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Horts comunitaris a Mas Duran 
oberts a la població PÀG. 4

Jordi Escrigas rep el premi 
Dalmau de teatre PÀG. 21

És un dels acords de pressupostos entre el govern autonòmic i En Comú Podem PÀG. 3

SALUT

El CAP Montcada recuperarà 
les urgències nocturnes
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PÀG. 12

La Unió i els Amics de Reixac 
recapten uns 7.800 euros

MARATÓ DE TV3 A FAVOR DE LA SALUT MENTAL

La inclusió de joves migrants 
que viatgen sols PÀGS. 10-11
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CALENDARI FISCAL 2022

TAXES QUE GESTIONA L’AJUNTAMENT

- L’Impost de Béns Immobles (IBI) Urbans, Rústics
i Bices.

- L’Impost d’Activitats Econòmiques (IAE).
- L’Impost sobre vehicles de tracció mecànica.
- L’Impost sobre l’increment del valor dels terrenys de 

naturalesa urbana (plusvàlua).
- La taxa de residus.
- La taxa per aprofitament especial de domini públic. 

local, a favor d’empreses explotadores de serveis de 
subministraments d’interès general.

ORGT de Montcada i Reixac

C. Aigües, 3

Cal cita prèvia per a qualsevol tràmit.
Horari d’atenció presencial amb cita prèvia: dilluns, 
dimecres i divendres, de 8.30 a 14 h.

Per demanar visita: 
web: www.orgt.diba.cat
telèfons: 934 729 171; 674 961 299; 932 029 802

IMPOSTOS I TAXES QUE GESTIONA L’ORGT

Per a més informació i si voleu domiciliar els pagaments d’aquests impostos i taxes, ho heu de comunicar 

a l’ORGT, per Internet a www.orgt.diba.cat o bé als telèfons: 934 729 171; 674 961 299; 932 029 802

Si voleu domiciliar el pagament d’aquestes taxes, ho heu de comunicar a l’Ajuntament

abans del 15 de gener de 2022. Més informació a www.montcada.cat

Taxa de mercats ambulants
Període voluntari: de l’1 de febrer
a l’1 d’abril.
Pagament domiciliat únic: 1 de març.

Taxa de guals
Període voluntari: de l’1 de març
al 2 de maig.
Pagament domiciliat únic: 1 d’abril.

Taxa de cementiri
Període voluntari: del 22 d’abril
al 22 de juny.
Pagament domiciliat únic: 1 de juny.

L’Ajuntament de Montcada i Reixac continua gestionant:

- L’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres 
(ICIO).

- La taxa de guals.

- La taxa de mercats ambulants.
- La taxa del cementiri.
- La resta de taxes i preus públics.

L’Oficina de Recaptació i Gestió Tributària (ORGT) s’encarrega del cobrament i de totes les gestions
i bonificacions vinculades a:

IBI Urbà
Període voluntari: del 2 de maig al 5 de juliol.
Pagament fraccionat (5 terminis): 2 de maig, 1 de juny, 1 de 
juliol, 1 de setembre i 2 de novembre.

IBI Rústic
Període voluntari: del 2 de maig a 5 de juliol.
Pagament domiciliat únic: 1 de juliol.

BICES
Període voluntari: del 2 de maig al 5 de juliol.
Pagament fraccionat: 2 de maig, 1 de juliol, 1 de setembre
i 2 de novembre.

Impost sobre vehicles de tracció mecànica
Període voluntari: del 4 de març al 5 de maig.
Pagament domiciliat únic: 2 de maig.

Taxa de residus domèstics i comercials
Període voluntari: de l’1 de setembre al 4 de novembre.
Pagament domiciliat únic: 2 de novembre.

IAE
Període voluntari: de 16 de setembre a 16 de novembre.
Pagament domiciliat únic: 2 de novembre.
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URGÈNCIES NOCTURNES

LLARGA LLUITA
Des de l’estiu del 2011, la Favmir primer 
i més tard la Taula per la Salut han liderat 
mobilitzacions per les millores sanitàries
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L’alcaldessa i el diputat del grup parlamentari En Comú Podem-Podem en Comú, Joan C. Gallego, van anunciar la notícia davant del CAP Montcada

Compromís per reobrir el servei deu 
anys després del seu tancament
L’alcaldessa i líder d’en Comú 
Podem Montcada, Laura Cam-
pos, ha anunciat que el seu 
grup parlamentari ha pactat 
amb el govern autonòmic la re-
cuperació del servei d’urgènci-
es nocturnes al CAP Montcada 
en la negociació sobre els pres-
supostos de la Generalitat. El 
compromís consta per escrit als 
acords a què han arribat amb-
dues parts, tot i que no té un 
calendari concret d’execució. 
El servei es van tancar al 2011 
i, d’aleshores ençà, la Favmir 
primer i més tard, la Taula per 
la Salut han mantingut protes-
tes mensuals per reclamar la 
seva recuperació, així com més 
inversió en l’atenció primària.

“El nostre grup parlamenta-
ri ha aconseguit que aquest 
compromís quedi recollit per 
escrit en l’acord de pressu-
postos; vull agrair tant a la 
Taula de la Salut com a la 
Favmir la seva constància i 
perseverància durant aquests 
10 anys de lluita per recupe-
rar el servei”, ha dit Campos.
L’alcaldessa ha volgut deixar clar 
que, a diferència del 2017 –quan 
la Generalitat també va incloure 
als seus pressupostos la reober-
tura de les urgències– en aques-
ta ocasió, no hi consta l’afegitó 

“sempre i quan hi hagi dispo-
nilitat pressupostària”. 
“La inversió per reobrir les ur-
gències haurà de ser nova; no 
consentirem que es despulli un 
altre servei per cobrir aquest”, 
ha manifestat Campos, qui va 
estar acompanyada durant la 
seva compareixença davant dels 
mitjans pel diputat del grup par-
lamentari d’En Comú Podem 
-Podem en Comú Joan Carles 
Gallego. 

Futur hospital. ERC –amb pre-
sència a l’executiu local i al go-
vern autonòmic– també ha ce-
lebrat en un comunicat l’acord 
per a la recuperació del servei 
d’urgències nocturnes. Aquesta 
però, no és la única millora que 
el partit vol des del punt de vista 
sanitari. “Som conscients de les 
actuals necessitats de la nostra 
ciutat, per això, i per tal de 
millorar i assolir l’excel·lència 
en els serveis de sanitat públi-
ca, l’objectiu prioritari segueix 
sent la construcció de l’Hos-
pital Ernest Lluch”, ha dit el 
portaveu d’ERC i primer tinent 
d’alcalde, Jordi Sánchez.

Cautela. Per la seva banda, els 
representants de la Taula per la 
Salut i la Favmir, han celebrat la 
notícia tot i que amb reserves, a 
l’espera que es concreti i es faci 
realitat. En un comunicat, han 
volgut fer constar que “aques-
ta conquesta ha estat fruit de 
la lluita contínua dels veïns 
i veïnes del nostre poble als 
carrers” i han agraït a les ins-
titucions, els partits polítics i 
les entitats socials la seva col-
laboració.

Pilar Abián | Montcada

En Comú Podem anuncia que el seu partit ha pactat amb el govern autonòmic la recuperació de l’atenció nocturna

Si no hi ha cap entrebanc d’última hora, el 28 
de desembre s’aprovaran els pressupostos de 
l’Estat que incorporen la partida destinada al so-
terrament de l’R2 al seu pas per Montcada. Un 
cop feta l’aprovació del document, el Consell de 
Ministres haurà de donar el vistiplau al projecte 
constructiu, com a pas previ a la licitació de les 
obres. L’alcaldessa, Laura Campos (ECP), confi a 
que l’actuació pugui començar a fi nal del 2022. 
“Han estat molts anys d’incompliments siste-
màtics per part de l’Estat i és normal que mol-
ta gent encara no s’ho acabi de creure, però  
podem assegurar que un cop s’hagin aprovat 
els pressupostos, s’iniciarà una maquinària 
que no tindrà marxa enrere”, va dir l’edil el 16 
de desembre, durant la presentació del calenda-
ri municipal –veure pàgina 22.
D’altra banda, Adif ha iniciat les obres d’amplia-
ció de la zona de vianants del pas a nivell de l’R2 
del carrer Bogatell –imatge superior. Després de 
diverses reclamacions realitzades per l’Ajunta-

ment i per la Plataforma Tracte Just Soterrament 
Total per millorar la seguretat dels vianants a 
causa de la proximitat amb el trànsit de vehicles 
mentre no se soterri l’R2, Adif va accedir a la de-
manda i ampliarà l’actual pas de vianants d’1’20 
metres fi ns als 2,50, intervenció que acabarà a 
fi nal de gener | PA

LÍNIA R2

El soterrament, també inclòs al pressupost estatal

Els representants de la 
Taula per la Salut i la 
Favmir han celebrat la 
notícia tot i que amb 
reserves, a l’espera
que es faci realitat
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Els horts municipals que es van 
posar en marxa el 2015 a Mas 
Duran, al Parc de la Llacuna, i 
que inicialment es van adjudi-
car per sorteig s’han transfor-
mat en un espai de participació 
i aprenentatge, que combina 
l’activitat d’horticultura amb 
la formació, la inclusió i l’acció 
comunitària. Aquest projecte el 
lidera la Regidoria de Serveis 
Socials i Polítiques d’Inclusió 
i pretén que els horts esdevin-
guin un espai col·lectiu obert 
a la ciutadania on es potenciïn 
la inclusió i el teixit associatiu 
i on es desenvolupi un model 
de gestió ecològica i ambiental-
ment sostenible. 
“Hem reconvertit el concepte 
d’horts municipals per trans-
formar aquests espais agríco-
les en motors de canvi social”, 
ha explicat la regidora de Ser-
veis Socials i Polítiques d’In-
clusió, Mar Sempere (ECP), 
tot recordant que aquesta acció 
està recollida al Pla Local d’In-
clusió Social (PLIS).

Filosofi a. “Els horts estan oberts 
als montcadencs que tinguin 
interès per l’agricultura ecolò-
gica i que vulguin participar 
en un projecte comunitari, 
això vol dir que les parcel-
les es treballen de forma col-

laborativa i els productes que 
es recullen es reparteixen en-
tre els participants”, explica la 
tècnica d’Inclusió Marta Sau, 
tot afegint que un dels princi-
pals objectius és crear xarxa i 
vincles i aconseguir el benestar 
de les persones. 
La gestió de l’espai la dinamit-
za la cooperativa Tarpuna, ex-
perta en el disseny i la dinamit-
zació d’horts socials. “Tenim 
cura de l’espai, dibuixem els 
bancals, sembrem, plantem, 
fem compost i també tallers 
de formació”, explica el mem-
bre de la cooperativa Juan 
Muñoz, encarregat d’assesso-
rar els participants.
L’espai és obert al públic dimarts 
i dijous al matí i dimecres, a la 
tarda. Els interessats a conèixer el 
projecte s’hi poden adreçar per-
sonalment o demanar informa-
ció a politiquesinclusio@montcada.
org o al telèfon 935 647 183. Ara 
per ara, hi participen majoritària-
ment veïns a títol individual, d’al-
tres derivats de serveis d’atenció 
a les persones i estudiants.

Notícies
laveu.cat/noticies

PÀG. 06

L’ESTANY DE GALLECS
L’Ajuntament informa els propietaris 
de les parcel·les sobre els terminis
per pagar les obres d’urbanització

Als horts es cultiven hortalisses de temporada de forma natural, sense la intervenció de productes químics

MAS DURAN

Els horts comunitaris, una eina per a la 
cohesió social i l’agricultura ecològica
L’Ajuntament posa a l’abast de la ciutadania la possibilitat de treballar la terra en el marc d’un projecte inclusiu i col·laboratiu
Pilar Abián | Mas Duran L’espai és obert al 

públic tres dies a la 
setmana i el gestiona 
la cooperativa Tarpuna
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‘Venir aquí 
m’ajuda a 
reduir l’estrès’ 

Vinc perquè m’agrada el camp i l’hort. I sobretot, 
perquè treballant la terra, et desestresses. D’altra 
banda, és un lloc on fas amistats, ens trobem gent 
de diverses procedències i edats que tenim una 
afi ció en comú. A més, tot el que plantem és eco-
lògic i molt saludable; no fem servir pesticides i 
conreem productes de temporada.

A mi m’agrada molt l’hort. Els meus avis en tenen 
un i quan vaig de vacances a visitar-los, els ajudo. 
Estudio a l’IE Mas Rampinyo i, un dia passejant, 
vaig descobrir aquest espai, vaig venir a provar i 
ara vinc cada dimecres a la tarda, aprofi tant que 
no tinc classe. És molt xulo perquè treballes a l’aire 
lliure, t’emportes productes ecològics i fas amics.

Modesta Quirós
Usuària

Pol Royo
IE Mas Rampinyo

‘Treballes a
l’aire lliure 
i fas amics’

VIDEO A LAVEU.CAT
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Davant l’augment de conta-
gis de la Covid-19 els últimes 
dies a causa de la variant Òmi-
cron, l’Ajuntament ha pres di-
ferents mesures, en la línia de 
les restriccions marcades per 
les autoritats sanitàries. El Ple 
de desembre, previst el dia 23, 
tornarà a ser telemàtic (18.30h) 
i es redueix l’aforament al 70% 
a equipaments municipals. 
La situació pandèmica també 
ha obligat a ajornar la trobada 
multiesportiva convocada el dia 
22 a la Zona Esportiva Centre 
en el marc del cicle Drets Hu-
mans, Migració i Refugi. 

Sota control. Sí es mantenen 
les activitats en què es puguin 
garantir les mesures sanitàries 
quant a aforament i ús de mas-
caretes, com ara la visita del 
Pare Noël –el dia 23, al Casino 
de Terra Nostra– i la Casa de 
les Joguines, a la Casa de les Ai-
gües, a principi de gener. 

“La realitat canvia dia a dia, 
però, òbviament, la situació 
és preocupant; cal que tots 
actuem amb responsabilitat, 
seguint les indicacions sani-
tàries i els plans de vacuna-
ció”, ha dit l’alcaldessa, Laura 
Campos (ECP). En els propers 
dies, segons avanci la situació 
pandèmica, s’informarà la po-
blació de les novetats que vagin 
sorgint a l’àmbit municipal. 
Per frenar l’augment dels con-

tagis la Generalitat ha decidit 
tancar durant 15 dies els locals 
d’oci nocturn, aplicar el 50% de 
l’aforament als interiors de bars 
i restaurants i el 70% a gimna-
sos, recintes esportius federats, 
comerços i al sector de la cul-
tura. 
D’altra banda, la campanya de 
vacunació s’ha ampliat de ma-
nera que la població major de 
50 anys ja pot sol·licitar cita per 
vacunar-se amb la tercera dosi. 

COVID-19
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Tornen les restriccions davant 
l’elevat increment de contagis

L’aforament a l’interior de bars i restaurants es redueix del 100% actual al 50%

Grau d’excel·lència per la 
inversió social al municipi

Per cinquè any consecutiu, 
Montcada i Reixac torna a apa-
rèixer en el llistat d’ajuntaments 
de més de 20.000 habitants de 
tot Espanya que destinen més 
pressupost a la inversió social, 
segons l’Associació Estatal de 
Directors i Gerents de Serveis 
Socials. D’acord amb les dades 
recollides al 2020 pel Minis-
teri d’Hisenda, el municipi va 
destinar l’any passat 117 euros 
per habitant a polítiques socials, 
el que el situa en el lloc 25è de 
l’Estat i en el quart a Catalunya, 
per darrera de ciutats com Bar-
celona, Esparraguera i el Prat de 
Llobregat.
L’associació que anualment ava-
lua la tasca feta pels ajuntaments 
estableix diferents llistats d’acord 
amb la distribució dels recursos 
i els classifi ca com a excel·lents, 
sensibles, insolidaris i pobres. 
Montcada i Reixac queda inclo-
sa en el primer grup, el que va-
lora l’excel·lència d’acord amb 
els criteris següents: inversió de 

més de 100 euros per habitant, 
que la partida no s’hagi retallat al 
pressupost del 2021, que la xifra 
representi més del 10% total del 
pressupost total no fi nancer i que 
tingui els seus comptes publicats 
a Internet amb un desglossament 
pressupostari.

Valoracions. En les conclusions 
del seu estudi anual, l’Associació 
Estatal de Directors i Gerents de 
Serveis Socials constata l’esforç 
i sensibilitat amb la despesa so-
cial mostrada pels ajuntaments 
reconeguts com a excel·lents en 
el context de pandèmia. 
“Al llarg del 2020 vam incre-
mentar les prestacions d’ur-
gència, els serveis d’ajuda a do-
micili, els ajuts per a necessitats 
bàsiques i de suport a la despe-
sa escolar; ens omple d’orgull 
que es reconegui aquesta tasca, 
perquè dona valor a tot el tre-
ball realitzat”, ha dit la presiden-
ta de l’Àrea Social i regidora de 
Serveis Socials i Polítiques d’In-
clusió, Mar Sempere (ECP).

Pilar Abián | Redacció

L’Ajuntament es manté entre els millors a nivell estatal

RECONEIXEMENT

L’Ajuntament recupera el Ple telemàtic i adequa les activitats programades a la situació

Pilar Abián | Redacció
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La urbanització montcadenca 
l’Estany de Gallecs, una de les 
que el municipi encara té pen-
dent de regularitzar, és cada cop 
més a prop. L’Ajuntament ja ha 
presentat aquest mes en assem-
blea als propietaris de les parcel-
les el calendari de pagament de 
les quotes que han d’assumir per 
tirar endavant amb el projecte. 
I al Ple de desembre –en el mo-
ment de tancar aquesta edició– 
es durà a aprovació l’expedient 
de contractació de les obres i la 
convocatòria de licitació.
“Estem molt satisfets per ha-
ver arribat gairebé al fi nal 
d’aquest procés; amb respon-
sabilitat i consens i de forma 
negociada, hem trobat una so-
lució per acabar amb els pro-
blemes urbanístics a l’Estany 
de Gallecs i dotar el veïnat de 
serveis”, ha manifestat el presi-

dent de l’Àrea Territorial, Jordi 
Sánchez (ERC). 
La satisfacció també és com-
partida per l’AV del sector que 
entén que el projecte és molt 
benefi ciós per a la urbanització 
ja que ha permès consolidar la 
titularitat dels terrenys, part de la 
qual s’atribuia l’Incasòl. “Gràcies 
a la tasca feta per l’Ajuntament 
i, especialment, a la tenacitat 
del regidor d’Urbanisme hem 
aconseguit el document que 
certifi ca que aquest organisme 
no en té la propietat”, ha ex-
plicat el president de l’entitat, 
Francesc Cardona.

L’ESTANY DE GALLECS

La licitació del projecte es debatrà a l’últim Ple de l’any

Pilar Abián | Redacció

La urbanització 
del sector es podria 
iniciar l’estiu vinent
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L’Estany de Gallecs compta amb una seixantena de parcel·les i ocupa 11,8 hectàrees a l’entorn del parc natural i agrícola

Superat aquest primer escull i 
després de diferents assemblees 
en què s’han anat explicant i vo-
tant –amb el 70% dels afectats a 
favor– els projectes de reparcel-
lació i d’urbanització, el primer 
pas que es farà és la inscripció 
de les propietats al registre, alho-
ra que es procedirà a la licitació 
de les obres. 

Actuació. La intervenció inclourà 
l’asfaltat dels vials i la creació de 
voreres, l’arranjament de l’ac-
cés al sector des de la carretera 
C-155, la creació de la xarxa de 

clavegueram i d’aigua potable i 
substituir l’actual enllumenat per 
un de baix consum, soterrant les 
línies aèries.
Pel que fa al projecte de reparcel-
lació –el que detalla els pagaments 
que han d’assumir els propietaris 
per executar les obres– va rebre 
llum verda al novembre passat. 
El cost total de la urbanització del 
sector puja a 2,2 milions d’euros. 
Els propietaris poden optar per 
pagar les quotes a quatre terminis, 
sense interessos, en un any –gener 
maig, setembre i gener de 2023– o 
bé per mensualitats, amb interes-

sos, que oscil·len entre les 18 i les 
36, en funció de l’import que cada 
propietari hagi d’assumir. 

Vinculació històrica. L’Estany de 
Gallecs ocupa 11,8 hectàrees i 
és l’única urbanització que es 
troba fora del terme municipal, 
concretament a l’entorn del parc 
natural i agrícola de Gallecs –755 
hectàrees repartides entre els mu-
nicipis de Mollet, Santa Perpètua 
de Mogoda, Palau-Solità i Plega-
mans, Lliçà de Vall i Parets. L’es-
pai pertany a Montcada i Reixac 
des de l’època medieval.

El cost total de les obres 
puja a 2,2 milions 
d’euros que han 
d’assumir els titulars 
de les parcel·les
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DRETS 
HUMANS, 
MIGRACIÓ
I REFUGI

Montcada
antirumors

Amb la col·laboració de:

NOVA DATA: Febrer 2022

Inscripcions obertes fins al 25 de 

gener del 2022

TALLER DE FAKE NEWS SOBRE

RACISME I MIGRACIÓ: “ANTICOSSOS 

CONTRA ELS RUMORS I LES FAKE 
NEWS”
A càrrec de Kenza Benzidan, especialista 
en interculturalitat, processos migratoris 
i interseccionalitat. Educadora social, 
postgraduada en cooperació internacional 
i màster en conflictes armats, socials i 
processos de pau.

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

Fins al 28 de gener
MOSTRA DE L‘EXPOSICIÓ

ITINERANT “RELATS

DE REFUGI”
Espai Cultural Kursaal

EXPOSICIÓ ITINERANT

• Fins 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 •

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

EXPOSICIÓ:

“CONSTRUÏM EL NOSTRE MÓN DE DRETS”

Del 10 al 31 de gener
Biblioteca Can Sant Joan

De l’11 al 21 de febrer
Biblioteca Elisenda de Montcada

Del 17 al 31 de gener
MOSTRA DOCUMENTAL

I CINEMATOGRÀFICA

DEL CICLE DE DRETS HUMANS, 

MIGRACIÓ I REFUGI
Biblioteca Elisenda de Montcada
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Els pressupostos de l’Ajuntament 
per al 2022 s’han aprovat de ma-
nera defi nitiva sense necessitat de 
tornar a passar pel Ple municipal 
després que no s’hagi presentat cap 
al·legació durant el període de temps 
fi xat legalment per a la seva exposi-
ció pública. El projecte econòmic del 
govern municipal –ECP i ERC–, que puja a 47,4 milions d’euros, 
es va aprovar en Ple extraordinari a mitjan de novembre sense cap 
vot en contra, ja que els dos grups de l’oposició –PSC i Cs– es van 
abstenir. El president de l’Àrea Econòmica de l’Ajuntament, Gerard 
Garrido (ERC) –a la fotografi a– ha mostrat la seva satisfacció perquè 
els pressupostos hagin prosperat tan plàcidament. “Aquest fet és 
una conseqüència de la bona feia feta i de la voluntat de diàleg 
d’aquest equip de govern amb l’oposició”, opina l’edil, qui ha agraït 
la feina dels treballadors i treballadores de l’Ajuntament que han fet 
possible aquest pressupost, i ha reafi rmat els objectius de l’executiu: 
“Millorar la situació econòmica, ampliar l’escut social, avançar a 
nivell urbanístic, resolent els confl ictes i defi ciències que encara 
patim, i destinar els recursos al progrés de Montcada” | PA

Els pressupostos municipals del 
2022, aprovats defi nitivament

ECONOMIA

La suspensió de la concessió de noves llicències per a implemen-
tació d’empreses de logística al municipi es podria fer durant el 
període d’un any. “Davant la situació de tancament de diferents 
empreses de l’àmbit industrial en els darrers mesos a Montcada i 
Reixac volem defi nir bé quin tipus d’activitats acollim als nostres 
polígons”, ha dit l’alcaldessa, Laura Campos (ECP). El sector logístic 
es mostra molt interessat pel municipi per la seva ubicació estratè-
gica però el tipus d’ocupació que genera no respon al que el consis-
tori vol potenciar. “Volem mantenir i recuperar la pèrdua del teixit 
industrial i això requereix una refl exió acurada”, ha afegit l’edil. 
Recentment han tancat les plantes de Prysmian i TE Connectivity i 
a fi nal d’any ho farà una altra fi rma històrica, Nissan. “Cal estudiar 
molt bé el tipus d’empreses que s’instal·len als nostres polígons i 
també activar polítiques per evitar o intentar minimitzar l’impacte 
que generen els expedient de regulació”, conclou l’alcaldessa | PA

L’Ajuntament estudia limitar la 
instal·lació de plantes logístiques

LA
U

R
A 

G
R

AU
L’últim tràmit que faltava per 
blindar la possibilitat que s’obrin 
sales de joc i apostes a la locali-
tat ja s’ha concretat. La Comis-
sió Territorial d’Urbanisme de 
l’àmbit metropolità de Barcelona 
–que depèn de la Generalitat– ha 
aprovat defi nitivament el pla es-
pecial d’usos de Montcada i Rei-
xac tramitat per l’Ajuntament, 
que té com a objectiu restringir 
la implantació de sales de joc i 
apostes a tot el terme municipal.
El procés es va iniciar al 2020 
amb una moció aprovada pel 
Ple –impulsada pel principal 
grup de l’oposició, el PSC–, que 
dos mesos després va derivar en 
una moratòria d’un any per a 
l’atorgament de llicències vincu-
lades a l’obertura d’establiments 
d’aquest tipus. 

Distància de seguretat. La modi-
fi cació de planejament aprova-
da defi nitivament impossibilita 
la instal·lació de cases d’apostes 

i sales de joc a cap barri, ja que 
fi xa que aquests negocis no es 
poden obrir a menys de 1.000 
metres de distància de qualsevol 
tipus d’equipament cultural, so-
cial o educatiu, en considerar-los 
espais incompatibles amb la refe-
rida activitat. 
“L’Ajuntament no té compe-
tència per prohibir l’obertura 
de negocis, però sí per regular 

urbanísticament els espais on 
es poden instal·lar”, ha expli-
cat el president de l’Àrea Ter-
ritorial, Jordi Sánchez (ERC), 
tot afegint “ens satisfà evitar 
l’obertura de cases d’apostes 
al municipi, un tipus de ne-
goci que genera molts proble-
mes econòmics i socials, espe-
cialment entre el jovent i en 
els barris més vulnerables”.

NORMATIVA LOCAL

La Generalitat aprova defi nitivament el pla especial d’usos promogut pel consistori

Pilar Abián | Redacció

L’Ajuntament blinda l’obertura 
de sales de joc i d’apostes

El consistori veu amb preocupació els problemes econòmics i socials causes per les apostes
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A poc més d’una setmana per 
al tancament defi nitiu de les 
plantes de Nissan a Catalu-
nya, el proper 31 de desembre, 
continua la incertesa sobre el 
Pla de reindustrialització. La 
multinacional xinesa automobi-
lística Great Wall ha descartat 
quedar-se amb la fàbrica de la 
Zona Franca, fet que ha obligat 
a la Taula de Reindustrialitza-
ció a seguir estudiant altres al-
ternatives. 
A la planta de Montcada, de 
moment, es manté la proposta 
de la fi rma de motos elèctriques 
Silence que, segons ha indicat 
el representant de CCOO Ja-
vier Adalid, “avança en bona 
línia”. Tot i així, els sindicats 
segueixen treballant per una 
solució conjunta. “És veritat 
que el projecte de la planta 
del Pla d’en Coll és el que 
està més avançat, però no co-
breix l’ocupació de tot el per-
sonal afectat pel tancament 
de Nissan”, ha dit Adalid, tot 

reconeixent que l’anunci de 
Great Wall ha estat una “gran 
decepció” en ser el pla que més 
s’assemblava a l’activitat desen-
volupada per Nissan.

Altres opcions. Descartada l’ofer-
ta de la multinacional xinesa, la 

Taula per la Reindustrialització, 
on hi ha representants de les ad-
ministracions i dels treballadors, 
estudia altres ofertes. “Hi ha al-
ternatives que volem rellançar 
el més aviat possible per tal 
d’acabar amb la incertesa i el 
neguit”, ha manifestat Adalid.

TANCAMENT DE NISSAN

Els sindicats, però, volen una solució conjunta per a la plantilla en general

Pilar Abián | Redacció
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El projecte de Silence per ocupar la 
planta local continua en bona línia

Els treballadors de Nissan es van manifestar a principi de desembre pel centre del municipi
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‘Centenars de documents avalen 
la persecució del català a l’escola’

La CUP Montcada va organit-
zar el 14 de desembre a l’ABI 
una xerrada a càrrec de Pere 
Mayans, autor del llibre ‘Crò-
niques negres del català a l’es-
cola’, editat al 2019. El volum 
és un recull de disposicions 
legals, escrits periodístics, as-
sajos sociolingüístics i declara-
cions de polítics “que avalen 
la persecució del català al 
llarg de la història”, va des-
tacar Mayans, qui defensa el 
català com a llengua vehicular 
a l’escola per garantir el dret de 
tothom a adquirir l’idioma his-
tòric del territori i contribuir a 
la cohesió social del país.
“Hem trobat centenars de 
documents que han prohibit 
el català a l’escola al llarg 
dels segles”, va dir l’autor, tot 
criticant les persones que equi-
paren el sistema educatiu català 
amb el de Franco. “Nosaltres 
no prohibim el castellà ni 
imposem res. L’objectiu de la 
immersió és garantir la nor-
malització del català i la seva 
continuïtat al seu territori his-
tòric”, va destacar Mayans, qui 
també va negar que el castellà 
fos la llengua parlada de la po-
blació des del segle XV: “Fins 
a mitjans del segle passat hi 
havia escoles on els infants 
només parlaven el català”, va 

manifestar, tot recordant que el 
castellà s’utilitzava en un àmbit 
molt concret com succeix en 
l’actualitat amb l’anglès.

Manca d’implicació. Mayans 
també va parlar de la falta de 
corresponsabilitat de les classes 
dirigents en la defensa del ca-
talà. “Sempre han optat per-
què els seus fi lls s’eduquin 
en la llengua del poder”, va 
dir. Respecte a la presència del 
català als mitjans audiovisuals, 
el ponent va recordar que als 
anys 80 “els infants aprenien 
català veient Bola de Drac, 
però ara amb les platafor-
mes la seva presència és in-
existent”.

Convocatòria conjunta. La preo-
cupació pel futur del model 
d’immersió lingüística a les 
escoles –després que el TSJC 
hagi obligat a impartir el 25% 
de les classes en castellà a l’es-
cola Turó del Drac de Canet de 
Mar– és compartida per partits 
i entitats amb seu al municipi. 
Per aquest motiu, ERC, Junts, 
la CUP, EUA, ECP i Comu-
nistes de Montcada, sindicats 
(Intersindical i CCOO) i enti-
tats com el CDR i ANC van 
fer una crida conjunta a parti-
cipar a la manifestació convo-
cada el 18 de desembre a Bar-
celona per la plataforma Som 
Escola amb el lema ‘Mobilitza’t 
per l’escola en català’.

Sílvia Alquézar | Montcada

ACTE DE LA CUP
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Mayans, durant la presentació del llibre, amb Ernest Montserrat, de Plataforma per la Llengua

El sociolingüista Pere Mayans presenta el seu llibre d’investigació sobre la temàtica

POLÍTICA

Presentació de l’assaig de Diego 
Díaz sobre la vida de la Pasionaria
El periodista i doctor en Història 
Diego Díaz, va explicar el 14 de 
desembre a Montcada, a la seu de 
Comunistes de Catalunya, el pro-
cés de creació del llibre ‘Pasiona-
ria, la vida inesperada de Dolores 
Ibárruri’ un assaig sobre una de 
les dones més rellevants del segle 
XX a Espanya, que va ser secretària general del PCE i una líder de la 
resistència antifeixista. Díaz va reconèixer que la Pasionaria, més enllà 
del mite, és un personatge amb llums i ombres, però que va tenir una 
vida apassionant, sent testimoni i protagonista, alhora, d’esdeveniments 
històrics com ara la II República o la Guerra Civil. L’autor aprofundeix 
en la biografi a d’Ibárruri amb l’intent d’esbrinar com una dona nascuda 
l’any 1895 en una família minera i catòlica de Biscaia va acabar sent 
una icona mundial del moviment obrer | PA
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La neteja de la riera de Sant Cugat 
estarà enllestida al mes de gener

Al mes de gener es farà la intervenció prevista per netejar la riera de 
Sant Cugat al seu pas per Terra Nostra i la Font Pudenta, amb un cost de 
prop de 40.000 euros dels quals 28.600 els assumirà l’Agència Catalana 
de l’Aigua (ACA) i la resta, l’Ajuntament. L’objectiu principal de l’actuació 
és la millora de la capacitat hidràulica de la riera que s’ha vist reduida per 
la proliferació de vegetació. Per aquest motiu, la intervenció consistirà a 
desbrossar la superfície a tractar –36.400 m2–, eliminar nuclis de canya 
i talar els arbres de menys de 7 metres d’alçada | PA
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La Junta de Govern Local d’aquest Ajuntament, en sessió del dia 22 
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 inicialment el 
Projecte de reforma de l’àrea de jocs infantils del carrer Reixago 
de Montcada i Reixac, confeccionat pels serveis tècnics del servei 
de Projectes, Obres i Pla de Barris de l’Àrea Territorial, amb un 
pressupost d’execució de contracte (PEC) de QUARANTA-VUIT MIL 
TRES-CENTS NORANTA-NOU EUROS I QUARANTA-DOS CÈNTIMS 
IVA inclòs (48.399,42€), i amb un termini previst per a l’execució de 
les obres de dos mesos.

El Projecte esmentat se sotmet a informació pública pel termini 
de trenta dies, de conformitat amb el que disposa l’article 235 del 
Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós 
de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, per tal que es 
puguin presentar al·legacions o suggeriments. Transcorregut el 
qual i de no presentar-se’n cap, esdevindrà aprovat definitivament 
sense necessitat d’un nou acord.

L’expedient es podrà consultar a l’e-Tauler als efectes de donar-ne 
coneixement a la ciutadania.

L’alcaldessa, Laura Campos Ferrer
02/12/2021

ANUNCI
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La celebració al municipi del 
Dia Mundial de les Persones 
Migrants, que es commemo-
ra el 18 de desembre, ha posat 
l’accent aquest any en la realitat 
dels joves estrangers que arriben 
a l’Estat espanyol sense família 
ni recursos amb l’esperança de 
gaudir d’una oportunitat a la 
vida i ajudar econòmicament a 
casa.
Segons la Generalitat, a Catalu-
nya hi havia a fi nals del passat 
mes de setembre prop de 5.300 
Joves Migrants Sols (JMS) assis-
tits pel sistema de protecció a la 
infància, que viuen en centres 
d’acollida o en pisos per a joves 
tutelats o extutelats. 
Montcada i Reixac acull en el 
seu terme municipal el centre 
d’acolliment Can Miralpeix, 
amb una vintena d’adolescents 
sota la tutela de la Direcció Ge-
neral d’Atenció a la Infància i l’Ado-
lescència (DGAIA), i Can Ewok, 
un pis per a joves de 16 a 20 anys 
vinculats a Programes d’Inserció 
Laboral (PIL), on viuen un total 
de vuit JMS. 

Objectius. “Som un referent 
en el seu procés d’autonomia 
i emancipació cap a l’etapa 
adulta”, assegura la directora 
de Can Ewok, Mireia Mengod, 
qui afegeix que des de l’esclat 
de la pandèmia –amb una dis-
minució important del nombre 
de JMS arribats a Catalunya– es 
pot allargar aquest acompanya-
ment fi ns després dels 18 anys 
perquè el servei de protecció 
no està tan saturat. “Abans de 
l’arribada de la Covid-19, la 
majoria d’usuaris de Can Mi-
ralpeix eren joves estrangers, 
mentre que, en l’actualitat, el 
percentatge s’ha reduït fi ns al 
30%”, comenta Mengod.
Els joves que conviuen ara a 
Can Ewok provenen de l’Àfri-
ca subsahariana i del Marroc. 
“Som una família formada 
per vuit joves i dues educado-
res. La vida a la casa és com 
la de qualsevol altra llar. Al 
matí, tots estudien o treballen 

i, a la tarda, fan activitats ex-
traescolars”, comenta Sara Sil-
va, una de les dues educadores 
d’aquest espai d’acollida, qui ha 
destacat el treball que fan per 
potenciar la seva autonomia per-
què siguin capaços de realitzar 
gestions com obrir un compte 
bancari, empadronar-se o dema-
nar cita prèvia al metge de cap-
çalera. “També els ensenyem 
temes més quotidians com 
cuinar, seguir una alimenta-
ció saludable, saber netejar els 
banys o posar una rentadora”, 
remarca Silva. 

Regularització. Paral·lelament a 

la formació i atenció dels joves, 
Mengod assegura que l’altra 
gran prioritat que s’intenta agili-
tar al màxim des del centre d’aco-
llida és la legalització de la seva 
situació “perquè quan arribi el 
moment de l’emancipació no 
tinguin problemes per dispo-
sar d’un habitatge i d’una ocu-
pació, els dos pilars bàsics per 
fer front al dia a dia”, assegura 
Mengod. 
Des de l’entrada en vigor de la 
nova Llei d’Estrangeria, el passat 
mes de novembre, els JMS po-
den fer el trànsit a la vida adulta 
d’una manera no tan traumàtica. 
“Abans, per renovar el permís 
de residència, necessitaven te-
nir un contracte laboral de 40 
hores durant un any. Era un re-
quisit molt difícil d’aconseguir, 
per tant, molts es veien abocats 
a la vulnerabilitat, sense recur-
sos ni habitatge”, argumenta 
Leila Perdiguero, treballadora 
social a Can Miralpeix. En l’ac-
tualitat, el permís de residència-
treball es pot obtenir durant dos 
anys si s’acredita que la persona 
està realitzant una formació en el 
territori sota la tutela de l’admi-
nistració. “D’aquesta manera, 
ja no queden desemparats”, 
celebra Perdiguero.

Sílvia Alquézar | Montcada

DIA DE LES PERSONES MIGRANTS

Montcada disposa de diversos recursos per acompanyar els adolescents en el seu procés d’emancipació a la vida adulta

La dura realitat dels joves sols centra 
la celebració d’aquest any al municipi

L’Ajuntament dona suport als 
joves migrants majors d’edat
L’Ajuntament disposa des de fi -
nals del 2019 d’una dinamitza-
dora cívica per a l’emancipació 
juvenil. Aquest recurs és una 
iniciativa de la Generalitat amb 
el suport dels municipis amb 
l’objectiu de vincular els Joves 
Migrants Sols (JMS) amb la resta 
d’agents del territori i la ciutada-
nia. “Intentem que tinguin un re-
ferent una vegada han de marxar 
del centre d’acollida”, explica la 
dinamitzadora local, Mireia Mari-
gó, que pertany a la Regidoria de 
Serveis Socials. “Treballem con-
juntament amb Can Miralpeix i 

Can Ewok, que tenen uns equips 
molt potents de treballadors so-
cials. Fem un seguiment dels jo-
ves quan ja s’acosten a la majoria 
d’edat per començar a vehicular 
el seu pas a la vida adulta”, ha 
manifestat Marigó, qui assegura 
que és molt gratifi cant veure com 
aquests nois són capaços de tirar 
endavant a la vida.
A la foto, d’esquerra a dreta, les 
educadores de Can Ewok, Sara 
Silva, Mireia Mengod i Leila Per-
diguero, i la dinamitzadora cívica 
per a l’emancipació juvenil de 
l’Ajuntament, Mireia Marigó | SA
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A la ciutat, hi ha un 
centre d’acollida per 
a menors i un pis per 
a Joves Migrants Sols 
vinculats a programes 
d’inserció laboral

Els joves migrants sols arriben a Europa amb l’esperança d’iniciar un nou camí que els permeti gaudir d’una oportunitat a la vida i ajudar econòmicament la seva família
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La reforma de la Llei 
d’Estrangeria afavoreix 
la integració dels 
menors estrangers i 
els joves extutelats

CONCURS D’APARADORS 
Un total de 17 comerços de la localitat han 
participat al certamen, organitzat per la 
Cambra de Sabadell i els ajuntaments
PÀG. 13

VIDEO A LAVEU.CAT
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‘He rebut sempre molt 
suport del consistori’
Mohamed Benazzouz va 
marxar de Larache, una 
ciutat de pescadors al nord 
del Marroc on vivia amb la 
seva família, amb 19 anys, 
tot i que des dels 15 ja 
s’havia plantejat la idea de 
venir a Espanya a la recer-
ca d’un futur millor. “Vam 
viatjar en pastera, en una 
travessa de nou hores, fi ns 
a Barbate (Cadis)”, recor-
da el jove. Amb un amic, 
va anar d’un lloc a un altre 
fi ns que la policia els va lo-
calitzar. A partir d’aquí, va 
començar un periple per 
diversos centres d’acollida 
fi ns que va decidir marxar 
a Madrid amb uns amics. 
“Vaig venir a Barcelona 
perquè trobava a faltar el 
mar”. A Catalunya, també 
hi va ser a diversos centres 

d’acollida, entre els quals hi 
havia Can Miralpeix. Durant 
aquest període, va aprofi -
tar l’estada per aprendre 
castellà i formar-se com a 
soldador i cuiner. “Quan, 
per edat, se’m va acabar 
la tutela de la Generalitat, 
vaig tornar a Montcada 
perquè encara estava em-
padronat en aquest muni-
cipi de l’etapa en què vaig 
residir a Can Miralpeix. 
L’Ajuntament em va ajudar 
a trobar allotjament i se-
guir formant-me”, explica 
Mohamed, qui ara treballa 
a un restaurant de Sant Cu-
gat. “Trobo molt a faltar la 
meva família. Quan tingui 
tots els papers en regla, 
vull anar al Marroc per 
veure els meus pares i les 
meves germanes”, diu | SA

Mohamed Benazzouz, 22 anys. Marroc
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‘Soc molt feliç aquí, però 
enyoro la meva família’
Hamza Jaiteh, de Gàmbia, 
va decidir emigrar a Espa-
nya als 16 anys “per tenir 
un futur i ajudar la meva 
família”. El seu viatge fi ns a 
Roquetas (Almeria) va durar 
nou mesos. “Va ser bastant 
dur, moltes vegades vam 
haver de caminar molt i 
dormir al carrer”, recorda 
el jove. 
Després de passar per di-
versos centres d’acollida, 
va decidir anar a Tarragona 
a viure amb un tiet. “Però 
jo volia aprendre l’idioma 
i formar-me, per tant, vaig 
decidir tornar a un centre 
d’acollida”, explica Hamza, 
qui va entrar a Can Miral-
peix l’any passat i, des de fa 
uns mesos, viu a Can Ewok. 
En l’any i mig que porta al 
centre montcadenc, ha per-

feccionat el castellà, ha fet 
un curs de soldadura i ara 
n’està fent un altre de temes 
relacionats amb la construc-
ció. 
També juga a futbol, con-
cretament a l’equip juvenil 
del CD Trinitat. En només 
tres partits que ha disputat, 
ha marcat set gols, conver-
tint-se en el jugador amb 
millor coefi cient per matx. 
“Soc molt feliç aquí. A 
més, ara ja tinc el NIE i el 
permís de treball per dos 
anys més”, destaca Ham-
za, tot i que reconeix que 
s’enyora molt de la seva fa-
mília. “Quan tingui feina i 
guanyi diners, m’agradaria 
moltíssim visitar els meus 
pares i els meus germans, 
que fa molts temps que no 
els veig”, assegura | SA

Hamza Jaiteh, 18 anys. Gàmbia

‘Estic molt content perquè 
he començat a treballar’
Essa Saine, de Gàmbia, va 
acordar amb els seus pa-
res que el millor per a ell i 
la seva família era emigrar 
a Espanya. Després de tra-
vessar Senegal i Mauritània, 
va arribar al Marroc, des 
d’on va marxar en paste-
ra fi ns a Almeria capital i, 
des d’allà, va anar a parar 
a Barcelona: “Des de petit, 
m’havia agradat aquesta 
ciutat”, comenta Essa qui, 
com Hamza, vivia a un po-
ble de pescadors a Gàmbia. 
De la seva estada a Can 
Miralpeix, Essa guarda un 
bon record: “M’han ajudat 
molt, tant els educadors 
socials com els companys”. 
Essa ha fet diversos cur-
sos per aprendre l’idioma 
i diferents ofi cis com el 
de soldador i paleta de la 

construcció. Aquest mes de 
desembre ha començat a 
treballar a l’Ajuntament de 
Ripollet amb un contracte 
d’un any fent tasques de 
jardineria, pintura i neteja 
de carrers. 
“Estic molt content perquè 
aquesta feina em permetrà 
ajudar econòmicament la 
meva família”. A l’igual que 
Mohamed i Hamza, Essa 
assegura que el més dur 
de tot plegat és la llunyania 
dels seus éssers estimats. 
“Els trobo molt a faltar, 
però és el que hi ha, hem 
d’aguantar”, afi rma el jove, 
qui reconeix que l’absència 
es porta molt millor sabent 
que té el caliu de la seva 
nova família a Can Ewok, 
formada per educadores i 
companys | SA

Essa Saine, 19 anys. Gàmbia

La sèrie ‘18+1’ dona veu als menors no acompanyats 
La Biblioteca Elisenda va acollir 
el 13 de desembre la presentació 
del documental ‘18+1’ i el llibre 
‘Tan sols viure’, de l’Agència Tala-
ia, que aposta per un periodisme 
crític. L’acte s’emmarca dins del 
programa del cicle Drets Humans, 
Migració i Refugi, que organitzen 
els departaments de Cooperació 
i Solidaritat i Polítiques d’Inclusió 
de l’Ajuntament amb l’objectiu de 
sensibilitzar la ciutadania sobre 
aquest tema. ‘18+1’ és una sèrie 

documental elaborada el 2019 en 
col·laboració amb ‘La Directa’ que 
consta de deu capítols temàtics per 
conèixer la vida de diversos joves 
que han migrat sols fi ns a Catalunya 
on, segons les dades ofi cials, hi ha 
més de 3.000 adolescents no acom-
panyats. L’acte el va presentar la pe-
riodista Sara Montesinos –a la foto–, 
de l’Agència Talaia. “És la primera 
vegada que algú posava un micrò-
fon a aquestes persones per saber 
com és el seu dia a dia, quan i per 

què van decidir marxar, com s’espe-
raven que seria Europa o què n’opi-
nen sobre el racisme”, va comentar 
la periodista, una de les autores del 
projecte, qui va destacar que el do-
cumental pretén ser “un espai de 
diàleg i una eina de sensibilització 
antiracista per una acollida real i 
honesta”. 
El documental va guanyar els Premis 
Carles Rahola 2019. L’Agència Talaia 
ha compartit de forma lliure i gratuïta 
tots els capítols al seu web | SA
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A l’esquerra, ballarines de Jym’s Studio durant la seva actuació al festival. A la dreta, la coral de l’associació Giravolt al recital que va oferir a la plaça de l’església de Reixac, el passat 19 de desembre

Laura Grau| Mas Rampinyo

El festival de La Marató or-
ganitzat per La Unió de Mas 
Rampinyo el 19 de desembre, 
amb la participació de grups i 
escoles de ball del municipi, va 
batre el seu rècord de recapta-
ció, assolint la xifra de 6.318 
euros. El president de l’entitat, 
Francisco Javier Aguado, ha 
donat les gràcies a les entitats 
presents, així com al grup de 
play-backs de Gent Gran de 
Montcada i Reixac, al grup de 
Marta Rodríguez & Friends i al 
Grup de la Dona de La Unió.

Estrena. Els Amics de Reixac 
van qualifi car d’èxit la mati-
nal solidària que l’associació 
va organitzar el mateix dia 19, 
amb motiu de La Marató. La 
caminada fi ns a l’església de 
Sant Pere i la festa organitzada 

a l’esplanada van aconseguir 
recaptar 1.550 euros. El seu 
president, Eduard Aguilar, ha 
anunciat que la iniciativa, es-
trenada enguany, es repetirà 
l’any vinent. Les activitats van 
comptar amb la col·laboració 
del Centre Excursionista 
El Cim, la Joventut Atlètica 
Montcada, l’AFA de l’escola 
Elvira Cuyàs i les corals Mare 
de Déu del Turó i Giravolt. 
La 30a edició de La Marató 
ha recaptat ja més de 9 milions 
d’euros, que es destinaran a la 
recerca científi ca sobre les ma-
lalties mentals. La xifra no està 
tancada perquè encara es poden 
fer aportacions fi ns a fi nals de 
març. Continuen operatius els 
canals de donació a través d’in-
ternet, per transferència bancà-
ria, bizum o bé als caixers auto-
màtics.

SOLIDARITAT

Montcada, amb La Marató de TV3
La Unió recapta 6.318 euros, xifra rècord en la història del festival, i els Amics de Reixac 1.550, en la seva primera edició

La caminada a Reixac organitzada en el marc de La Marató de TV3 va ser un èxit de participació en la seva primera edició
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Presència local a la trentena edició
Enguany, La Marató ha tingut un 
clar accent montcadenc. Un dels 
testimonis participants al progra-
ma ha estat Carles Sanz, de Terra 
Nostra. “Vaig començar a consu-
mir cocaïna als 45 anys i, mal-
grat que socialment no estigui 
reconegut, les addiccions no són 
un vici sinó una malatia mental”, 
explica. La droga va trasbalsar la 
seva vida de dalt a baix, tant eco-
nòmicament com familiarment. 
Després de diverses recaigudes i 
de fer teràpia a l’Hospital del Mar 
i a Projecte Home, avui es con-
sidera un malalt crònic. “És una 
experiència de vida molt dura, 
per això penso lluitar amb ungles 
i dents per no tornar a caure-hi 
i arriscar-me a perdre el que he 
recuperat, els meus fi lls, la meva 
neta i un altre que està en camí, 

en defi nitiva, la meva família i els 
meus amics”, assegura. 
D’altra banda, Mar Mesa, de Can 
Cuiàs, és un dels testimonis que 
apareix al llibre editat amb motiu 
dels 30 anys de La Marató en què 
n’han participat un de cada edi-
ció. Mar és la protagonista de l’any 
2011, destinat a la regeneració i 
trasplantament d’òrgans i teixits. 
“Estic molt contenta que m’hagin 
triat a mi; va ser una experiència 

molt agradable en tots els sentits”, 
ha explicat a La Veu. Amb només 
25 anys, Mar va rebre un trasplan-
tament de cor després que el seu 
emmalaltís per un refredat mal cu-
rat. “Ja han passat 23 anys i con-
tinua funcionant a la perfecció; la 
part negativa és la medicació, que 
m’ha afectat els ossos i la muscu-
latura, però em sento afortunada 
de poder fer una vida relativament 
normal”, diu amb un somriure | PA
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La botiga d’articles de deco-
ració Tot&Més, al carrer Ro-
camora, ha guanyat el primer 
premi local i el segon que 
atorga directament la Cambra 
de Comerç de Sabadell, en el 
marc del concurs ‘L’Aparador’ 
de Nadal, que organitzen la 
Cambra i els ajuntaments de la 
seva demarcació. El certamen 
ha comptat amb la participació 
de 17 establiments de la ciutat. 
El guardó local està dotat amb 
400 euros i el comarcal, amb 
200.

Il·lusió. L’expositor guanyador 
recrea la llar d’una casa on ha 
tocat la grossa del sorteig de la 
loteria de Nadal. La propietà-
ria de la botiga, Tere Castillo, 
ha comentat que la temàtica 
ha estat un èxit entre la po-
blació. “Molta gent hi ha en-

trat preguntant si veníem el 
número. Estic molt contenta 
perquè s’ha captat molt bé el 
missatge d’il·lusió que volem 
transmetre a la població”, ha 
comentat. 

Altres premis. El segon premi 
local, dotat amb 200 euros, 
ha anat a parar a Mayk Hair 
Salon, al Centre Comercial El 
Punt de Mas Rampinyo; el ter-
cer, a Peluquería Lola, a Mont-
cada Nova; el quart, al forn 
Oliveras, al carrer Santiago, 
i el cinquè premi ha estat per 

a Rocío Perruquers, al carrer 
Domingo Fins. Aquests esta-
bliments rebran un premi de 
100 euros.
L’evolució negativa de la pan-
dèmia ha impedit aquest any 
realitzar la tradicional visita 
als comerços guanyadors per 
part de la delegació munici-
pal, encapçalada pel regidor 
de Comerç, Salva Serratosa 
(ERC), qui ha agraït als esta-
bliments la seva participació 
en el certamen i ha destacat la 
importància de projectar una 
bona imatge de l’establiment a 
través de l’aparador amb l’ob-
jectiu d’incentivar les vendes.

Fira de 
Nadal
Una trentena de para-
des de comerços, pro-
fessionals de l’artesania 
i entitats del municipi 
van participar el 18 i 19 
de desembre a la Fira 
de Nadal, al carrer Ma-
jor i la plaça de l’Esglé-
sia. També es van fer ta-
llers infantils i Montcada 
Centre Comerç va orga-
nitzar un cagatió | LR

PI
LA

R
 A

BI
ÁN

CONCURS D’APARADORS DE NADAL

Tot&Més guanya 
el premi local i el 
segon de la Cambra
Un total de 17 establiments han participat al certamen

La propietària de la botiga Tot&Més, Tere Castillo, davant l’aparador que ha dissenyat aquest any sobre la màgia de la loteria de Nadal 

Sílvia Alquézar | Montcada
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Els altres comerços 
locals guardonats 
són Mayk Hair Salon, 
Peluquería Lola, 
Forn Oliveras i 
Rocío Perruquers
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El Grupo Bimbo aportarà al 
consistori 5.000 euros en el 
marc de la iniciativa de l’em-
presa ‘Proyecto buen vecino’, 
que promou accions de cai-
re social en els municipis on 
té centres de treball, com és 
el cas de Montcada i Reixac, 
amb una nau al polígon Pla 
d’en Coll. 
“La col·laboració públicopri-
vada és molt important per a 
l’Ajuntament perquè no dis-
posem de prou recursos”, ha 
manifestat l’alcaldessa, Laura 

Campos (ECP), tot agraint a 
Bimbo la seva aportació. “Aju-
darà –ha dit l’edil– a impulsar 
projectes de promoció de l’ac-
tivitat física i hàbits saluda-
bles, especialment d’in    fants i 
joves d’entorns vulnerables”.

Promoció de l’activitat física. El 
material adquirit, que gestio-
narà la Regidoria d’Esports, 
és divers i de diferents disci-
plines esportives, com ara ba-
lons, miniporteries, cistelles 
de bàsquet, conus, tanques, 
cercles, cordes, xarxes de volei, 

sacs, xiulets o raquetes, entre 
d’altres. El personal d’Esports 
farà servir aquests elements 
especialment a les activitats al 
carrer, en el marc del projecte 
‘Joventut esportiva, societat 
activa’, de foment de l’esport 
com a eina d’acció comunitària 
per disminuir el sedentarisme 
i promoure hàbits saludables, 
especialment per a col·lectius 
vulnerables. La donació tam-
bé permet ampliar de forma 
considerable els recursos del 
departament per incrementar 
l’oferta esportiva.

Pilar Abián | Montcada

La fi rma, amb una seu al Pla d’en Coll, ha destinat 5.000 euros a material esportiu

Bimbo cofi nança un projecte 
per impulsar l’activitat física

Una representació municipal va rebre els responsables de l’empresa per agrair l’ajut rebut

DIA MUNDIAL DE LES PERSONES AMB DISCAPACITAT
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entandem.cat

Vols fer un 
voluntariat social?

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

durant dues hores 
setmanals?

Els tàndems creen vincles 
que obren la inquietud
i camins cap a la inclusió
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DIA MUNDIAL DE LES PERSONES AMB DISCAPACITAT

El col·lectiu reclama que es 
reconeguin els drets dels 
immigrants amb discapacitat
Les fundacions Adimir i ESMEN protagonitzen l’acte commemoratiu a la plaça de l’Església

Laura Grau | Montcada

Amb motiu del Dia Internacio-
nal de les Persones amb Disca-
pacitat, la plaça de l’Església va 
ser l’escenari el passat 3 de de-
sembre d’un acte commemora-
tiu promogut per l’Ajuntament 
i les fundacions Adimir i ES-
MEN. La presidenta d’Adimir, 
Carolina Ibáñez, va llegir un 
manifest demanant més recur-
sos econòmics per donar suport 
a les persones amb discapacitat 
i a les seves famílies i que els 
drets socials d’aquest col·lectiu 
estiguin més clars a la Consti-
tució. El text també denuncia 
la situació de les persones mi-

grades a Catalunya en situació 
irregular que, en el cas de patir 
alguna discapacitat, no tenen el 
dret a rebre ajuts socials ja que, 
en no disposar de NIE o DNI, 
no obtenen el reconeixement a 
la seva condició per part de la 
Generalitat. En aquest sentit, el 
manifest demana que es reco-
negui la situació de discapacitat 
d’aquestes persones migrades, 
especialment els menors d’edat, 
i que es modifi qui la legislació 
amb aquest objectiu.

Vivències. L’acte va incloure una 
performance del col·lectiu d’ar-
tistes uTopia Barcelona, promo-

guda per la Fundació ESMEN, 
que va consistir en la instal·lació 
de dues butaques a la plaça de 
l’Església per estimular la lliure 
conversa entre vianants i perso-
nes amb discapacitat i posar de 
relleu que els gustos, desitjos i 
vivències d’aquest col·lectiu no 
són gaire diferents dels de la 
resta de persones. L’alcaldessa, 
Laura Campos, i la presidenta 
de l’Àrea Social, Mar Sempe-
re,   presents a l’acte –ambdu-
es d’ECP–, van participar en 
aquesta original iniciativa i van 
elogiar la tasca de visibilització 
i inclusió que fan entitats com 
Adimir i ESMEN. 

Dues butaques per conversar instal·lades a la plaça de l’Església van ajudar a posar en comú la realitat de persones amb capacitats diferents

M
AR

IO
 A

ZA
Ñ

ED
O

Dia de les dones

TREBALLADORES

7è CONCURS DE CARTELLS 

CONCURS PER ESCOLLIR LA IMATGE

REPRESENTATIVA DEL 8 DE MARÇ,

DIA DE LES DONES TREBALLADORES, DE L’ANY 2022

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

tant telemàtica com presencialment

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

març8de çççç
MONTCADA I REIXAC 2022
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Recomenat, a peu

Entrada a la Casa de les Joguines
(parc de les Aigües)
Us recomanen que arribeu caminant o en 
transport públic per afavorir la mobilitat.

Bus 96, 103 i 155

Parades situades a l’Avinguda de la Ribera,
els carrers de la Mina i Bifurcació.

COM ARRIBAR A

guines

Zona d’aparcament exclussiu a l’avinguda de la Unitat, 

entre les 9 i les 21 h, amb limitació horària de 90 minuts

Aparcament exclussiu per persones amb mobilitat reduïda

Parades de bus

Entrada

Itineraris a peu

Per possibles canvis, estigueu atents a la informació 

que aparegui a les xarxes ( ),

i a www.montcada .cat

Entrada

Entrada

PARC 
DE LES 
AIGÜES

Campanya solidària de joguines 2021CCCCCaaaammmmppppCCCCaaaammmmpppp

Amb el suport de:

Compra 
el boli solidari

1,5€

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

RECOLLIDA 

DE MATERIAL 

ESCOLAR I CONTES 

NOUS A LA CASA

DE LA VILA
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Joaquina Marcos Aliaga, veïna 
de Mas Rampinyo, acomiada-
rà el 2021 celebrant el seu 100 
aniversari. Malgrat que la sor-
desa li difi culta la comunicació, 
Joaquina té la ment molt clara 
i recorda amb nitidesa la seva 
infantesa. “La meva família 
era de Múrcia i va arribar a 
Montcada als anys 20 perquè 
el pare va entrar a treballar 
a la cimentera; jo vaig ser la 
cinquena de vuit germans i 
la primera a néixer aquí, al 
carrer Major, al costat de 
Can Pila”, diu amb orgull.
Des dels tres anys i fi ns als nou, 
els Marcos Aliaga van emigrar 
a França, també per motius 
laborals. “Parleis vous fran-
çais?”, em pregunta Joaquina 
per demostrar que encara con-
serva fl uïdesa en l’idioma en 
què es va escolaritzar. La vida 
al país veí es va truncar quan 
el pare va morir i la mare va 
decidir tornar amb els fi lls a 

Montcada, on es van dedicar 
a la vida de pagès. “Recordo 
que plantàvem i recollíem 
patates, mongetes, blat de 
moro…”, explica.
Però Joaquina tenia capacitat i 
predisposició per aprendre i va 
voler anar més enllà. Amb 14 
anys feia tasques de practicant 
i també va entrar a treballar a 
Aismalibar, on la van fer encar-
regada de secció. En casar-se 
amb Salvador Azorín i tenir 
els fi lls va deixar la feina, tot 
i el disgust del seu cap: “Em 
va venir a buscar perquè tor-
nés i ho vaig fer durant un 
temps, però al fi nal no podia 
compaginar el treball amb 
la criança i vaig plegar”.

Força i determinació. Com la 
majoria de dones de la seva 
generació, Joaquina ha dedi-
cat la major part de la seva 
vida a les tasques de la llar. 
Després de criar dos fi lls, Ana 
M.ª i Salvador, es va haver de 

fer càrrec també de tres nets 
–Paco, Daniel i David– per la 
prematura mort de la seva fi lla 
de part, amb tan sols 28 anys. 
Amb la seva fotografi a a la mà, 
la dona recorda com va ser de 
dur haver de tirar endavant la 
família en aquelles circumstàn-
cies. Però ho va fer, perquè a 
força i determinació no hi ha 
qui la guanyi. “Sempre he dit 
que, havent oli i patates, no 
es passa gana”, assevera.
Joaquina ha sobreviscut al ma-
rit i als seus dos fi lls. Vídua 
des del 2005 i havent supe-
rat un càncer de colon fa 16 
anys, la dona viu amb dos dels 
seus néts i encara tragina per 
casa, cuina, fa peces de punt 

i s’entreté amb la televisió, 
seguint les notícies i l’actuali-
tat, perquè li agrada estar ben 
informada. Al carrer surt poc 
perquè el bloc on viu no té as-
censor, però rep visites d’ami-
gues especials com la Susana, 
que fa l’aniversari el mateix 
dia que ella però amb més de 

quatre dècades de diferència. 
“M’agrada que vingui a veu-
re’m perquè m’explica què 
passa al barri”, diu Joaquina. 
I un dels esdeveniments a co-
mentar és el centenari de La 
Unió. “Encara recordo quan 
hi anava a ballar de jovene-
ta”, somriu. 

Joaquina Marcos acomiadarà 
l’any celebrant el seu centenari
Aquesta veïna de Mas Rampinyo complirà 100 anys el proper 31 de desembre

Pilar Abián | Mas Rampinyo

Vídua des del 2005, Joaquina Marcos s’entretè fent peces de punt i acompanyada del seu gos

GENT GRAN

Viu amb dos dels seus 
nets i encara tragina 
per casa; li agrada 
cuinar, fer punt i seguir 
l’actualitat informativa

PI
LA

R
 A

BI
ÁN



2020 2a quinzena | Desembre 2021Opinió

laveu.cat/agenda
Agenda

LA CASA DE LES JOGUINES
Recorregut guiat per a grups per les diferents 
estances del centre logístic dels Reis Mags

2, 3 I 4 DE GENER, DE 10 A 14H I DE 16 A 20H
CASA DE LES AIGÜES

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

2827
El PuntQuirós

Quirós El Punt RecasensM.Guix

3 4
Rambla J.Relat J.Relat

24 25 26

31 1 229 30
J.Relat I.Vila I.VilaRecasens Rambla

I.Vila

5 76

C.Pardo C.Pardo

8 9
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/gener

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 21 de gener

EXPOSICIÓ
UNA REALITAT DIBUIXADA
Benito Marcos

Fins al 30 de gener

Fins al 16 de gener

27 l dilluns
Taller. ‘Fes-ho tu mateixa’, taller de pin-

tura tèxtil. Hora: 17h. Lloc: Espai Jove 

Can Tauler. Inscripcions: cantauler@

montcada.org.

28 l dimarts
Taller. Horts urbà. Taula de cultiu d’hi-

vern. Hora: 17h. Lloc: Espai Jove Can 

Tauler.Inscripcions: cantauler@montca-

da.org.

29 l dimecres
Taller. ‘Fes-ho tu mateixa’, taller de ma-

nualitats d’hivern. Hora: 17h. Lloc: Es-

pai Jove Can Tauler. Inscripcions: can-

tauler@montcada.org.

2g l diumenge
Reis Mags. La Casa de les Joguines. Ho-

raris: De 10 a 14h i de 16 a 20h.  

Música. Concert de valsos i danses, a 
càrrec de l’Orquestra Simfònica de Sant 
Cugat. Hora: 18h. Lloc: Teatre Munici-
pal.

4g l dimarts
Taller. Confecció de fanalets. Horaris: 
De 10.30 a 13.30h i de 17 a 20 h. Lloc: 
c. Generalitat. Organitza: Associació 
Montcada Centre Comerç.

5g l dimecres
Reis Mags. Cavalcada pels carrers de 
Montcada i lliurament virtual de les 
claus de la ciutat per part de les auto-
ritats municipals (veure horaris a la pà-
gina 24). 

12g l dimecres
Hora del conte. ‘Contes per ser feliç’, 
a càrrec d’Elisabet Ulibarri. Hora: 18h. 
Lloc: Biblioteca Elisenda de Montcada.

14g l divendres

Concert. Actuació d’Albert Guinovart 

(piano) i Elisabet Franch (fl auta). Hora: 

20h. Lloc: Teatre Municipal.

16g l diumenge
Teatre familiar. ‘La llàntia meravellosa’, 

de la companyia Festuc Teatre. Hora: 

12h. Lloc: Teatre Municipal. Entrades a 

teatremontcada.cat.

17g l divendres
Espai de joc. Per a infants de 0-6 anys. 

Horaris: De 16.45 a 18.45h. Lloc: Cen-

tre Cívic la Ribera. Inscripcions: centre-

civiclaribera@montcada.org.

18g l dimarts
Inauguració. Exposició de fotografi a 

macro ‘Insectes’, de Pedro Caballero 

(Afotmir). Hora: 19.30h. Lloc: Casa de 

la Vila. 

farmàcies

1110
I.VilaDuran

14 15 1612 13
Quirós El Punt El PuntC.Pardo M.Guix

23
Duran

J.Relat Rivas DuranRambla

17 18
I.Vila C.Pardo C.Pardo

19 2120 22 23
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Fum i més fum
Durant aquests darrers dies, els 
veïns de Can Sant Joan obser-
vem amb espant la gran quanti-
tat de fum que expulsa la planta 
de LafargeHolcim. Ho estem de-
nunciant a través de les xarxes 
socials, amb fotografi es com la 
que acompanya aquesta carta, 
que posen en evidència la gran 
contaminació que genera la ci-
mentera a Montcada, dia rera 
dia. No entenem que la Genera-
litat no hagi obligat l’empresa a 
parar l’activitat, tenint en compte 

que està funcionant sense l’au-
torització ambiental pertinent, tal 
com han reconegut el Tribunal 
Superior de Justícia i el Suprem 
en diferents resolucions.  
També ens resulta increïble la 
diferència de criteris que apli-
ca el govern autònomic, que es 
mostra molt estricte amb el tema 
de la contaminació que genera 
el trànsit rodat i, en canvi, mani-
festa una clara desídia pel que fa 
a les cimenteres.
 José Luis Conejero
  Can Sant Joan

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

EXPOSICIÓ
RELATS DE REFUGI
Cicle de drets humans, 
migració i refugi

Fins al 28 de gener

EDITORIAL

Segones festes en pandèmia
La ràpida propagació de la variant òmicron de la Covid-19 ha dis-
parat totes les alarmes i ha obligat les administracions a tornar a 
implantar mesures restrictives destinades a frenar els contagis. 
Si bé la situació actual no és comparable a l’inici de la pandè-
mia, quan el virus causava una elevada mortalitat i no existien les 
vacunes, el cert és que, si la progressió de contagis continua, el 
sistema sanitari podria entrar en col·lapse les properes setmanes. 
Davant d’aquesta situació, els ciutadans hem d’extremar les pre-
caucions i complir rigorosament les noves mesures que ha aprovat 
la Generalitat.  La restauració i el món de la cultura i l’oci, tres 
dels sectors més afectats, veuen amb preocupació aquest retro-
cès, mentre que els joves se senten frustrats per haver d’interrom-
pre novament la seva vida social. Però estem obligats a fer un nou 
esforç per lluitar contra la pandèmia. No oblidem el que està fent 
el personal sanitari, que ha hagut de renunciar a vacances i dies 
de festa, per atendre el gran volum de pacients que acudeixen a 
les consultes dels hospitals i l’atenció primària. Siguem prudents 
en les celebracions de Nadal i Cap d’Any per poder començar 
l’any 2022 amb uns indicadors a la baixa i desitjant que sigui 
l’últim de la pandèmia.
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MOSTRA DE PESSEBRES
L’exposició de l’Agrupació de Pessebristes 
es pot visitar a l’entrada de l’Església de 
Santa Engràcia fi ns al 6 de gener

La 14a mostra Montcada a 
Escena 2021 ha atret prop de 
1.800 espectadors als espais 
escènics del municipi des de 
l’octubre fi ns ara. El cicle de 
teatre amateur, format per set 
espectacles, va cloure el 18 de 
desembre amb l’última funció 
de l’obra ‘El mirall esquerdat 
de Miss Marple’ al Teatre Mu-
nicipal –estrenada el dia abans. 
Es tracta d’una adaptació de la 
novel·la del mateix títol escrita 
per Agatha Christie i protago-
nitzada per l’entranyable perso-
natge, Miss Marple. Aquesta és 
la primera vegada que l’Aula de 
Teatre, formada per actors i ac-
trius de les diferents companyies 
locals, aborda aquest gènere. 
L’obra, dirigida per Climent 
Sensada, segueix les indagacions  
de la famosa detectiu per trobar 
el culpable d’un assassinat ocor-
regut en una festa de l’alta soci-
etat anglesa, una de les escenes 
més reeixides del muntatge, que 
destaca per l’ampli ventall de 
personatges, una elegant esceno-
grafi a i l’encadenament d’esce-
nes curtes fi ns al desenllaç.

Premi Dalmau. Una hora abans 
de la representació, es van lliu-
rar els Premis Dalmau 2021. 
L’actor amateur Jordi Escrigas 
es va endur el premi a la trajec-
tòria teatral per decisió unànim 
de tots els grups de teatre lo-
cals. Escrigas, vinculat al grup 
Tea345 i a La Finestra Estràbi-
ca, es va mostrar emocionat per 
aquest reconeixement a una de 
les seves grans passions, la in-
terpretació: “El tea tre és per a 
mi una vàlvula d’escapament, 
que em permet viure altres 
vides i superar moments di-
fícils”. L’actor va dedicar un 
record especial al seu pare, ja 
desaparegut, i paraules d’agraï-

ment als seus amics i companys 
d’escenari. 
L’alcaldessa Laura Campos 
(ECP) i la regidora de Cultura 
i Patrimoni, M. Rosa Borràs 
(ERC), van destacar el com-
promís d’Escrigas amb el teixit 
cultural i social del municipi i 
la seva gran polivalència per 
interpretar personatges en les 
més de trenta obres en les que 
ha participat al llarg de la seva 
trajectòria. El Premi Dalmau al 
millor espectacle de la tempora-
da anterior, escollit per votació 
popular, va recaure en ‘Señora 
de rojo sobre fondo gris’, de José 
Sacristán, representada al Teatre 
Municipal el passat 22 de gener.

VIDEO A LAVEU.CAT

Prop de 1.800 espectadors assisteixen 
a la 14a edició de la mostra teatral
Jordi Escrigas, de la companyia Tea345, rep el premi Dalmau 2021 en reconeixement a la seva trajectòria com actor

MONTCADA A ESCENA

Laura Grau | Redacció

‘El teatre és per 
a mi una vàlvula 
d’escapament’, va dir 
Jordi Escrigas

Una de les escenes més reeixides del muntatge de l’Aula de Teatre de Montcada, que recrea una festa de l’alta societat anglesa dels anys cinquanta, amb una escenografi a elegant i vistosa

La companyia La Jove Finestra Estràbica, partici-
pant a la 14a mostra teatral, va estrenar el 12 de 
desembre a l’Auditori Municipal ‘Noche de reyes...
Nada es lo que parece’, una adaptació de l’obra 
de Shakespeare del mateix títol, dirigida per Víctor 
Bea i Alba Rubio. Tot i la seva joventut, els actors i 
actrius van interpretar amb solvència personatges 
molt allunyats del present, donant credibilitat als 
jocs d’amor i enganys que tenen com a escenari 
la cort del Comte d’Orsino, amb una posada es es-
cena fresca i divertida i la incorporació d’elements 
còmics, com una ranxera cantada en grup i ac-
cents de diversos idiomes que van permetre apro-
par les situacions al públic actual. Un altre encert 
va ser l’escenografi a, simple però efi caç, per crear 
dos espais diferenciats | LG

Shakespeare per a joves
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Jordi Escrigas, amb el Premi Dalmau 2021, fl anquejat per la regidora de Cultura, M. Rosa Borràs, i l’alcaldessa de Montcada, Laura Campos
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TALLERS GRATUÏTS ADREÇATS 
A PERSONES DE 60 ANYS O MÉS
ELS TALLERS ANIRAN A CÀRREC
DE L’ESCOLA D’ESCRIPTURA
DE L’ATENEU BARCELONÈS

Termini d’inscripció
fins al 26 de gener de 2022

TALALLERS GRATRA UÏTS ADREÇAAATTSTS

NARRATIVA
• Divendres 4, 11 i 18 de febrer i 4 de març de 2022
• De 16 a 18 h
• Casa de la Vila (c. Major, 32)

POESIA
• Dilluns 7, 14, 21 i 28 de febrer de 2022
• De 16 a 18 h
• Casal de Gent Gran Casa de la Mina (Av. de la Unitat, s/n)

INFORMA’T
SOBRE ELS

JOCS FLORALS
PER A LA GENT
GRAN LLEGINT

EL QR

INSCRIPCIONS
• Per correu electrònic 

a envellimentactiu@montcada.org
• Presencialment a l’Àrea Social de 

l’Ajuntament 
de Montcada i Reixac

• Places limitades per ordre 
d’inscripció (15 places per taller)

CINEMA

L’activista LGTBI Tina Recio 
participa al fi lm ‘Sedimentos’
La pel·lícula sobre la realitat trans té una gran acollida a festivals d’arreu del món

L’activista LGTBI, Tina Recio, 
és una de les protagonistes de 
‘Sedimentos’, una pel·lícula do-
cumental sobre la realitat trans-
sexual que ha tingut molt bona 
acollida a festivals de cinema 
nacionals i internacionals, gua-
nyant l’Espiga Arco Iris a la Se-
minci de Valladolid i els premis 
del públic al Festival de Màlaga 
i a la Mostra Internacional de 
Cinema Gai i Lesbià de Barce-
lona Fire!! 
El fi lm, rodat durant la primave-
ra de 2019, també ha estat pre-
seleccionat als Premis Goya a la 
millor pel·lícula documental – fi -
nalment no ha estat nominat– i 
als Premis Gaudí –el 25 de gener 
es faran públic els nominats.

Projecte. Tina Recio és la presi-
denta i fundadora d’I-Vaginàri-
um, una associació que acom-
panya dones en el seu procés de 
trànsit cap al gènere sentit. La 
tasca d’aquesta entitat va cridar 
l’atenció del cineasta Adrián Sil-

vestre, que va estar fent tallers a 
l’entitat durant dos anys per co-
nèixer la seva realitat. “La im-
plicació de Silvestre i la seva 
aposta per mostrar la diversi-
tat de la comunitat trans em 
van animar a participar en 
el projecte”, ha explicat Recio, 
crítica amb els estereotips que 
projecten els mitjans de comu-
nicació sobre les dones trans. 

Plantejada com una road movie, 
mostra la convivència entre sis 
dones trans que emprenen un 
viatge fi ns a un poble de Lleó, 
buscant respostes sobre el que 
les uneix i aprenent a acceptar 
les seves diferències. Tina i les 
altres dones de l’associació s’in-
terpreten a si mateixes en una 
història sense guió previ, però 
guiada pel director.
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L’activista LGTBI Tina Recio és veïna de Mas Rampinyo i fundadora d’I-Vaginàrium

Laura Grau | Montcada

FOTOGRAFIA

L’Afotmir es posiciona entre
les deu millors entitats del món
Cinc socis de l’entitat són els autors de les imatges del calendari municipal 2022

L’Agrupació Fotografi ca de 
Montcada i Reixac (Afotmir) 
ha assolit la novena posició al 
16è Campionat del Món FIAP 
de clubs, un dels concursos de 
fotografi a més prestigiosos a ni-
vell mundial. L’entitat és l’única 
associació catalana i espanyola 
en la classifi cació general entre 
més de 200 clubs d’una cin-
quantena de països del món. 
Una quinzena de socis de l’Afot-
mir van presentar fotografi es 
al certamen, aconseguint 433 
punts, 19 menys que l’entitat 
guanyadora, el Grup Fotogrà-
fi c Il Cupolone, de Florència. 
Fa dos anys, l’Afotmir ja va 
aconseguir situar-se en l’on-
zè lloc del mateix campionat, 
però mai havia estat entre els 
deu primers.

Almanac. L’Afotmir ha tornat a 
fer-se càrrec de les imatges del 
calendari municipal 2022, que 
va ser presentat el 16 de desem-
bre a la Casa de la Vila, amb la 

presència de l’alcaldessa Laura 
Campos (ECP). Antonio Ber-
mejo, Manuel Gallart, Daniel 
Góngora, Josep Maria Gonzá-
lez i Pere Pedrero han retratat 
alguns dels espais afectats pel 
recorregut de les vies del tren 
de la línia R2 i que deixaran de 
formar part del paisatge mont-

cadenc quan es dugui a terme 
el soterrament. El secretari de 
l’Afotmir, Óscar Barcons, va 
elogiar la feina dels autors i el 
valor històric que tindran les 
imatges en el futur. El calenda-
ri es pot recollir gratuïtament 
a la Casa de la Vila, l’Auditori 
Municipal i el Kursaal. 
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Una de les fotografi es presentades al concurs FIAP per l’Agrupació Fotogràfi ca de Montcada

PRIMER TRIMESTRE 2022

A la venda les entrades 
per als espectacles de 
la temporada vinent
L’actriu Charo López és un dels plats forts del programa

Ja són a la venda les entrades 
per als 17 espectacles que la Re-
gidoria de Cultura i Patrimoni 
ha programat per al primer 
trimestre de l’any vinent. Entre 
els plats forts hi ha l’actuació de 
l’actriu Charo López, amb l’es-
pectacle ‘Verso a verso’ –inclós 
al cicle Poeticae (27 de març)– i 
la cantant Dàmaris Gelabert, 
amb el musical ‘Soc feliç’ (13 
de març). També destaca la 
presència de músics locals com 
Salva Criado, que presentarà el 
seu primer disc en solitari el 4 
de març, i el jove guitarrista Jor-
di Centeno, membre del grup 
Ballet Flamenco Barcelona, que 
actuarà el 13 de febrer. 

Musical. La companyia Las 
Divinas, amb l’actriu montca-
denca, Irene Ruiz, portarà a 
Montcada el musical ‘Moon-
light Serenade’, el 22 de gener. 
La programació començarà el-

dia 2 al Teatre Municipal amb 
el concert de danses i valsos, a 
càrrec de l’Orquestra Simfònica 
de Sant Cugat. La programació 
completa es pot consultar al 
web teatremontcada.cat, on també 
es poden comprar les entrades.

Laura Grau | Montcada

Charo López actuarà a Montcada al març

Laura Grau | Montcada

SE
R

G
IO

 P
AR

R
A



232a quinzena | Desembre 2021 23Cultura

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:

NOUS TALENTS

El grup Al Cuadrado guanya una 
de les beques de Cabal Musical
El duet de pop alternatiu està composat per Ània Casajuana i Andrea Díaz 

El grup de pop alternatiu A2

(Al Cuadrado), format per 
Ània Casajuana i Andrea Díaz, 
ha guanyat una de les dotze be-
ques del programa Cabal Mu-
sical, una iniciativa de suport 
al talent musical als municipis 
de la Franja Besòs, promoguda 
pel Consorci del Besòs, amb 
el suport dels ajuntaments de 
Montcada i Reixac, Barcelona, 
Badalona i Sant Adrià de Besòs 
i Santa Coloma de Gramenet.
Les joves van ser seleccionades 
entre 24 candidats, interpretant 
temes del seu primer EP ‘Y tú, 
qué tal?’, autopublicat el passat 
mes de maig amb temes compo-
sats per elles mateixes i enregis-
trat a Can Tauler. 

Formació. La beca inclou forma-
ció musical durant un curs –de 
gener fi ns al juny, els matins 
de dissabte al Taller de Músics 
de Barcelona– i culmina amb 
la gravació d’una maqueta, un 

videoclip i un reportatge foto-
gràfi c. “Tenim moltes ganes 
de formar-nos i aquesta beca 
suposa una gran oportunitat 
per aprendre i convertir una 
afi ció en una sortida professio-
nal”, ha dit Ània, que estudia 
Comunicació Audiovisual a la 
Universitat Blanquerna de Bar-
celona. Andrea, que ha cursat 

el grau superior d’Animació So-
ciocultural i Turística, ha tornat 
de Dublín en conèixer la notí-
cia: “Estic supercontenta que 
ens hagin triat perquè així 
podrem millorar els nostres 
coneixements i provar sort en 
el món de la música on, ara 
per ara, som totalment auto-
didactes”. 
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Andrea Díaz i Ània Casajuana van fer el seu primer concert en un escenari al Fem Montcada

L’Associació Musical El Giravolt ha reprès el cicle de concerts ‘A misses 
dites’ a l’Església de Santa Engràcia, que es va suspendre l’any passat 
a causa de la pandèmia. El primer concert de la nova etapa va tenir lloc 
el passat 11 de desembre amb la participació de músics de Montcada 
i alumnes i professors de l’escola Giravolt i dels Músics de Gràcia de 
Sabadell, que van interpretar peces de diferents estils –des d’un tango 
fi ns a un tema de gòspel, passant per peces clàssiques– amb instru-
ments com el piano, la guitarra, el cello, el saxo, el clarinet i la fl auta 
travessera | LG

L’Associació Giravolt reprèn el cicle 
de concerts ‘A misses dites’

ESGLÉSIA DE SANTA ENGRÀCIA
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Després de la parada obligada per la pandèmia, la Coral Mare de Déu 
del Turó ha reprès les seves activitats i ho ha fet amb el concert de Na-
dal, que va tenir lloc el 17 de desembre a l’Església de Santa Engràcia. 
Els cantaires van interpretar peces clàssiques i algunes nadales acom-
panyats pel director Francesc Pagès al piano. Com a coral convidada va 
actuar el Cor de Bellaterra, sota la direcció del músic Jordi Boltas | LG

La Coral Mare de Déu del Turó torna 
a celebrar el concert de Nadal

L’Aula de Música de l’Ajuntament de Montcada va fer la seva primera 
audició de la temporada el passat 17 de desembre, amb la participació 
d’alumnes i professors dels diferents cursos que es fan a la Casa de la Vila 
i al Kursaal. L’acte va tenir lloc a l’Auditori Municipal i va oferir un repertori 
de diversos estils musicals, des de rumba i rock fi ns a música clàssica. 
L’audició va reunir músics de diferents edats i instruments per interpre-
tar peces de forma conjunta, un dels objectius que es planteja l’Aula en 
aquesta nova etapa | LG

Alumnes de l’Aula de Música fan 
la primera audició de la temporada
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El format de la Cavalcada es pot veure afectat per l’evolució de la pandèmia. Estigueu atents als canals de comunicació municipals
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CASA DE LA VILA

Begoña Gómez exposa 
‘Paseo por una década’
L’artista valenciana aposta per experimentar amb materials

Begoña Gómez, davant d’una de les obres que exposa a la Casa de la Vila fi ns al 16 de gener

‘Estación Guadalajara’ és el títol 
del nou llibre que ha publicat 
Francesc Soriano, el novè des 
que va començar a escriure, ara 
fa 10 anys. En aquesta ocasió, 
es tracta d’un volum autobio-
gràfi c, que descriu els fets més 
rellevants de la seva vida, des de 
la infància fi ns a l’actualitat. “En 
la recta fi nal del meu camí, he 
sentit la necessitat d’escriure 
aquest llibre per explicar qui soc 
als meus nets i besnets”, ha ex-
plicat Soriano, de 89 anys. Amb 
una memòria prodigiosa, rescata 
records de la Montcada dels anys 
trenta, quan va arribar al munici-
pi amb només 4 anys, provinent 
de Santa Coloma de Gramenet, 
ciutat on va néixer. Als 10 anys, en caure la seva mare malalta, va haver 
d’abandonar l’escola i assumir responsabilitats a casa seva, circums-
tància que el va fer madurar molt ràpid, segons explica ell mateix. És un 
gran afi cionat a la lectura i, especialment, a l’escriptura. “No em consi-
dero escriptor, però escric perquè m’ho passo bé i perquè m’ajuda a 
tirar endavant quan ho veig tot negre”, confessa l’autor, que ha escrit 
el llibre durant els cinc mesos que la seva dona va estar ingressada en 
una residència per problemes de salut | LG

Francesc Soriano publica un 
nou llibre sobre la seva vida

Com valores el             ?

Volem conèixer què penses sobre les accions del 

Pla Local d’Inclusió Social i què hi pots aportar.

Omple el qüestionari que trobaràs en aquest codi QR:

La teva opinió
és important!

Quines són les teves propostes 
sobre inclusió?

Begoña Gómez Guasch (Port 
de Sagunt, València, 1953) ex-
posa a la Casa de la Vila una 
retrospectiva dels últims deu 
anys de la seva trajectòria com 
a pintora. La mostra, titulada 
‘Paseo por una década’, permet 
veure l’evolució de temes, estils 
i tècniques de l’artista valencia-
na, graduada en Arts aplicades 
i Ofi cis artístics per la Universi-
tat Industrial de Barcelona, en 
l’especialitat d’escultura i cerà-
mica. 

Evolució. Gómez ha abandonat 
temporalment l’escultura per 
experimentar amb la pintura, 
que treballa a partir de la taca 
i el color, jugant amb tècniques 
com el collage i el decapat i ma-

terials com el plàstic i el vernís, 
en una recerca constant de no-
ves textures i efectes pictòrics. 
“Soc molt visceral pintant, 
mai planifi co les obres, que 
acostumo a començar a par-
tir del que em suggereixen 
les taques inicials, com si fos 
un joc que no sé cap a on em 
portarà”, va explicar l’autora 
durant la inauguració, feta el 14 
de desembre.
Gómez va començar la seva 
activitat artística als anys vui-
tanta i ha exposat la seva obra 
a diferents municipis i ciutats 
de l’estat espanyol i també a 
Alemanya i Portugal. Les seves 
creacions han resultat fi nalistes 
en diferents concursos de pin-
tura de Tarragona, Sitges, Cas-
telló i Ávila. 

Laura Grau | Montcada
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AUDITORI MUNICIPAL

Benito Marcos crea paisatges 
onírics carregats de simbolisme
L’artista de Santa Coloma exposa una sèrie de dibuixos amb grafi t sobre paper

‘Una realitat dibuixada’ és el 
títol de l’exposició que Benito 
Marcos (Medina del Campo, 
1952), mostra a l’Auditori Mu-
nicipal fi ns al 30 de gener. L’ar-
tista abandona temporalment 
la pintura i els colors per dedi-
car-se al dibuix amb grafi t sobre 
paper, buscant el dramatisme 
i la força expressiva del blanc 
i negre. Armat amb llapissos i 
gomes, Marcos crea paisatges 
onírics i mentals, fugint de la fi -
guració i apostant per elements 
simbòlics. “He sentit la neces-
sitat de retrobar-me amb la 
natura, la soledat i la refl exió 
per fugir del brogit del món”, 
va explicar l’autor, durant la 
inauguració, feta el 21 de de-
sembre, amb la presència de la 
regidora Mar Sempere (ECP).

Imaginació. En un exercici d’ima-
ginació, l’artista construeix es-
pais enigmàtics, carregats de 
romanticisme: boscos fl otants 

que s’eleven cap al cel buscant 
les estrelles, tempestes i explo-
sions que esborren el paisatge i 
camins que només són un mi-
ratge. Cada obra és el resultat 
de setmanes de treball meti-
culós “en un intent de cap-
tar allò que existeix, però no 
podem veure”, en paraules de 
Marcos, un dels artistes plàstics 

de referència de Santa Coloma 
de Gramenet, amb una exten-
sa trajectòria de premis, expo-
sicions nacionals i internacio-
nals. A Montcada, Marcos va 
guanyar el Premi Nacional de 
Pintura Juan Ramon Masoliver 
el 1996 i, des d’aleshores, ha ex-
posat en tres ocasions a les sales 
municipals.
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Benito Marcos, davant d’algunes de les obres que integren la mostra ‘Una realitat dibuixada’
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MEMÒRIA HISTÒRICA

David Ferrer rescata 
la història de la família 
Tèllez-Domènech
Originària de Montcada, va ser assassinada pels nazis

Carlos Quílez, amb un exemplar del seu darrer llibre, basat en la seva feina de periodista

Quílez publica ‘El contragolpe’
INVESTIGACIÓ

El periodista i escriptor mont-
cadenc Carlos Quílez ha publi-
cat ‘El contragolpe’ (Península, 
2021), un llibre sobre el procés 
sobiranista de Catalunya, que 
treu a la llum els episodis més 
foscos de l’ofensiva de l’Estat 
espanyol per frenar-lo, però 
també els draps bruts de l’in-
dependentisme. El volum és 
el resultat de més de quaranta 
entrevistes entre dirigents i pro-
tagonistes d’ambdós bàndols i 
l’anàlisi acurat de vuit sumaris 

judicials. “Ha estat un llarg 
treball de recerca per posar 
sobre la taula les estratègies 
que han seguit les dues parts 
per aconseguir els seus ob-
jectius”, ha explicat Quílez, 
qui remarca que ambdues van 
tractar de manipular i intoxicar 
la realitat segons els seus inte-
ressos, però que “els més forts, 
van ser els qui van jugar més 
brut”, en referència a l’Estat 
espanyol. Tot i tractar de mos-
trar-se equidistant, el periodista 
reconeix que les pràctiques de 

la “policia patriòtica” i “els 
Vallejo boys” per desprestigi-
ar el procés van ser especial-
ment greus en un estat de dret. 
També es mostra crític amb el 
desvia ment de fons públics de 
la Generalitat per promoure la 
causa indenpendentista. “Con-
sidero que és un llibre valent, 
on dic les coses pel seu nom i 
m’he mullat fi ns al coll”, asse-
gura Quílez, avalat pels serveis 
jurídics de l’editorial Planeta i 
per documents que demostren 
les seves afi rmacions.

• Les sol·licituds només es poden tramitar per via telemàtica

• Consulteu com fer aquest procés i la documentació a aportar 
a l’apartat Subvencions a entitats 2022 del web municipal, 
www.montcada.cat

Termini obert fins al 31 de gener de 2022
SUBVENCIONS MUNICIPALS ENTITATS 2022

El periodista destapa alguns episodis de la guerra bruta contra l’independentisme

L’Associació 
Cultural publica 
el número 43 
de ‘Quaderns’
Ja es pot aconseguir el darrer 
número de la revista que edi-
ta l’Associació Cultural Mont-
cada (ACM). El número 43 
dedica les pàgines principals a 
recordar la història de la Penya 
Decano, que va nèixer als anys 
cinquanta. També hi ha articles 
sobre l’Escolania de Montcada, 
el Castell de Ca n’Oller, el mos-
sèn Ramon Català i cal Forner 
Vell. Les persones interessades 
poden passar a recollir-lo de di-
lluns a dijous, de 17 a 20h | LG

L’acurat treball d’investiga-
ció de David Ferrer (Sabadell, 
1969) ha permès reconstruir el 
periple d’una família de Mont-
cada, els Téllez-Domènech, que 
va fugir a França el 1939 per 
evitar les represàlies del nou rè-
gim franquista i va acabar sent 
assassinada al poble d’Oradour 
Sur-Glane, on el 10 de juny de 
1944 l’exèrcit nazi va cometre la 
massacre més gran registrada 
en territori francès. Aquest va 
ser el tema principal de la xerra-
da que va fer el 15 de desembre 
a l’Auditori, convidat per l’Aula 
MiR i el Museu Municipal.

Periple. Joan Téllez era un im-
migrant d’origen aragonès i 
militant de la CNT, que es va 
instal·lar als anys vint a Mont-

cada amb la seva dona Marina 
Domènech. Segons fonts docu-
mentals, Téllez va formar part 
del comitè revolucionari que es 
va constituir per fer front a la 
sublevació militar, ocupant di-
ferents càrrecs a l’Ajuntament. 
Al fi nal de la guerra i donada la 
seva signifi cació política, es va 
veure obligat a marxar a l’exili 
amb la seva mare, Ramona Do-
mínguez, la seva dona i els seus 
dos fi lls, Miquel i Harmonia. 
Després de passar per diferents 
poblacions franceses i suportar 
les dures condicions de vida 
que el règim de Vichy oferia 
als refugiats –que els feia ser-
vir com a mà d’obra esclava–, 
l’estiu del 1940 els Téllez es van 
instal·lar a Oradour Sur-Glane, 
on van tenir el tercer fi ll, Lli-
bert. En el moment de la tragè-

dia, la família vivia a casa d’un 
veí, Jean Camil Texier. Tot el 
poble va quedar arrasat per les 
tropes alemanyes, que van afu-
sellar els homes i van tancar les 
dones i les criatures a l’Església 
per calar-hi foc. 
La tasca gairebé detectivesca de 
Ferrer també va permetre iden-
tifi car una víctima que no s’ha-
via comptabilitzat inicialment, 
Ramona Domínguez, la mare 
de Joan Téllez, que ja té la seva 

fotografi a al Centre de la Memò-
ria de la massacre d’Oradour, 
juntament amb les del seu fi ll i 
la seva jove. “Darrera d’aquest 
esforç d’investigació, hi ha la 
voluntat que les víctimes no 
caiguin en l’oblit i que els seus 
descendents, quan n’hi ha, pu-
guin saber què va passar amb 
els seus familiars”,  va afegir 
Ferrer, qui lamenta no haver 
localitzat cap descendent proper 
de la família montcadenca.

Laura Grau | Montcada
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David Ferrer és professor a l’ensenyament públic i membre de diferents entitats memorialistes

Alguns jugadors de la Penya Decano
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PROTAGONISTES
Els resultats, les cròniques i l’anàlisi 
dels partits dels equips sèniors 
masculins i femenins, dilluns i dimarts a  

‘LAVEU.CAT’ 

Després de gairebé quatre mesos 
amb les competicions en marxa, 
els primers equips dels clubs mont-
cadencs fan balanç de la seva tra-
jectòria. Un dels equips locals mi-
llor classifi cats després de l’última 
jornada del 2021 és la UB MiR, 
situada a la tercera posició al grup 
7 de la Segona Catalana, amb set 
victòries i quatre derrotes, a tan 
sols un punt del primer i segon.
També estan fent una gran tem-
porada els dos sèniors –masculí i 
femení– del CH La Salle Montca-
da. L’equip que entrena Pau Lleixà 
és cinquè al grup D de la Primera 
Estatal, amb 17 punts –vuit victò-
ries, quatre derrotes i un empat–, 
a només un punt del segon clas-
sifi cat. Una altra dada destacable 
en aquest primer tram de la lliga 

és l’efi càcia ofensiva del jugador 
Borja Lancina, qui encapçala la 
classifi cació de màxim golejador 
del grup, amb un total de 98 gols 
en 13 partits. D’altra banda, el 
sènior femení que dirigeix Víctor 
Corral ocupa la segona posició al 
grup B de Segona Catalana, amb 
18 punts, a un només del líder.
Un altre dels equips ben posicio-
nats a la classifi cació és el sènior 
A del Tennis Taula La Unió de 
Mas Rampinyo, que ha debutat 
a la categoria de Preferent aquesta 
temporada amb bona nota, ja que 
es troba al tercer lloc del grup 2, 
amb 10 punts.
D’altra banda, alguns clubs han 
avançat les vacances de Nadal a 
causa de la situació pandèmica i 
ja no reprendran l’activitat fi ns al 
2022.

BALANÇ

‘La Veu’ repassa tots els conjunts de categoria sènior i nacional abans del parèntesi de les lligues per les festes de Nadal

Els equips analitzen la seva trajectòria  
Lluís Maldonado | Redacció

‘Els jugadors 
tenen més 
actitud i sóc 
molt optimista’
El CD Montcada, a Se-
gona Catalana, ha tingut 
un inici irregular. L’ar-
ribada del nou tècnic, 
Miki Corominas, encara 
no està donant els seus 
fruits: “La plantilla està 
millorant i que ningú 
dubti que aquest equip 
se salvarà”, assegura el 
seu president, Ramon 
Salvanyà. Els verds són 
a la penúltima posició-
del grup 5, amb 6 punts  
en onze partits | LM

‘Ens falta 
regularitat, a 
domicili no 
guanyem’
La UE Sant Joan ocu-
pa el novè lloc al grup 
5 de Segona Catalana, 
amb 15 punts. “Som 
un equip molt irregu-
lar, que fora de casa no 
acaba d’aconseguir els 
punts necessaris per 
estar a dalt”, argumen-
ta el tècnic Rubén López 
‘Turu’, qui afegeix que 
“la part positiva és que 
a les quatre derrotes 
que portem hem estat 
superiors al rival” | LM

‘Som un equip 
nou i anem 
avançant a poc 
a poc’
El FB Montcada segueix 
treballant per conjuntar 
l’equip, enguany amb 
molts canvis. L’equip ha 
millorat des de l’inici de 
la lliga, tot i que encara 
no han arribat els resul-
tats positius. El bloc que 
dirigeix Arnau Jauman-
dreu és cuer al grup 2 de 
la Primera Divisió, amb 
un punt: “Som un equip 
nou i anem avançant a 
poc a poc” | SA

‘Hem aconseguit 
un coixí per 
estar en la zona 
tranquil·la’
Amb un equip de 21 ju-
gadors i un entrenador 
totalment nou, la UD 
Santa María A, a Tercera 
Catalana, està a la zona 
mitja alta del grup 14, 
després d’un inici de 
temporada irregular. El 
tècnic, Dani Busquets, 
ha destacat que “el prin-
cipal objectiu és com-
pletar una temporada 
tranquil·la i seguir for-
mant jugadors” | LM

Els estadis i pavellons recuperen les restriccions amb un 70% de l’aforament, que s’havien restablert al 100% d’ocupació des de l’octubre
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‘La plantilla 
està treballant 
molt, però som 
pocs jugadors’
El primer equip és a l’ante-
penúltim lloc del seu grup 
a Tercera Nacional, amb 
10 punts. “El debut a la 
categoria no està sent com 
m’esperava. Estic content 
amb el treball dels nois, 
però el fet de tenir una 
plantilla curta i sense un 
home gol ens està condici-
onant molt. Hem de seguir 
lluitant perquè la lliga està 
molt igualada”, ha indicat 
el tècnic, Juanjo Amigo  | SA

‘Encara som 
a temps de 
capgirar la 
situació’
Toni Moreno, coordinador 
de l’AE Can Cuyàs, torna 
a ser el tècnic del sènior 
masculí en substitució de 
Sergio Santander. L’equip 
és cuer al seu grup de 
Primera Divisió, amb 3 
punts. “Els resultats no 
són bons, però encara 
som a temps de capgi-
rar la situació. Hem de 
treballar en positiu per 
millorar la motivació”, ha 
comentat Moreno | SA

‘La classifi cació 
no refl ecteix 
el bon joc que 
estem fent’
El FS Montcada és a la 
part baixa de la Divisió 
d’Honor Catalana, en el 
seu debut a la categoria. 
L’equip va començar bé, 
però cinc derrotes con-
secutives l’han situat a la 
zona perillosa. “La clas-
sifi cació no refl ecteix el 
bon joc que fem. Estic 
content amb l’equip, 
amb una identitat de 
joc clara”, ha dit el tèc-
nic, Xavi Romeo | SA

‘Hem de 
millorar el 
nivell de 
competitivitat’
El juvenil A del FS Mont-
cada tanca el 2021 a 
la desena posició, amb 
18 punts, al grup 3 de 
la Divisió d’Honor Esta-
tal. El conjunt de Darío 
Martínez ha sumat sis 
victòries –4 a domici-
li– i set derrotes. “Hem 
d’intentar equiparar la 
nostra competitivitat a 
la de la resta d’equips”, 
argumenta el tècnic per 
millorar el nivell | SA
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‘Estic content, 
tot i que encara 
ens estem 
adaptant al joc’
El conjunt de Víctor Cor-
ral ocupa el segon lloc al 
grup B de Segona Catala-
na, amb 18 punts, a tan 
sols un del líder. El tèc-
nic fa un balanç positiu: 
“Estic molt content amb 
l’equip, tot i que encara 
estem acabant de inte-
grar el model de joc”, 
qui ha comentat que han 
marxat un parell de ju-
gadores importants, però 
han fet dos fi txatges | SA
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CH LA SALLE FEMENÍ
‘Estem lluitant 
bé per optar a 
la segona plaça 
d’ascens’

CH LA SALLE

El sènior masculí, amb   
diversos reforços de ni-
vell, es manté viu en la 
lluita per les places d’as-
cens al grup D de la Pri-
mera Estatal. L’equip és 
cinquè, amb 18 punts. 
“És un any de molts 
canvis, però portem una 
bona dinàmica i estem 
competint bé en la llui-
ta per la segona plaça 
d’ascens”, ha destacat 
el tècnic, Pau Lleixà | SA

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

En venta. Vendo piso en calle 
Provenza, 85 m², 4 habitaciones, 
todo reformado. De particular a par-
ticular. Tel. 93 114 93 86 y 675 59 
75 62.
Alquiler. Plaza de aparcamien-

to en la c/ Bruc de Montca-
da Nova, por 45 euros al mes.
Tel. 655 520 401 (Marisol).
Alquiler. Pareja joven busca 
habitación para alquilar en Montca-
da. Tel. 647 039 658 (Ana María).
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‘Tenim el millor 
atac, però ens 
falta millorar 
en defensa’
La UB MiR ha fet un bon 
començament de lliga, ja 
que és al tercer lloc del 
grup 7 a Segona Catalana. 
Els montcadencs són el 
bloc més efi caç en el capí-
tol ofensiu, amb 836 punts, 
però és el segon equip que 
més punts ha encaixat 
en onze partits, amb 722 
punts. “Tenim el millor 
atac, però ens falta millo-
rar en defensa”, destaca el 
capità, Marc Jané | LM

‘Estem treient 
bons resultats, 
malgrat tenir 
moltes baixes’
L’equip de futbol sala del 
FB Montcada és al novè 
lloc amb 11 punts, al grup 
2 de Segona Divisió. “Es-
tem contents de com va 
la temporada. Malgrat ha-
ver tingut moltes lesions, 
hem obtingut bons resul-
tats”, ha destacat el capi-
tà, José Luis Carrasco, qui 
ha afegit que “l’equip està 
cada vegada més a prop 
de l’objectiu de la perma-
nència” | SA

‘Ens queda 
molta feina, 
però l’actitud 
és positiva’
La temporada no està 
sent fàcil per a l’equip de 
Tomeu Alemany, ja que 
no ha sumat cap punt en 
vuit partits disputats a la 
Segona Divisió. “Som un 
equip de nova creació, 
amb jugadores joves i 
amb experiència. Tenim 
uns mesos de molts fei-
na, però vull destacar les 
ganes d’aprendre de les 
jugadores”, ha destacat el 
tècnic | SA

‘Paciència, 
som un equip 
nou encara en 
construcció’
El sènior femení es tro-
ba a l’onzena posició del 
seu grup, a Segona Divi-
sió, amb 6 punts. “Estem 
treballant bé, malgrat 
els contratemps. La fal-
ta de gol i de sort ens 
ha condemnat a molts 
partits. Hem de tenir 
paciència, perquè som 
un equip nou que enca-
ra està en construcció”, 
afi rma el tècnic, Juan 
González | SA
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AE CAN CUYÀS FEMENÍ

FB MONTCADA F.SALAUB MIR

UE SANT JOAN FEMENÍ

‘L’equip ho està 
donant tot per 
intentar estar a 
la part alta’
El sènior A del CTT La Unió 
ha debutat a Preferent amb 
bon peu, ja que és tercer 
del grup 2, amb 10 punts, 
empatat amb el segon i a 
dos del líder. “L’equip està 
donant el millor de si cada 
jornada per intentar estar 
a dalt. Està fent un gran 
treball del qual ens sentim 
orgullosos”, ha remarcat 
el coordinador, Francisco 
Aguado | SA

CTT LA UNIÓ



312a quinzena | Desembre 2021 31Esports

El Club Handbol La Salle 
Montcada està d’enhorabona. 
La jugadora Maria Martín Sar-
daña, de l’equip infantil/cadet, 
forma part de la llista fi nal de 
convocades per disputar amb la 
selecció catalana infantil feme-
ní el Campionat d’Espanya de 
Seleccions Autonòmiques 2022, 
que se celebrarà a la Regió de 
Múrcia del 3 al 8 de gener. 

Premi. La montcadenca, de 
13 anys, entrarà fi nalment en 
l’equip de Catalunya després 
d’haver participat a vuit convo-
catòries durant els darrers dos 
mesos. El Campionat d’Espa-
nya de Seleccions Autonòmi-
ques reunirà les millors selec-
cions territorials de l’Estat en 
categories de la base.

HANDBOL FEMENÍ

Lluís Maldonado | Redacció

Maria Martín, convocada 
per Catalunya als 
campionats d’Espanya
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Cinc ors, tres plates i dos bronzes, a l’Spanish Open
El CBE Endansa, de l’Escola Eva Nieto, ha fet un paper excel·lent al torneig Spanish Open 2021, celebrat 
del 3 al 6 de desembre al pavelló municipal de La Nucía (Alacant). En el campionat internacional de dansa 
coreogràfi ca –modalitat en què el club és pioner–, els grups Shaki Shaki, Chayanne, Azúcar i Duo Style s’han 
endut les medalles d’or en les respectives categories (juvenil small group, júnior big group, absoluta big group 
i duo syncro); el conjunt Flores, una de plata (absoluta small group), i Revolution, una de bronze (absoluta 
small group). Pel que fa al campionat d’Espanya, el grup Revolution –a la imatge– s’ha endut l’or en absoluta; 
Shaki Shaki i Azúcar, la plata en juvenil avançat i absoluta nacional, respectivament; i el grup Flores, el bron-
ze en absoluta nacional. “No podem estar més contents dels resultats obtinguts”, ha manifestat el club. 
Amb aquests resultats, l’entitat de ball esportiu tanca una temporada històrica pel que fa al palmarès | LG

Maria Martín ha participat en 8 concentracions
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Campionat de 
Catalunya de 
kyus de totes 
les categories
El pavelló Miquel Poblet va 
acollir el passat 18 de de-
sembre el Campionat de Ca-
talunya de kyus de karate, 
organitzat per la Federació 
Catalana amb el suport del 
Club Shi-kan Montcada, 
amb seu a Montcada Nova. 
El torneig es va desenvolu-
par entre les 9 i les 15h i va 
comptar amb la participació 
de karateques d’arreu de 
Catalunya de totes les ca-
tegories, exhibint un gran 
nivell. Els karateques del 
Shi-kan, sota la direcció de 
Miguel Franco, van fer un 
gran paper | LR
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Actuació al paviment de la 
pista esportiva de Can Cuiàs
La pista semicoberta de la Zona Esportiva de Can Cuiàs no estarà dis-
ponible per a cap tipus d’ús entre el 27 de desembre de 2021 i el 9 
de gener de 2022 a causa dels treballs que es faran en relació a unes 
fi ltracions que afecten al sostre del supermercat Mercadona, situat al 
centre comercial del barri, al carrer Camèlies. Aquesta actuació s’es-
tà realitzant per fases i s’ha aprofi tat l’aturada de les competicions 
esportives durant les festes de Nadal per executar la que correspon 
al paviment de la pista | LR
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Jordina Capella
La Jordina té 38 anys, està casada, té dos fi lls i treballa al departament de Salut de la Generalitat. 
Fa quatre anys va començar a  sentir marejos, taquicàrdies i tremolors, sense que hi hagués una 
causa física aparent. Després d’acudir a diferents especialistes, li van diagnosticar ansietat, un 
trastorn tan freqüent en la nostra societat com invisibilitzat. Fa un any va començar un tractament 
terapèutic i psiquiàtric, que l’està ajudant a gestionar els moments de crisi. Amb el seu testimoni, 
Jordina vol trencar l’estigma que acompanya aquest tipus de trastorns i ajudar altres persones que 
estiguin en la mateixa situació. “No ens ha de fer vergonya parlar-ne si volem que es normalitzi 
com una malaltia més”, diu. Es calcula que una de cada quatre persones pot patir en algun mo-
ment de la seva vida un problema de salut mental i emocional. La pandèmia ha agreujat la situació, 
sobretot entre les dones i els adolescents.

‘L’ansietat és capaç de 
paralitzar la meva vida”

Quan va aparèixer l’ansietat en la 
seva vida?
Fa quatre anys. Vaig començar 
a tenir marejos i em vaig passar 
sis mesos visitant espe cialistes, 
acompanyada del meu pare, i fent-
me proves, però passava el temps 
i no hi havia un diagnòstic clar. 
Mentrestant, els episodis d’ansietat 
van anar augmentant.
Què se li va passar pel cap durant 
aquest temps?
Estava molt nerviosa i sofria 
taquicàrdies. Em vaig tornar hipo-
con dríaca. Estava convençuda 
que tenia alguna malaltia i que em 
podia morir en qualsevol moment.
I va estar dos anys sense cap 
tractament? 
Durant aquest temps vaig provar 
moltes teràpies, però no van donar 
resultats. La meva metgessa de 
capçalera i la meva mare, que 

també és doctora, em van insinuar 
que podia ser ansietat. I, al fi nal, 
vaig decidir acudir al psicòleg per 
pura desesperació. Si m’haguessin 
diag  nosticat abans, em podria 
haver estalviat molt patiment.
Fins a quin punt l’ha invalidat la 
malaltia?
He hagut d’agafar dues baixes 
laborals. Sem pre tenia pressa per 
rein corporar-me a la feina i no 
m’adonava que no em recuperava 
bé. No volia acceptar que l’ansietat 
em podia arribar a afectar tant. 
Finalment, he acabat assumint 
que és una malaltia crònica, com 
l’hipertiroïdisme que pateixo i que 
també m’obliga a medicar-me.
N’ha descobert l’origen?
No hi ha un únic detonant. 
És el resultat d’un cúmul de 
circumstàncies. Feia més coses 
de les que el meu cos era capaç 

de suportar. Compaginar la pressió 
de la feina, amb la gestió de la 
casa i els fi lls era complicat.
Com l’ha ajudat la teràpia? 
Anar al psicòleg ha signifi cat un 
abans i un després. La psicoteràpia 
m’ha servit per descobrir-me a 
mi mateixa, per entendre el que 
em passa a mi i al meu entorn. 
He après a reaccionar, a frenar 
i a curar temes del passat. Ara, 
almenys, tinc eines per gestionar 
cada episodi i controlar la meva 
ment. Per a mi, la psicoteràpia 

és bàsica, com també ho és la 
medicació psiquiàtrica.
I com es troba ara?
Estic millor que fa un temps, però 
encara amb algun sotrac i amb 
alts i baixos, depèn del dia.
Com és aquest enemic?
L’ansietat és capaç de paralitzar 
la meva vida. Si no la detecto 
abans que es presenti, m’anul·la. 
He hagut d’aprendre a fer menys 
coses de les que voldria fer i a 
frenar el ritme per no posar-me en 
situació de risc.
Quines pautes l’han ajudat?
Deixar de fer moltes coses, sobretot 
en caps de setmana. Descansar, 
dormir bé i estar més temps a casa 
són hàbits que m’ajuden. També 
he recuperat l’activitat física, 
tornant a jugar a futbol.
El seu testimoni ajuda a trencar 
murs i superar estigmes...

Trastorns com l’ansietat són cada 
vegada més comuns en la nostra 
societat i necessitem poder parlar-
ne amb naturalitat, tal com es fa 
amb qualsevol altra malaltia. 
Quin consell donaria?
No hem de tenir por ni vergonya 
a explicar què ens passa, ni estar 
pendents del què diran els altres. 
Si algú del teu entorn no ho entèn, 
potser no ha de formar part de la 
teva vida.
Quins són els seus pilars?
La psicòloga, el meu marit, els 
meus fi lls i la meva germana. Els 
meus fi lls, de 9 i 7 anys, saben què 
em passa i això també m’ajuda.  
Què ha suposat la pandèmia?
En el meu cas, encara no he pogut 
tenir una visita presencial amb la 
meva psiquiatra. I, en general, ha 
posat en evidència que falten més 
recursos per a la salut mental. 

‘Anar al psicòleg ha 
signifi cat un abans i 
un després. He après a 
gestionar cada episodi 
i a controlar la ment’
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