ‘Rent’

Els Titelles van estrenar el 27 
de novembre al Teatre Muni-
cipal ‘El café de Terra Nostra’, 
un vodevil dirigit per David Ve-
lasco, basat en l’obra ‘El café del 
centre’, d’Ignasi García Barba. 
L’espectacle va omplir el Teatre 
Municipal i no va defraudar els 
seguidors de la companyia, que 
ha tornat als escenaris després 
de sis anys d’absència amb una 
obra fi del a l’humor i la paròdia 
que la caracteritzen, però fent 
un pas endavant i oferint un 
vodevil de situacions rocam-
bolesques, amb més diàlegs i 
personatges. La intenció de la 
companyia és portar l’obra al 
Casino de Terra Nostra, barri 
on té les seves arrels.

Musical. El Grup de Teatre La 
Salle Montcada (GTLSM) va 
estrenar el 20 de novembre 
al teatre de l’escola el musical 
‘No hay más que hoy’, inspirat 
en ‘Rent’ i codirigit per Ser-
gio Martín, M. Carmen Mar-

tín, Rosa Labrador i M. José 
Ezquerra. L’obra destaca pel 
bon nivell interpretatiu dels ac-
tors, amb edats compreses entre 
els 16 i els 30 anys, i la qualitat 
de les coreografi es, amb un mis-
satge clar: cal viure l’avui i no 
preocupar-nos excessivament 
pel futur. La primera funció es 
va fer en el marc del programa 
Montcada a Escena. Les prope-
res seran els dies 11, 12 i 19 de 
desembre i 22 de gener al teatre 
de l’escola.

Recta fi nal. La propera propos-
ta del cicle teatral serà el 12 de 
desembre a l’Auditori Munici-
pal, amb l’obra de Shakespeare, 
‘Noche de Reyes... Nada es lo 
que parece’, del grup La Jove 
Finestra Estràbica (18h). La 
mostra clourà amb l’espectacle 
de l’Aula de Teatre ‘El mirall 
esquerdat de Miss Marple’, ba-
sada en una novel·la d’Agatha 
Christie, que es podrà veure els 
dies 17 i 18 de desembre al Tea-
tre Municipal (20h). 
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Una escena del divertit vodevil ‘El Cafè de Terra Nostra’ que la companyia Els Titelles va estrenar el 27 de novembre al Teatre Municipal
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La Jove Finestra Estràbica estrenarà el seu darrer muntatge a l’Auditori Municipal el dia 12

Més d’una vintena d’actors i actrius participen al nou muntatge del Grup de Teatre La Salle Montcada, basat en el famós musical ‘Rent’
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CASA DE LA VILA

Crònica de la pandèmia en 
forma d’haikus i aquarel·les
Miguel Ángel Salamero i Anna Gawlowska tornen a crear de forma conjunta

Fins al 12 de desembre es pot 
visitar a la Casa de la Vila 
l’exposició ‘Crear en tiempos 
de pandemia’, formada per les 
aquarel·les de l’artista Anna 
Gawlowska (Kowary, Polònia 
1978) i una quinzena d’haikus –
poema breu de 17 síl·labes d’ori-
gen japonès– del montcadenc 
Miguel Ángel Salamero (Alma-
celles, Lleida 1952), ambdós ve-
ïns de Can Sant Joan. Durant la 
inauguració de la mostra, feta 
el passat 18 de novembre, Sala-
mero va explicar que “es trac-
ta d’una simbiosi d’imatges i 
textos que fa la crònica d’uns 
mesos en què tots plegats ho 
vam passar molt malament”, 
referint-se als temps més durs 
de la pandèmia, durant els 
quals va escriure prop de 1.500 
haikus. 

Llengües. La intenció de Sala-
mero, professor jubilat, és publi-
car en un futur un llibre amb 

aquest material i les creacions 
de l’artista d’origen polonès, 
que va defensar la creació artís-
tica “com una via per expres-
sar les emocions viscudes”.
La sala d’exposicions també 
acull els dibuixos amb bolígraf 
de tinta negra que Gawlowska 
va fer per il·lustrar els relats 
de Salamero inclosos al volum 

‘Montcada màgica’, publicat a 
fi nal de 2020, projecte que els 
autors voldrien ampliar amb la 
implicació de més escriptors i 
artistes. A la inauguració, tam-
bé va assistir l’alcaldessa Laura 
Campos (ECP), qui va elogiar 
el treball dels dos artistes i els 
va animar a seguir creant de 
forma conjunta.
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Xerrada sobre els exiliats 
espanyols assassinats
a Oradour-sur-Glane
Una de les famílies, els Téllez-Domínguez, era de Montcada

El 10 de juny de 1944, un regi-
ment alemany de les Waffen SS, 
amb més d’un centenar de sol-
dats, va entrar al poble d’Ora-
dour-sur-Glane (França) i va 
assas sinar tots els seus habitants. 
Entre els 643 morts, hi havia 19 
exiliats espanyols i una de les 
famílies, els Téllez-Domínguez, 
procedia de Montcada. 
L’investigador David Ferrer (Sa-
badell, 1969), que ha rescatat 
de l’oblit la identitat de les víc-
times, visitarà Montcada el 15 
de desembre per parlar d’aquest 
tràgic episodi ocorregut durant 
la Segona Guerra Mundial. La 
conferència tindrà lloc a l’Au-
ditori a les 17.30h, organitzada 
pel Museu i l’Aula d’Extensió 
Universitària i per assistir-hi cal 
fer una reserva prèvia trucant 
als telèfons 935 651 122/610 144 
499 o enviant un correu a les 
adreçes museumunicipal@montca-
da.org o aulamontcada@gmail.com.

Trajectòria. Llicenciat en Filolo-
gia Anglesa, Ferrer és membre 
de diverses associa cions memo-
rialistes de l’exili i, des de 2016,  
treballa per recuperar la memò-
ria de les víctimes espanyoles a 
la massacre d’Oradour. La seva 
recerca es va recollir en un lli-
bre autoeditat el 2020 titulat Re-
cuerda. Españoles en la masacre de 
Oradour-sur-Glane. 

Laura Grau | Redacció

MEMÒRIA HISTÒRICA

Montcada a Escena

Programació MONTCADA I REIXAC 

DESEMBRE

2021

Teatre

Espectacles familiars

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

Preu: 7 euros

Preu: 7 euros
Les entrades per a la nova temporada d’espectacles 
es posaran a la venda el 15 de desembre, a les 17 h, a 
www.teatremontcada.cat i a l’Auditori Municipal (pl. 
Església, 12).

NOVA 
UBICACIÓ

DIUMENGE 12 DE DESEMBRE, 12 h
La Roda Produccions
EL VESTIT POP DE L’EMPERADOR
TEATRE MUSICAL FAMILIAR

Teatre Municipal
Preu: 10 euros; anticipada 8 euros

DIVENDRES 10 DE DESEMBRE, 20 h
Guillem Albà & La Marabunta
JALEIU
MÚSICA/TEATRE D’HUMOR 

Teatre Municipal
Preu: 18 euros; anticipada 15 euros DIVENDRES 17, A LES 20 h,

I DISSABTE 18, A LES 19 h,
Aula de Teatre
EL MIRALL ESQUERDAT
DE MISS MARPLE
Teatre Municipal 

I A L’INICI DE LA FUNCIÓ
DEL DIA 18 DE DESEMBRE,
LLIURAMENT
DELS PREMIS
DALMAU 2021

DIUMENGE 12 DE DESEMBRE, 18 h
Grup La Jove Finestra Estràbica
NOCHE DE REYES... NADA ES LO 
QUE PARECE
Auditori Municipal

+4

Anna Gawlowska i Miguel Ángel Salamero, durant la inauguració de la mostra conjunta

Ramona Domínguez, víctima montcadenca

AR
XI

U
  D

E 
H

AU
TE

 V
IE

N
N

E



251a quinzena | Desembre 2021 25Cultura

Laura Grau | Mas Rampinyo

MAS RAMPINYO

La Unió ajorna fi ns al 2022 
el llibre sobre el seu centenari
El 12 de desembre es presentarà un vídeo de records i es farà el concert de Nadal 

La presentació del llibre del cen-
tenari de La Unió, prevista el 
12 de desembre, s’ajorna fi ns a 
l’any vinent per poder-hi incor-
porar els actes del programa del 
centenari, que entra en la seva 
recta fi nal. El programa manté 
aquest dia la inauguració del 
pessebre i la projecció del vídeo 
‘Records de La Unió’, realitzat 
per l’expresident, Pere Arévalo 
(11.30h). A la tarda, hi haurà 
el concert de Nadal amb Jordi 
Sans i Joni Witzi Trio(18h). El 
dia 11, M.Àngels Jornet impar-
tirà un taller de torrons (11h). 
Les reserves es poden fer al 
web www.la-unio.cat.

Jornada nostàlgica. Els dies 27 i 
28 de novembre, La Unió va re-
memorar en un festival algunes 
de les seccions ja desaparegudes 
com l’Esbart Dansaire, la Ban-
da de Trompetes i Tambors i el 
grup d’Els Pastorets. Persones 
de diferents generacions van 

actuar a la Sala d’actes, en una 
jornada marcada per la nostàl-
gia i els records. L’endemà, els 
carrers del barri van acollir una 
cercavila, amb la participació 
de les colles locals de Gegants, 
Castellers i Diables de Can 
Sant Joan, la Carrossa del Cen-
tenari, els Cavallets i Capgros-
sos i les Gitanes de La Unió i de 

Ripollet, els Gegants de Llinars 
del Vallès i els Grallers La Ca-
pona. La comitiva va ser encap-
çalada per l’actor Víctor Bea i la 
Sidral Brass Band. El president 
de La Unió, Francisco Javier 
Aguado, confi a que “aquest 
retrobament tan emotiu per-
meti recuperar alguna de les 
seccions desaparegudes”.
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Els Cavallets de La Unió, durant la cercavila del centenari que va recórrer Mas Rampinyo

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

Comunitats de veïns Ι Lloguers Ι Assegurances Ι Vehicles Ι Immobiliària Ι Autònoms Ι Empresa Ι Laboral Ι Fiscalitat Ι Comptabilitat Ι Finances 
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FIRA DE
NADAL
PARADES DE VENDA  
DE PRODUCTES NADALENCS
C. Major i la plaça de l’Església

TALLERS INFANTILS
Plaça de l’Església i al c. Generalitat

PLANETARI
C. Major, cantonada amb Bogatell
Dissabte 18 i diumenge 19, de 10 a 20 h

RECITAL DE NADALES
Amb el grup Clover
Diferents punts de la Fira
Dissabte 18 al matí i diumenge 19 a la tarda

TIÓ DE NADAL
A càrrec de Montcada Centre Comerç
Plaça de l’Església
Dissabte 18, de 17.30 a 20.30 h
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Esports
laveu.cat/esports

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

‘LAVEU.CAT’ 

El FS Montcada va viure el 21 
de novembre una jornada molt 
especial al pavelló Miquel Po-
blet amb la presentació dels seus 
equips. L’afi ció va gaudir de 
l’espectacle que l’entitat va orga-
nitzar per exhibir la seva força, 
representada per un total de 20 
equips i 200 jugadors entre les 
categories sènior i prebenjamí. 
L’entitat ha crescut aquesta tem-
porada amb la creació de quatre 
nous conjunts –aleví C, infantil 
B, cadet B i minibenjamí A. 
Tots els equips van tenir el seu 
moment de glòria, entrant a la 
pista per un passadís format per 
la plantilla del primer equip de 
Tercera Nacional, i per la del sè-
nior femení, que va poder estar 
molt poca estona perquè jugava 
a Vilatorrada. Durant l’acte, hi 
va haver l’actuació de l’escola 
de ball Cirq’s, i també es va fer 
un sorteig de diversos regals dels 
seus principals patrocinadors.

Referent. En representació de 
l’Ajuntament, hi va assistir Ge-
rard Garrido (ERC), qui va 
anunciar que a partir d’ara es fa 

càrrec de la Regidoria d’Esports 
de manera defi nitiva en substi-
tució del seu company de partit 
Salva Serratosa, que seguirà com 
a responsable de Comerç. Garri-
do va posar l’accent en “la im-
portància de difondre valors 
com el respecte i la solidaritat i 
posar-los en pràctica no només 
entre els companys d’equip 
sinó també amb els rivals”. 
D’altra banda, l’edil va fer refe-
rència a la tasca formativa del 
FS Montcada. “Té un planter 
espectacular, és un referent a 
nivell nacional”, destacant la fi -
gura del futbolista internacional 
Sergio González, que es va for-
mar al club local i ara juga al Val-
depeñas de la LNFS, i de Joan 
Paredes, que també va debutar a 
la màxima categoria però des de 
la temporada passada forma part 
de la plantilla del sènior A.

FUTBOL SALA

L’afi ció va gaudir de l’espectacle que l’entitat va organitzar en la presentació dels seus 20 conjunts amb uns 200 jugadors

El FS Montcada destaca el seu capital 
humà com la clau dels èxits esportius

Sílvia Alquézar | Pla d’en Coll

Els jugadors del FS Montcada van sortir a la pista per un passadís fet pels components del sènior de Tercera Nacional, que van ser els últims a desfi lar davant l’afi ció a través d’un corredor composat per la directiva i el regidor d’Esports
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Diego Márquez: ‘Ha 
estat un orgull ser el 
màxim representant 
d’un club com el
FS Montcada’

Els equips del 
planter estan en 
categories altes

Relleu a la presidència  
El FS Montcada va aprofi tar l’ac-
te per anunciar la marxa de Die-
go Márquez a la presidència, un 
càrrec que a partir d’ara ocupa 
Miquel Parra, vinculat al club 
des de fa una dècada.
“Ha estat un gran orgull ser el 
màxim representant d’un club 
com el FS Montcada”, va dir el 
president sortint durant els par-
laments. El directiu va tenir pa-
raules d’agraïment per a l’afi ció i 
per a totes les persones que tre-
ballen cada dia a l’entitat. “Ha 
estat un plaer compartir amb 
tots vosaltres tantes experièn-
cies. Us deixo en bones mans”, 
va afegir Márquez. 

Objectius. El nou president va 
mostrar la seva alegria per re-
cuperar la normalitat i poder 
celebrar la festa d’inici de la 
nova temporada. “Portem dos 
anys difícils per la pandèmia, 
però avui és un dia molt bonic 
perquè ens hem pogut retrobar. 
Ens hem de fer felicitar tots 
perquè continuem endavant, 
malgrat tot”, va manifestar Par-
ra, qui va aprofi tar la presenta-
ció per demanar a l’Ajuntament 
la instal·lació d’una coberta a les 
pistes exteriors del pavelló Mi-
quel Poblet. A la foto, d’esquerra 
a dreta, Gerard Garrido, Diego 
Márquez i Miquel Parra | SA

El FS Montcada té tots els equips 
a categories importants. El més 
destacat és el juvenil A, que juga 
a la Divisió d’Honor d’Estatal. 
La plantilla que dirigeix Darío 
Martínez ha començat bé aques-
ta temporada, ja que es troba a 
la vuitena posició amb 15 punts. 
Pel que fa a la resta de blocs, es-
tan a la Primera Divisió, una per 
sota de la màxima categoria.

Sèniors. Després de la presenta-
ció, el primer equip va jugar con-
tra l’Eixample el matx de lliga 
corresponent a la vuitena jorna-
da al grup 1 de la Tercera Nacio-
nal. Els montcadencs van sumar 
la segona victòria consecutiva (6-
2) que els va permetre sortir de 
la zona de descens. D’altra ban-
da, el conjunt femení ha encaixat 
la quarta derrota consecutiva a 
la Divisió d’Honor Catalana, on 
ocupa l’antepenúltim lloc, amb 
10 punts | SA
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HANDBOL

La presentació de la temporada va tenir lloc el 21 de novembre al pavelló Miquel Poblet, amb les grades plenes d’afi cionats

El CH La Salle exhibeix la seva força 
amb 18 equips i més de 250 jugadors

Els jugadors i jugadores del CH La Salle Montcada, des dels sèniors fi ns a l’escola, van omplir una de les grades del pavelló Miquel Poblet durant l’acte de presentació de tots els conjunts davant la seva afi ció
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El CH La Salle passa per un mo-
ment dolç en la seva llarga tra-
jectòria com a entitat esportiva a 
Montcada i Reixac. En un acte 
fet al pavelló Miquel Poblet el 21 
de novembre, el club d’handbol 
va exhibir la seva força davant 
l’afi ció local durant la presenta-
ció de tots els equips. La Salle 
compta aquesta temporada amb 
un total de 18 conjunts –10 mas-
culins, 7 femenins i 1 mixte– i 
més de 250 jugadors i jugadores 
de totes les categories entre el 
planter i els sèniors.
La festa va començar amb la pre-
sentació dels dos màxims repre-
sentants de l’entitat. El primer 
equip masculí està consolidat 
des de fa més d’una dècada a la 
Primera Estatal i el femení juga 
a Segona Catalana. Ambdues 
plantilles van fer un passadís a la 
pista per on van desfi lar els com-
ponents de la resta de conjunts, 
acompanyats d’una música que 
va escollir cada plantilla.

Créixer. En el torn de parlaments, 
el president del CH La Salle, Jo-
sep Maresma, va mostrar la seva 
alegria per recuperar l’activitat i 
la festa d’inici de la temporada. 
El responsable del club va desta-
car la gran quantitat de jugadors 
i jugadores que formen part de 
l’entitat. “És un goig veure tants 
esportistes, especialment de la 
base. Enguany, tenim a l’esco-
la una setantena d’infants”, va 
dir Maresma, qui va afegir que 
l’objectiu del club és “continuar 
creixent”. El directiu va agrair 
el suport i el compromís de les 
famílies i va demanar als nous 
fi txatges “que s’integrin en l’en-
titat per fer-la més gran”.

Sílvia Alquézar | Pla d’en Coll

Josep Maresma: ‘És 
un goig veure tants 
esportistes, sobretot 
del planter. L’objectiu 
és continuar creixent’

El president de la FCH elogia el club
A la presentació del CH La Sa-
lle Montcada va assistir el pre-
sident de la Federació Catalana 
d’Handbol, Jaume Fort, qui va 
felicitar el club montcadenc per 
la seva feina. “Estic gratament 
sorprès. És impressionant veure 
la quantitat d’equips que teniu, 
molts d’ells femenins, i aquest 
fet també és molt important. 
Me’n porto una imatge brutal 
del club, aquest és el camí”. 
Fort també va tenir unes parau-

les d’agraïment per a les famílies 
“pel vostre compromís amb l’es-
port i l’entitat perquè la canalla 
entreni i porti un estil de vida 
saludable i es formi com a per-
sona”. 

Suport municipal. La presen-
tació va comptar també amb la 
presència del regidor Salvador 
Serratosa (ERC),  responsable 
d’Esports durant els últims sis 
anys, qui va donar les gràcies 

al CH La Salle “per deixar-nos 
participar en aquest dia tan 
especial. Teniu un tresor, amb 
tants equips i jugadors”. L’edil 
va desitjar molta sort a tots els 
conjunts aquesta temporada, 
destacant el bon paper del sènior 
masculí a Primera Nacional, que 
es troba entre el grup capdavanter 
del grup D, i enviant un missatge 
d’optimisme al sènior femení, a 
Segona Catalana, perquè pugui 
assolir l’objectiu de l’ascens | SA 

Alegria i emocions a fl or de pell entre els jugadors, després que la temporada passada no es pogués fer la presentació per la pandèmia
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“La temporada ha començat 
molt bé amb equips competi-
tius en totes les categories”, va 
destacar Carles Vilalta, president 
de la UB MiR, durant la presen-
tació dels equips del club, el 28 
de novembre al pavelló Miquel 
Poblet. L’entitat, que compta 
amb 200 jugadors i 12 equips, a 
més de l’escoleta i l’equip inclu-
siu, encara amb força el repte de 
tenir més pes en el teixit esportiu 
del municipi.
“Hem d’agrair la confi ança de 
les famílies per superar el desà-
nim després de la pandèmia”, 
va dir Vilalta, qui va elogiar el 
treball de la nova junta, renova-
da aquest any amb l’entrada de 
gent jove. “Volem aportar va-
lors i crear un vincle amb el 
bàsquet de forma col·lectiva”, 
va subratllar Vilalta. A l’acte, 
va assistir el regidor d’Esports, 

Gerard Garrido (ERC), qui va 
reconèixer la tasca del club per 
fomentar valors i respecte.

Equip inclusiu. Durant la pre-
sentació, un dels moments més 
emotius va ser la presentació de 
l’equip inclusiu. La UB MiR i la 
Fundació Adimir han iniciat un 
projecte per fomentar la pràctica 
del bàsquet amb una desena d’in-
fants amb trastorn de l’espectre 
autista. “És un projecte ple de 
valors on hem abocat moltes 
hores que no es veuen a la pis-
ta”, va destacar el president.

BÀSQUET

El club amplia fi ns a 200 el nombre de jugadors i jugadores que vesteixen la samarreta blava aquesta temporada

La UB MiR fa un salt qualitatiu en la 
seva aposta pels equips del planter

Lluís Maldonado | Redacció

La UB MiR va presentar el 28 de novembre al pavelló Miquel Poblet tots els conjunts de l’entitat. Aquesta imatge il·lustra un dels moments més emotius de l’acte, on l’afi ció i els equips celebren amb les mans enlaire la nova temporada 
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Els components de la UB MiR van rebre el suport de la mascota del club blau i del seu president, Carles Vilalta, quan desfi laven per la pista

Carles Vilalta: ‘Volem 
aportar valors i crear 
un vincle amb el 
bàsquet de forma 
col·lectiva i familiar’

La UB MiR i Adimir han iniciat un projecte per fomentar la pràctica del bàsquet inclusiu

El club amplia els 
equips femenins
Un dels aspectes que el club 
està potenciant és el bàsquet 
femení. D’un únic equip la 
temporada passada, en-
guany l’entitat en compta ja 
amb tres, als quals se li han 
de sumar els grups de l’es-
cola i el preinfantil mixt.
D’altra banda, els equips de 
formació participaran aquest 
Nadal a diferents tornejos. 
Els dies 4, 5 i 6 de desembre,  
l’infantil assistirà a la competi-
ció que s’organitza a Sabadell 
i el mini A i el preinfantil mixt 
jugaran al campionat de les 
Franqueses, el 8 de  gener | LM
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El tècnic Miki Corominas va 
debutar el 28 de novembre a 
la banqueta del CD Montcada 
–antepenúltim amb 6 punts– 
amb un empat a dos al camp 
de la UD Molletense. Coromi-
nas té una llarga trajectòria al 
futbol català. En la seva etapa de 
futbolista, va jugar a l’Hospitalet 
de Segona B i a diversos equips 
de Tercera Divisió. Ja com a en-
trenador, ha estat vinculat al fut-
bol formatiu i, des de fa uns sis 
anys, va donar el salt a les cate-
gories amateurs, entrenant clubs 
com el Vilassar i el Cabrera.

Què l’ha motivat a fi txar pel 
CD Montcada?
És un primer equip i la veritat 
és que el projecte que encap-

çala el seu president, Ramon 
Salvanyà, em va donar bona 
sensació, el club té moltes ga-
nes de fer-ho bé. Sabem que la 
situació està complicada, per-
què l’equip es troba a l’antepe-
núltim lloc i només ha guanyat 
un partit, però és un repte per a 
mi i Eric Rodríguez, l’entrena-
dor que sempre m’acompanya.
El fet de ser una plantilla 
totalment renovada, amb 
molts jugadors arribats en el 
marc del projecte Montcada 
Experiencia que no coneixen 
el futbol català, creu que és 
un afegit en la difi cultat de 
conjuntar un equip?
No, la veritat és que ni ho sabia. 
No és determinant, partim des 
de zero.
Com ha vist l’equip a Mollet? 

Va tenir mala sort en encaixar 
el gol de l’empat al minut 89?
No, perquè abans havíem tingut 
bona sort perquè ells van dispo-
sar d’ocasions clares que no van 
entrar. Amb el 0-2, el Molleten-
se va insistir moltíssim fi ns que 
ho va aconseguir. No coneixem 
l’equip i anàvem al matx com a 
espectadors. El nostre objectiu 

és que la plantilla recuperi la 
confi ança i ofereixi una bona 
imatge.
Quins aspectes creu que s’han 
de millorar?
Sempre intenten portar la ini-
ciativa del joc i tenir la pilota. 
Treballem per ser un equip 
que jugui ordenat i competeixi. 
Només he vist el CD Montca-
da contra el Lloreda. Aquella 
no va ser la seva millor versió, 
però ja li he dit als jugadors que 
segur que ho saben fer més bé. 
Ens ajudarà començar a recupe-
rar els jugadors lesionats, que 
n’hi ha bastants.

FUTBOL. SEGONA CATALANA

‘Volem recuperar 
la confi ança i oferir 
una bona imatge’
Miki Corominas és el nou tècnic del CD Montcada 

El tècnic Miki Corominas, a l’esquerra, amb el president del CD Montcada, Ramon Salvanyà
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Sílvia Alquézar | Redacció

Remo Forzinetti 
marxa per 
motius laborals
Remo Forzinetti ha dirigit l’equip 
un total de vuit jornades amb 
un balanç de cinc derrotes, una 
victòria –aconseguida al derbi 
contra la UE Sant Joan Atlètic– i 
dos empats. “Marxo per motius 
laborals, perquè no puc com-
paginar la feina amb la meva 
dedicació al futbol”, argumenta 
Forzinetti, tot i que reconeix que 
la delicada situació que traves-
sa l’equip també ha infl uït en la 
seva decisió. “Crec que el canvi 
serà positiu per a l’equip”, ha 
indicat l’extècnic verd, qui as-
segura que no esperava que els 
resultats fossin tan negatius en 
aquest inici de la competició | SA
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L’entrenador va 
debutar a la banqueta 
amb un empat a 2 al 
camp del Molletense

La Regidoria d’Esports oferirà 
de gener a juny del 2022 un 
curs de tres hores setmanals, al 
pavelló Miquel Poblet, de pilo-
tes, ioga i taitxí, que es farà els 
dilluns, dimecres i divendres, 
amb activitats diferents en 
funció de la franja horària que 
s’esculli. 
El preu trimestral del curs és 
de 77,52 euros i les persones 
que s’hi inscriguin podran as-
sistir a la sessió de taitxí txi-
king que s’ofereix al gimnàs 

municipal els divendres. Per 
fer la inscripció al curs, cal 
anar de forma presencial a la 
Regidoria d’Esports, ubicada 
al carrer Tarragona, 32, en 
l’horari habitual d’atenció al 
públic (de dilluns a divendres, 
de 9 a 14h, i dimarts i dijous, 
també de 16 a 19.30 h). Per a 
més informació, es pot contac-
tar amb el departament mu-
nicipal a través del correu es-
ports@montcada.org o el telèfon 
935 650 999 | SA

NOVETATNova campanya 
de recollida 
de joguines La Regidoria d’Esports fa un 

curs de pilates, ioga i taitxí
La UB MiR i el FB Montcada 
impulsen una nova edició de la 
campanya per recollir joguines 
destinades a infants de l’As-
sociació Espanyola Contra el 
Càncer (AECC). El director es-
portiu del FB, Dani Busquets, 
el president de la UB MiR, 
Carles Vilalta, i la presidenta 
de l’AECC a Montcada, Car-
men M. López, van presentar 
la campanya l’1 de desembre 
a l’estadi de La Ferreria, fent 
una crida a la ciutadania a fer 
donacions de joguines, preferi-

blement noves, que es podran 
portar del 7 de desembre al 8 
de gener a la UB MiR i a l’esta-
di. Les donacions es destinaran 
als infants que fan tractament 

contra el càncer a diferents 
hospitals i als seus germans en 
el marc de diferents esdeveni-
ments que l’AECC celebrarà 
durant l’any vinent | LG

D’esquerra a dreta, Carmen M. López, Daniel Busquets i Carles Vilalta

LA
U

R
A 

G
R

AU



311a quinzena | Desembre 2021 31Esports

La Real Federació Espanyola 
de Ciclisme (RFEC) ha nome-
nat la montcadenca Anna Vi-
llar, de 38 anys, com a nova se-
leccionadora estatal de l’equip 
de BTT femení en totes les 
seves modalitats i categories. 
Villar té un brillant palmarès 
esportiu, on destaquen els dos 
campionats d’Espanya Élite de 
XCO que va guanyar el 2010 
i el 2012, així com nombrosos 
títols de campiona d’Espanya 
de Team Relay i de campiona 
de Catalunya XCO. La mont-
cadenca va haver d’abandonar 
prematurament la competició 
a causa d’una afecció cardíaca 
que li van detectar al 2017. A 
partir d’aquesta data fi ns a l’ac-
tualitat, ha exercit com a tècni-
ca a la Federació Catalana.

Sorpresa per aquest nomena-
ment?
Porto col·laborant amb la 
RFEC des de fa un temps com 

a tècnica de suport, però no 
m’esperava aquest nomena-
ment. Estic molt contenta pel 
nou càrrec, però a la vegada 
reconec que també estic una 
mica espantada per la responsa-
bilitat, però les sensacions són 
molt positives.
Parli’ns dels seus objectius.
Hem de dissenyar el full de ruta, 
però el repte més important 
són les Olimpíades del 2024 a 
París. La idea és treballar per 
classifi car el màxim nombre de 
corredores per a aquesta fi ta. 
Als Jocs de Tòquio, només hi 
va anar una ciclista i d’altres 
edicions, cap. 
Quins són els motius d’aques-
ta absència?
Cada cop hi ha més noies que 
practiquen ciclisme, però són 
molt poques les que opten 
per la competició. Aquest és 
un altre dels objectius que ens 
hem marcat. L’alta competició 
és molt exigent i requereix de 
molt sacrifi ci i constància, però 

la nostra missió serà acom-
panyar les joves ciclistes en el 
procés.
Ha estat ciclista d’alta com-
petició. Quins consells els do-
naries?
La nostra feina consisteix a 
facilitar els entrenaments, les 
competicions,  els metges que 
les controlin, els preparadors 
físics... L’important és que dis-
posin dels recursos i els ajuts 
necessaris perquè no se sentin 
soles i puguin entrenar i com-
petir en les millors condicions.
Ha debutat ja com a entrena-
dora estatal?
Sí, m’he estrenat en el càrrec a 

la concentració que ha tingut 
lloc del 25 al 28 de novembre 
a Alcoy (Alacant). Ha estat la 
primera trobada per preparar 
la temporada de l’any vinent.
Com ha anat?
Molt bé. Ja les coneixia, a les 
ciclistes seleccionades. Tenen 
un nivell molt alt i l’ambient és 
molt bo. Estic molt contenta i  
amb ganes de començar a tre-
ballar. 

El càrrec de seleccionadora 
l’obligarà a traslladar la seva 
residència de Can Sant Joan 
a Madrid?
No, ho puc compaginar. El ci-
clisme és un esport individual. 
Les corredores es preparen a 
casa seva amb els seus tècnics. 
Nosaltres ens encarreguem de 
fer els controls, veure com evo-
lucionen i preparar les compe-
ticions internacionals. 

CICLISME DE MUNTANYA

Sílvia Alquézar | Redacció

La montcadenca s’ha mostrat molt il·lusionada amb la nova responsabilitat

Anna Villar, entrenadora de 
l’equip estatal femení de BTT

La montcadenca Anna Villar, de 38 anys, amb el xandall de la selecció espanyola de BTT
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‘Hem de dissenyar 
el full de ruta perquè 
a les Olimpíades del 
2024, a París, tinguem 
el màxim nombre de 
corredores possible’



Francisco Javier Aguado
Quan va venir a viure a Montcada, ja fa 18 anys, mai s’hauria imaginat que acabaria sent el president 
d’una de les entitats més emblemàtiques del municipi, La Unió. La seva vinculació amb l’ateneu de 
Mas Rampinyo va néixer el 2011, quan va proposar a la junta d’aquell moment muntar una escola 
de tennis taula, motivat per l’interès de la seva fi lla gran per practicar aquest esport. La proposta va 
tenir bona acollida i, poc a poc, aquell “foraster”, fi ll d’una família de Nou Barris curtida en el món 
de l’associacionisme, va convertir-se en una fi gura imprescindible i el candidat ideal per donar una 
nova empenta a l’entitat, assumint el relleu de l’anterior president, Jordi Escrigas. A Aguado li ha 
tocat dirigir la primera junta que organitza una festa major en línia en plena pandèmia –premiada 
per la Federació d’Ateneus de Catalunya– i ser el president del centenari. A punt de fi nalitzar el seu 
mandat, Aguado fa un balanç positiu de l’experiència.

‘Sempre he cregut 
que la unió fa la força’’

S’imaginava que acabaria sent 
president de La Unió?
Mai a la vida. A mi ja m’estava 
bé engegar la secció de tennis 
taula i fer un cop de mà quan 
m’ho demanava la junta, però 
les circumstàncies em van fer 
donar el pas. La dimissió de Jordi 
Escrigas el 2018 va posar en perill 
la continuïtat de l’entitat i s’havia 
de salvar com fos. No es podia 
deixar perdre un patrimoni humà 
i cultural com aquest.
Tenia experiència prèvia?
Participar en entitats no em venia 
de nou, perquè ho vaig viure a casa 
meva des de petit, però presidir La 
Unió comporta una responsabilitat 
més gran. En alguns aspectes 
som com una microempresa, amb 
personal contractat –tenim sis 
professors i una secretària-, des-
peses de manteniment de l’edifi ci 

i una programació regular. Això 
comporta feina, maldecaps i, de 
vegades, alguna crítica perquè no 
sempre ho fas a gust de tothom.
Poca gent està disposada a 
assumir tanta feina sense una 
remuneració a canvi.
Sí, és veritat que l’altruisme no 
està molt estès, però haig de dir 
que, quan fem una crida des de la 
junta per col·laborar amb alguna 
activitat, sempre obtenim una 
resposta positiva. Prova d’això és 
la Comissió del Centenari, en què 
s’han implicat moltes persones per 
tirar endavant una programació de 
gran qualitat.
Li compensa tot aquest esforç?
Paga la pena quan veus la sala 
plena per festa major, l’alegria de 
les nenes de gimnàstica rítmica als 
festivals o el bon ambient que es 
crea en alguns esdeveniments.  

Què destacaria de la feina feta?
Hem aconseguit modernitzar els 
nostres canals de comunicació 
amb els socis i el públic en general, 
amb una pàgina web més dinàmica 
i una aplicació de mòbil molt 
pràctica que permet comprar les 
entrades en línia. També hem posat 
en marxa noves iniciatives com la 
Casa de Pare Noël i el passatge del 
terror i n’hem recuperat d’altres 
que s’havien deixat de fer, com el 
Tió i la il·luminació nadalenca de 
la façana. Pel que fa a l’edifi ci, 
hem fet reformes importants i hem 
retallat algunes despeses.

Es planteja continuar? 
L’actual junta encara té energia 
i molts projectes en ment, però 
només seguirà si així ho aproven 
els socis en la propera assemblea.
Quins projectes té en cartera?
Volem transformar l’antic bar en 
una aula de cuina per acollir els 
tallers gastronòmics que oferim 
regularment i que, recentment, 
hem ampliat per al públic infantil. 
També ens agradaria recuperar el 
ball de gitanes, la banda de música 
i, fi ns i tot, les majorets. 
Alguna assignatura pendent?
Una de les fi tes que m’agradaria 
aconseguir és cohesionar les quatre 
zones que integren Mas Rampinyo: 
Montcada Nova, Pla d’en Coll, Mas 
Duran i el nucli antic. La gent ha 
oblidat o bé desconeix que tot és 
Mas Rampinyo. Seria genial poder 
recuperar la unió territorial i el 

sentiment de pertinença a un sol 
barri. És una feina complicada, 
però que té molt sentit. Sempre he 
cregut que la unió fa la força.
Com veu el futur?
L’entitat està més viva que mai, 
si valorem el volum d’usuaris i 
d’alumnes que acollim, però tenim 
un llast econòmic important. Les 
despeses fi xes anuals pugen a 
60.000 euros. Les quotes dels 
socis i les subvencions municipals 
són del tot insufi cients per cobrir 
aquest cost, situació que fa perillar 
el nostre futur. 
Com funcionen altres ateneus?
En d’altres municipis, tenen un 
conveni de col·laboració amb 
l’Ajuntament, que els hi delega 
l’organització d’una programació 
anual per a la població, ampliant 
així l’oferta que ofereix als diferents 
equipaments municipals.

‘Paga la pena l’esforç 
que fas quan veus la 
sala d’actes plena per 
la festa major’

President de La Unió

A títol personal
LAURA GRAU
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