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PLA DEL BESÒS

VALOR ECOLÒGIC
Enmig de l’assentament hi ha una llacuna que 
s’alimenta d’aigües freàtiques i podria ser un 
punt de trobada per a les aus migratòries
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L’assentament, que 
aplega unes 400 
barraques, ha crescut 
durant anys fi ns a 
ocupar en l’actualitat 
prop de 23 hectàrees

Imatge aèria dels dos punts amb barraques que hi ha a banda i banda del riu Besòs, fetes al 2019 i que ja mostren l’abast del problema

Proposta per crear una taula de treball 
que impliqui diferents administracions

El delegat del Govern de la 
Generalitat a Barcelona, Toni 
Morral, proposarà a l’executiu 
la creació d’una taula transver-
sal per poder abordar la proble-
màtica social i mediambiental 
del barraquisme al Pla del Be-
sòs, entre la llera del riu i la car-
retera de la Roca en direcció a 
Sant Fost de Campsentelles. La 
decisió es va prendre en el marc 
de la reunió que el 17 de febrer 
va convocar el propi delegat 
atenent a la crida de l’alcaldes-
sa, Laura Campos (ECP), arran 
la mort accidental per inhalació 
de fum d’una parella de Santa 
Coloma de Gramanet, el passat 
9 de gener, en una de les barra-
ques del sector. 

Tot sembla indicar que el matri-
moni, que tenia una quarantena 
anys i ha deixat tres fi lls, s’havia 
fet un foc per escalfar-se durant 
la nit i la manca de ventilació 
de l’espai va provocar el tràgic 
desenllaç. El succés ha posat el 
focus en un problema enquistat 
que ha anat creixent durant anys 
fi ns a acabar-se consolidant. 
L’alcaldessava reconèixer als 
mitjans de comunicació que es 
van fer ressò de la luctuosa no-
tícia que el Pla del Besòs és una 
“autèntica olla a pressió” i un 

problema que sobrepassa l’àm-
bit municipal per esdevenir me-
tropolità.

Magnitud de l’assentament. La 
zona de barraques on ara tot-
hom ha posat el focus arrenca 
des del fi nals del segle passat, 
quan es van fer els primers 
horts amb el permís de la propi-
etat dels terrenys. Mica en mica, 
l’espai ocupat va anar creixent 
i  delimitant-se amb tanques de 
tota mena fi ns arribar a esde-
venir una autèntica favela que 
actualment aplega al voltant de 
400 barraques a la banda que 
toca a la carretera de la Roca i 
un centenar més, a l’altra. 
Algunes d’elles són el lloc de 
residència habitual de persones 
que no tenen accés a un habi-
tatge. D’altres, oculten activitats 
irregulars de tota mena. “Un 
problema tan important com 
aquest i tan silenciós sovint 
només emergeix quan hi ha 
alguna desgràcia”, ha dit Mor-
ral per justifi car la necessitat de 
crear una taula multisectorial, 
amb presència de diferents ad-
ministracions –Generalitat, Di-
putació, Ajuntament i Consorci 
del Besòs– per gestionar una 
solució molt complexa. 
D’acord amb el que reclama 
el consistori, la taula de treball 
hauria d’abordar un pla d’ac-
tuació integral que englobi la 
recuperació social i ambiental 
de la zona i que compti amb 
els recursos necessaris per reu-
bicar les famílies que viuen als 
assentaments, enderrocar les 
construccions existents i resti-
tuir l’espai natural. 

Pilar Abián | Redacció

El delegat del Govern a Barcelona reconeix que l’Ajuntament no pot afrontar en solitari la problemàtica del barraquisme
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ENTREVISTA A L’ALCALDESSA

‘No defugim la nostra 
responsabilitat, però no 
tenim ni la capacitat ni 
els recursos necessaris 
per fer-hi front’

‘Volem accions en ferm 
i que això no s’encalli’

La demanda d’ajuda feta per 
l’Ajuntament sembla que ha 
estat escoltada. Satisfeta amb 
la proposta de creació d’una 
taula de treball multisectorial?
Sí, perquè justament respon al 
que hem dit des del primer dia. 
Malgrat que aquest assentament 
es trobi a territori montcadenc, 
es tracta d’una problemàtica so-
cial i mediambiental que va més 
enllà de l’àmbit municipal i que 
està vinculada amb el fet que 
continuem sent el pati de darrera 
de la gran metròpoli.
Una part de responsabilitat 
també és de l’Ajuntament.
I no la defugim, però no tenim 
ni la capacitat ni els recursos per 
fer-hi front. L’anterior govern ja 
va obrir expedients de disciplina 
urbanística i el que presideixo 
també, i treballem per trobar-hi 
solucions. De fet, tenim un 
avantprojecte d’actuació elabo-

rat pel Consorci del Besòs en 
què es calcula que enderrocar les 
construccions existents i netejar 
el sector costaria més de tres mi-
lions d’euros. Però l’estudi s’hau-
ria d’actualitzar per incloure 
també el centenar de barraques 
que hi ha a l’altra banda del riu.
Se sap quanta gent hi viu?
No tenim aquesta informació, es 
tracta d’un espai molt hermètic. 
Només ens consta que n’hi ha al 
voltant d’una desena de perso-
nes empadronades al municipi 
que han sol·licitat en algun mo-
ment ajuda a Serveis Socials.
Quines són les demandes que 
plantejarà l’Ajuntament a la 
taula multisectorial?
Són diverses, perquè considerem 
que es tracta d’una problemàtica 
polièdrica, amb moltes cares. Re-
clamen més vigilància al sector 
per part dels Mossos per evitar 
situacions de delinqüència; la 
implicació d’Habitatge i de Drets 

Pilar Abián | Redacció

Campos reclama ajut per tractar l’assentament des de la vessant social i mediambiental

Socials per donar resposta a les 
famílies que malviuen a les bar-
raques i, en una segona fase, un 
cop enderrocades les construcci-
ons existents, l’ajuda del Depar-
tament de Medi Ambient per 
gestionar la retirada de residus i 
recuperar el medi natural.
Estem parlant d’un espai que 
està a tocar de la llera. L’hau-
ria de gestionar el Consorci 
del Besòs?
Pensem que sí, que ho ha de fer 
aquest organisme. Justament la 
Generalitat acaba d’anunciar la 
seva incorporació a l’ens, do-
nant així resposta a una petició 
històrica dels municipis de la 

conca que reforça la idea que 
ha d’haver-hi un òrgan gestor 
de tot l’entorn del riu.
Li preocupa que ara tothom 
mostri interès per resoldre el 
problema, però que amb els 
dies torni a quedar aparcat?  
A la reunió amb el delegat vaig 
reclamar accions en ferm i que 
això no s’encalli. És una olla 
pressió que ens pot petar a la 
cara i no volem haver de lamen-
tar cap més desgràcia i aquí faig 
un incís per traslladar el meu 

condol als familiars i amics de 
la parella que va morir el 9 de 
gener. Des de l’Ajuntament, no 
ens quedem de braços plegats. 
Estem fi xant altres reunions per 
tractar el futur de l’assentament, 
una de les quals serà amb la con-
sellera de Drets Socials. També 
amb la gerent de Medi Ambient 
de la Diputació, perquè volem 
que el Pla del Besòs s’inclogui al 
parc natural i, d’aquesta manera, 
poguem optar a subvencions per 
a la seva recuperació.

L’alcaldessa està mantenint reunions amb diferents administracions per tractar la problemàtica
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PLA DEL BESÒS

Col·lectius veïnals i ecologistes també 
s’afegeixen a les demandes d’actuació
La recentment creada Coordinadora veïnal del Baix Besòs i la Màquia reclamen l’aplicació de polítiques socials i mediambientals

A la imatge, José Luís Conejero –dreta– i Antonio Cera, els dos representants locals que formen part de la Coordinadora Veïnal del Baix Besòs

AR
XI

U
/ P

IL
AR

 A
BI

ÁN

Un estudi de l’Institut d’Estudis 
Regionals i Metropolitans cor-
responent al 2020 situa la franja 
del Besòs com la més castigada 
i amb major pobresa concen-
trada i enquistada de l’Àrea de 
Barcelona. Aquesta conclusió 
no és cap sorpresa per a entitats 
com la recentment creada Coor-
dinadora Veïnal del Baix Besòs 
(CVBB) –on hi ha presència 
de la Favmir i l’AV Can Sant 
Joan–, ni per a la Màquia, col-
lectiu ecologista que fa anys que 
denuncia l’estat de degradació 
de l’entorn del Besòs.
En el moment de tancar aquesta 
edició, la Coordinadora Veïnal 
tenia previst reunir-se per trac-
tar precisament la problemàtica 
social i mediambiental vincula-
da al barraquisme a Montcada 
i Reixac, un dels municipis in-
closos al col·lectiu. “Aquesta si-
tuació va més enllà del terme 
local, fa uns dies també es va 
desallotjar un grup de perso-
nes que vivia en una nau de 
Badalona; estem davant de 
casos de vulnerabilitat que les 
administracions han d’afron-
tar amb ajudes socials i eco-
nòmiques”, opina José Luis 
Conejero, president de l’AV 
Can Sant Joan i membre de la 
Coordinadora Eix Besòs.
El líder veïnal veu amb bons 
ulls que es plantegi crear una 
taula multisectorial que afronti 
el barraquisme, però també re-
clama que es tingui en compte 
la situació de les persones que 

Pilar Abián | La redacció ‘A les persones que 
viuen a l’assentament 
no se les pot tractar 
com si fossin invisibles’ 
opina Conejero, de la 
Coordinadora Baix Besòs

Actualitat

viuen a l’assentament: “No se 
les pot tractar com si fossin 
invisibles, algú els ha de pre-
guntar què n’opinen i quins 
problemes tenen; als que 
hagin estat expulsats de la 
societat, se’ls ha de donar la 
possibilitat i els recursos per 
sortir de la marginalitat”. 
Conejero entén que fer front a 
aquesta problemàtica no cor-
respon només als polítics. “Les 
solucions han de ser conjun-
tes, nosaltres també ens hi 
hem d’implicar”, opina.

Espai natural. La Màquia s’ha 
afegit a denunciar la problemà-
tica social que hi al Pla del Be-
sòs, així com la mediambiental, 
una queixa reiterada per l’en-
titat. El col·lectiu entén que és 
moment d’unir esforços i apar-
car retrets. “Cal intentar que 
el que ha passat no torni a 

Els grups parlamentaris 
del PSC i Vox han 
presentat preguntes 
al govern autonòmic 
sobre el Pla del Besòs

‘Després de veure allò, no em 
podia quedar de braços plegats’
El metge montcadenc Francesc 
López ha rebut amb tristor i impo-
tència la notícia sobre la mort d’una 
parella en una barraca del Pla del 
Besòs. Justament perquè el pas-
sat mes de juny va presentar una 
denúncia al Síndic de Greuges, 
alertant de la situació d’insalubritat 
que presenten algunes barraques 
de l’assentament. López assegu-
ra que va quedar “esparverat” en 
veure les condicions de l’espai du-
rant una passejada a l’entorn de les 
masies de Can Pla i de Can Peces.
“Jo ja sabia que l’assentament 
existia però no pensava que fos 
tan gran i em vaig veure en l’obli-
gació de denunciar-ho com a pro-
fessional de la sanitat perquè, 
més enllà de la problemàtica so-
cial, urbanística i mediambiental, 

allà hi ha un greu problema d’in-
salubritat”, explica. 
Després de trucar a diferents de-
partaments de la Generalitat sense 
obtenir resposta, López va aprofi tar 
que el Síndic de Greuges atenia 
queixes del municipi per traslla-
dar-hi la seva. Des de l’inici del 
procés i fi ns al fi nal, l’han anat in-
formant de les passes i els reque-
riments fets a diferents adminis-

PI
LA

R
 A

BI
ÁN

La Generalitat 
s’incorpora 
al Consorci 
del Besòs
Una de les històriques reivindi-
cacions dels municipis que for-
men part del Consorci del Be-
sòs es farà en breu realitat. El 
vicepresident de la Generalitat, 
Josep Puigneró, va anunciar el 
19 de gener acompanyat de l’al-
caldessa de Barcelona, Ada Co-
lau, l’entrada de l’administració 
autonòmica en aquest organis-
me. “Aquest anunci és molt 
important perquè la Genera-
litat ha de liderar la gestió, la 
promoció i la recuperació de 
tot l’entorn del Besòs”, ha ma-
nifestat l’alcaldessa de Montca-
da i Reixac, Laura Campos, tot 
celebrant la notícia. 
El Consorci del Besòs és una en-
titat de caràcter local constituït 
pels ajuntaments de Sant Adrià 
de Besòs, Barcelona, Santa Co-
loma de Gramenet, Montcada i 
Reixac i Badalona. L’ens té com 
a fi nalitat garantir la unitat de 
l’acció pública en l’àmbit terri-
torial d’actuació del riu Besòs, 
orientada especialment a la for-
mació del planejament urbanís-
tic, la seva execució i conserva-
ció; i en el desenvolupament de 
les infraestructures, la millora 
ambiental i l’efi càcia energètica 
de les trames urbanes i en la 
gestió i disseny de nou espai 
públic | LR

succeir, protegint i regenerant 
els espais naturals que tenim 
i oferint una sortida digna a 
les persones”, ha assenyalat 
en un comunicat. En el mateix 
escrit, la Màquia recorda que 
es poden fer accions efectives en 
el marc de plans d’actuacions ja 
aprovats tant pel Consorci del 
Besòs com pel Parc de la Serra-
lada de Marina. Així mateix, el 
col·lectiu proposa que es faci una 
trobada local per explicar les reu-
nions entre les administracions i 
per treballar propostes conjuntes 
a la conca, des del Mogent i el 
Congost fi ns a Montcada.

Iniciatives polítiques. Arran el 
tràgic succés del dia 9, el PSC 

Montcada va fer un comunicat 
reclamant a les administracions 
competents que actuïn sense 
demora. “Es tracta d’un cone-
gut problema de barraquis-
me i d’insalubritat del qual 
nosaltres ja havíem avisat 
després de fer-hi una visita”. 
Tant el PSC com el grup de 
Vox han presentat diverses pre-
guntes a la Mesa del Parlament 
sobre l’assentament del Pla del 
Besòs, instant el govern de la 
Generalitat a explicar si conei-
xia la situació del sector, si ha 
fet fi ns ara algun tipus d’inter-
venció i quines actuacions té 
previst dur a terme. Vox les va 
registrar el dia 11 de gener i el 
PSC, el dia 14.

tracions així com de les respostes 
obtingudes, un informe de l’Ajunta-
ment i l’existència d’un estudi del 
Consorci del Besòs sobre el cost de 
la recuperació de l’espai que l’orga-
nisme no va tenir a bé facilitar. 
Si bé al novembre el Síndic va do-
nar la queixa per tancada, alhora 
notifi cava l’obertura d’una actua-
ció d’ofi ci per aconseguir una diag-
nosi detallada sobre la problemàti-
ca social i territorial existent al Pla 

del Besòs. “Tot i que la denúncia 
es va tancar sense una resolució 
concreta, vaig quedar satisfet de 
poder  fer la denúncia; com a ciu-
tadans no podem girar l’esquena 
a aquestes coses”, opina el facul-
tatiu –a la imatge superior, mirant 
un dels documents rebuts pel 
Síndic. López ha afegit ara al seu 
expedient la tràgica notícia del dia 
9 de la qual va informar l’endemà 
dels fets | PA

L’estiu passat, el metge 
Francesc López va 
denunciar al Síndic de 
Greuges la insalubritat 
de l’assentament
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TERRASSES COVID
Un terç dels restauradors que es 
van acollir a les mesures municipals 
extraordinàries manté la terrassa

Representants sindicals, a les portes de l’empresa, assessorant membres de la plantilla sobre el cobrament dels quinquenis

NISSAN

Els sindicats, prudents amb la nova 
proposta de reindustrialització
Els representants del treballadors reclamen més concreció sobre l’anomenat ‘hub’ de descarbonització

Els representants sindicals de 
la planta de Nissan a Montca-
da veuen amb esperança, però 
també amb reserves la nova 
proposta per reindustrialitzar 
els actius de Nissan a Catalu-
nya impulsada per l’anomenat 
hub de descarbonització (D-
Hub), que lideren les empre-
ses catalanes QEV i Btech i 
l’americana Ronn Motors. El 
seu objectiu és fabricar vehicles 
elèctrics per a d’altres empre-
ses i la previsió és aconseguir 
800 milions d’inversió privada 
i 200 de pública per poder ar-
rencar la producció. 
“És un projecte important i 
emprenedor que porta mesos 
damunt la taula de negocia-
ció, però que ha de madurar, 
perquè encara no s’han con-
cretat aspectes bàsics com el 
nombre de treballadors que 
absorbirà”, opina el portaveu 
del sindicat Sigen-USOC, Ra-
món Moreno, qui desconfi a del 
soroll mediàtic i reclama més 
informació als representants 
empresarials.

Prudència. El portaveu de 
CCOO, Javier Adalid, també 
es mostra prudent amb el nou 
pla, que suposaria un canvi de 
mentalitat per a la plantilla, que 
passaria de fabricar dos o tres 
models de vehicles a fer-ne una 

quinzena de diferents, amb una 
càrrega de treball més petita. “El 
que ens genera inquietud és 
no saber si aquest hub tindrà 
prou múscul fi nancer per assu-
mir la massa salarial de 1.500 
treballadors”, afegeix Adalid, 
qui també demana que es con-
creti quin projecte es destinaria a 
la planta de Montcada. La pro-
pera reunió de la Taula de Re-
industrialització tindrà lloc el 21 
de gener, dia de sortida d’aques-
ta edició.
La planta de Nissan del polígon 
de Pla d’en Coll ja no té cap acti-
vitat productiva des de mitjan de 
desembre i, aquest mes de gener, 
només hi queda una quinzena 
d’empleats que ajuden a prepa-

rar material amb destinació a la 
fàbrica que l’automobilística té a 
Àvila. Mentrestant, els represen-
tants sindicals continuen asses-
sorant a les portes de la planta 

els treballadors que encara tenen 
litigis pendents amb l’empresa, 
com el cobrament dels quinque-
nis, que la direcció de la multina-
cional es nega a pagar.

Laura Grau | Pla d’en Coll
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El consistori 
fa una consulta 
sobre plans 
urbanístics

L’Ajuntament ha obert un pro-
cés de consulta prèvia sobre 
dues modifi cacions de planeja-
ment i un Pla especial d’equipa-
ments que s’hauran d’aprovar 
pròximament amb l’objectiu 
que les persones interessades 
en l’elaboració de les normes 
puguin fer-hi les seves aporta-
cions, que s’hauran d’enviar 
per mitjà de l’adreça de correu 
electrònic oac@montcada.org
abans del 25 de gener. La docu-
mentació íntegra dels projectes 
es pot consultar a l’e-tauler del 
web municipal i a la plataforma 
Participa Montcada.

Continguts. Una de les consultes 
fa referència a la modifi cació 
del Pla General Metropolità 
(PGM) per tal de generar habi-
tatge protegit de lloguer i com-
pra al sòl urbà consolidat del 
municipi, així com fl exibilitzar 
els paràmetres de densitat resi-
dencial vigents si els nous ha-
bitatges es destinen a protecció 
ofi cial. 
L’Ajuntament també sotmet 
a consulta la modifi cació del 
PGM a l’àmbit Montcada Nord 
–al límit amb la Llagosta–, per 
tal d’ordenar aquesta façana del 
municipi amb l’objectiu de cre-
ar un gran parc urbà amb vo-
cació de connector paisatgístic 
i ambiental al llarg de la Riera 
Seca, així com el Pla especial 
d’equipaments per poder am-
pliar les instal·lacions de l’Insti-
tut Escola Mas Rampinyo.

Pilar Abián | Redacció

‘És un projecte 
important i emprenedor 
que porta mesos 
damunt la taula de 
negociació, però que 
ha de madurar’

Ramón Moreno
Sindicat 
Sigen-USOC

‘Ens genera inquietud 
no saber si aquest hub 
tindrà prou múscul 
fi nancer per assumir 
la massa salarial de 
1.500 treballadors’

Javier Adalid
Sindicat 
CCOO
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Una de les mesures que l’Ajun-
tament va posar en marxa en 
acabar el confi nament, al maig 
del 2020, per ajudar el sector 
de la restauració a recuperar-se 
econòmicament després de més 
de dos mesos de confi nament 
va ser la fl exibilització per per-
metre els bars i restaurants te-
nir o ampliar les seves terrasses, 
així com l’exempció de taxes 
per aquest concepte. La iniciati-
va va ser ben rebuda pel sector 
–que inclou 232 establiments– i 
va donar peu a la presentació 
de 76 sol·licituds de les quals 
una setantena van ser admeses.
El que inicialment havia de ser 
per a l’any en curs fi nalment es 
va allargar també al 2021. 
El passat mes de desembre, 
però, l’exempció va ser rebo-
cada i els establiments que vul-
guin mantenir la seva terrassa 
o bé l’ampliació sol·licitada han 
de fer el tràmit corresponent 
davant del consistori i pagar 
les taxes –imports que van en 
funció dels metres a ocupar i la 
categoria dels carrers– seguint 
el procediment ordinari.

Experiències positives. Fins al 
moment, 26 establiments –més 
d’un terç del total–, ja han do-
nat el pas de continuar amb 

l’experiència iniciada a causa 
del marc covid. Un d’ells és el 
Cafè Colon de l’ABI, al carrer 
que porta el mateix nom. “En 
el nostre cas, poder posar 
terrassa ha estat la salvació 
perquè ens ha permès sobre-
viure i ens ha ajudat a rein-
ventar-nos; a part, també ha 
donat vida al carrer, així que 
ha estat molt positiu des del 
punt de vista comunitari”, ex-
plica Yolanda Delgado.
Altres bars que ja tenien terrassa 
van sol·licitar la seva ampliació 
aprofi tant les mesures plante-
jades per l’Ajuntament. Paqui 
Ligero, del Bar Restaurant La 
Peña, a la Font Pudenta, ha fet 

una valoració positiva de l’expe-
riència: “Ha anat bé, perquè 
inicialment els clients no podi-
en entrar a l’espai interior; a 
més, a la gent li agrada estar a 
la terrassa, així que ens agrada-
ria mantenir-la com la tenim 
ara”. A punt d’arribar als dos 
anys de l’inici de la pandèmia, 
Ligero reconeix que la recupera-
ció està sent molt lenta. “No es-
tem ni al 50% de treballar com 
abans, arribar al 100% encara 
està força lluny”, explica.
Tot i l’exempció de taxes muni-
cipals durant els darrers 18 me-
sos, ampliar o habilitar noves 
terrasses ha implicat una inver-
sió per als establiments, que han 

hagut de delimitar amb tanques 
o altres elements l’espai a ocu-
par. En el cas de les que s’han 
ubicat a la pròpia calçada, al-
gunes també han fet el terra de 
fusta. “És una inversió que a 
l’estiu recuperes, perquè tens 
clientela, però que a l’hivern 
no amortitzes”, diu Vanessa 
Lozano, del Bar Edelweis, al 
carrer Jaume I, mostrant les 
cadires buides en un matí gèlid 
en què les baixes temperatures 
no conviden a seure-hi. “La 
gent encara està molt rèacia a 
entrar-hi i, a sobre, ara hem 
hagut de reduir l’aforament”, 
lamenta Lozano.

VIDEO A LAVEU.CAT

RESTAURACIÓ

Fins ara, un total de 26 establiments han sol·licitat a l’Ajuntament la seva continuïtat pel canal ordinari

Pilar Abián | Redacció

Més d’un terç de les terrasses 
de l’etapa covid es mantindran

La terrassa del Cafè Colon és una de les nascudes en el marc de la pandèmia i ha servit per garantir la continuïtat del negoci en context de crisi

Yolanda Delgado Cafè Colon

‘La terrassa ens 
ha donat vida a 
nosaltres i al carrer’

Paqui Ligero Bar La Peña

‘L’experiència ha 
estat positiva i la 
volem mantenir’

Vanesa Lozano Edelweis

‘Ara la gent no seu 
fora i no amortitzes 
la inversió’
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VALORACIONS 
DEL SECTOR

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

Busco. Piso de alquiler en Montcada. 
Sólo particulares. Tel 699 428 209.
En venta. Piso en c. Proven-
za, 85 m2, 4 habitaciones, refor-
mado. De particular a particular.

Tels. 931 149 386 i 675 597 562.
Alquiler. Plaza de aparcamiento 
en la c/ Bruc, por 45 euros al mes.
Tel. 655 520 401 (Marisol).
Alquiler. Pareja joven busca 

habitación para alquilar en Montcada. 
Tel. 647 039 658 (Ana María).
Lloguer. Busco habitatge. Puc pagar 
600 euros màx.  Tel. 666 555 373 
(Montserrat).
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Els montcadencs que tinguin un 
resultat positiu de Covid-19 mit-
jançant un test d’auto mostra po-
den notifi car el seu cas al Depar-
tament de Salut a través d’una 
de les cinc farmàcies adherides 
al Programa TAR –autoritzades 
a fer tests d’antígens supervisats– 
sense necessitat d’adreçar-se 
al seu CAP. El nou canal està 
adreçat a persones que presentin 
símptomes lleus o siguin asímp-
tomàtiques. Des del Departa-
ment de Salut s’ha subratllat que 
aquesta via és un circuit excep-
cional per a un moment d’inci-
dència molt alta, posat en marxa 
per facilitar la gestió de les perso-
nes positives i per descongestio-
nar els centres sanitaris.
Per notifi car el resultat, només 
cal trucar a una de les farmà-
cies de la localitat adherides al 
Programa TAR –Vila (935 643 
315); Rivas (935 640 223); Par-

do (935 642 139); Relat (935 
641 481) i El Punt (935 725 
446)–, sense necessitat de des-
plaçar-s’hi.

Feina afegida. De moment, l’ex-
periència està resultant diferent 
per als establiments que han ac-
cedit a compartir-la amb laveu.
cat. Anna Pujol, de la farmàcia El 
Punt, reconeix que fer aquest trà-
mit els està suposant una sobre-
càrrega de feina: “Tenim ganes 
de donar un bon servei, però 
òbviament atendre les perso-
nes que ens truquen, que són 
moltes, implica una dedicació 
afegida al nostre dia a dia; a 
més, el sistema de notifi cació 
sovint se satura”. 
Contràriament, a la farmàcia 
Pardo Relat de Can Sant Joan, la 
tasca no està resultant tant estres-
sant com es preveia en un inici. 
“El cert és que ens hem orga-
nitzat bé i tampoc estem tenint 

tantes trucades com altres esta-
bliments”, ha explicat Júlia Relat. 
D’altra banda, les farmacèuti-
ques consultades han valorat 
positivament que el govern esta-

tal hagi regulat el preu dels tests 
d’antígents que no pot passar 
dels 2,94 euros, entenent que es 
tracta d’un producte de primera 
necessitat. No obstant això, re-

clamen compensacions per les 
pèrdues que tindran per l’estoc 
acumulat, adquirit a un preu més 
elevat del que ara poden vendre.

VIDEO A LAVEU.CAT

COVID-19

Per comunicar el resultat, només cal que els afectats truquin a qualsevol dels establiments de la localitat adherits al Programa TAR

Pilar Abián | Redacció

Cinc farmàcies del municipi notifi quen 
casos positius al Departament de Salut

Les cinc farmàcies adherides al programa TAR són les que estan autoritzades pel Departament de Salut a fer tests d’antígens supervisats
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Els ecologistes reclamen ‘transparència i diàleg’
La Màquia i la Horda han denunciat la falta de con-
sens en els treballs previstos a la llera “incomplint
–diuen– el compromís adquirit al juliol per l’Ajunta-
ment”. Els ecologistes critiquen que s’hagi declinat el 
seu oferiment de col·laboració i que s’hagin establert 
“criteris arbitraris” i neguen que l’actuació redueixi 
el risc d’inundacions.
“Amb la tala de l’arbrat i l’extracció de la vegetació 
previstes, l’Ajuntament demostra que no treballa 
per la defensa del medi natural sinó que ho fa des 
de la por i el discurs falaç”, expressen els col·lectius 
en un comunicat. És per això que demanen que no 
es facin les actuacions anunciades, que es creï una 
taula de treball per debatre la intervenció a fer i que 

es puguin recollir les seves aportacions, així com un 
canvi de rumb de les polítiques del medi natural al 
municipi. 
“A la riera seria recomanable recuperar la vegetació, 
crear nous hàbitats com ara basses semipermanents 
i fer estudis geomorfològics del terreny per esbrinar 
perquè l’aigua desapareix en entrar a Montcada”, 
opinen ambdós col·lectius. El regidor de Medi Natural 
diu entendre les preocupacions exposades però asse-
gura que actualment les seves propostes no són via-
bles. “Que no es puguin fer ara no vol dir que no es 
facin més endavant i ja avanço que durant aquest 
any l’Ajuntament tindrà amb un pla per naturalitzar 
els espais fl uvials”, ha afegit Serratusell | LM

La neteja de la riera de Sant Cugat obre 
el debat sobre el model d’actuació a fer

La neteja de la llera de la riera 
de Sant Cugat ha posat sobre 
la taula el debat sobre les ac-
tuacions a fer en aquest espai 
fl uvial del municipi. L’actuació, 
anunciada pel govern l’abril 
passat a demanda de l’AV Font 
Pudenta, encara no s’ha dut a 
terme però ja ha estat criticada 
per dos grups ecologistes, la 
Màquia i la Horda, per “man-
ca de transparència”.
La proposta del consistori està 
enfocada a reduir el risc d’inun-
dacions en els sectors més pro-
pers a la riera que són, a una 
banda, els barris de la Font Pu-
denta i Terra Nostra, i de l’al-
tre, el polígon de la Ferreria. La 
longitud del tram a netejar és 
d’1.130 metres, des de l’N-150 
fi ns al pont del carrer Quarters. 

Situació. La riera de Sant Cu-
gat es troba canalitzada entre 
dos murs de formigó des de 
la dècada del 1960 –arran els 
històrics aigüats del Vallès– i la 
seva proximitat al nucli urbà fa 
que suporti una pressió eleva-
da. Això vol dir que a la llera 
s’hi acumulen elements com 
“vegetació i altres éssers vius 
o materials inerts que poden 
obstaculitzar el pas d’avingu-
des sota infraestructures”, se-
gons consta a l’informe fet per 
l’Ajuntament.
L’actuació proposada pel con-
sistori i pressupostada en 
40.000 euros –28.000 dels 
quals aporta l’Agència Cata-
lana de l’Aigua (ACA)– passa 
per desbrossar la superfície a 
tractar –el 82% amb maquinà-

ria, l’11% amb forma manual i 
el 7% restant, amb tala d’arbrat; 
el tractament de les restes que 
se’n derivin; l’eliminació dels 
nuclis de canya; la tala controla-
da d’aproximadament 40 peus 
d’arbres de menys de 7 metres 
d’alçària, i el reperfi lat menor 
d’algunes zones de la llera.
El consistori considera que 
l’actuació no comporta cap 
impacte signifi catiu sobre l’eco-
sistema actual i reitera que l’ob-
jectiu principal és millorar la 
capacitat hidràulica de la llera 
retirant vegetació que ha pro-
vocat la deposició de sediments 
que poden implicar un risc en 
cas d’avingudes.
“Els criteris que s’aplicaran 
en aquesta intervenció són 
els que estableix l’Agència 
Catalana de l’Aigua”, ha ma-
nifestat el regidor de Medi Na-
tural, Oriol Serratusell (ECP), 
sortint al pas de les crítiques 
que han fet la Màquia i la Hor-
da en defensar que la riera està 
reconeguda pel Pla Especial de 
Protecció del Parc Natural de  
Collserola com l’últim connec-
tor biològic entre Collserola i el 
riu Ripoll i que cal vetllar per 

Pilar Abián/ Lluís Maldonado | Redacció

ESPAI FLUVIAL
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La presidenta de l’AV Font Pudenta i un altre membre de la junta mostren el punt on hi ha una sortida d’aigües que s’estanca i provoca pudors

L’Ajuntament proposa la retirada de vegetació per combatre el risc d’inundacions, mesura que ha estat criticada per dues entitats ecologistes

‘La intervenció es 
fa seguint els criteris 
de l’ACA i respon 
a la reivindicació
dels veïns’s

Oriol Serratusell
Regidor
Medi Natural

la protecció i recuperació de la 
vegetació de ribera.
El regidor, per la seva banda, 
sosté que el mapa d’inundabili-
tat fet per l’ACA estableix la riera 
com un tram amb risc i que la 
seva neteja respon també a la 
reivindicació dels veïns. 

Demanda veïnal. Precisament 
l’AV Font Pudenta ha exigit a 
l’Ajuntament que no demori 

més la intervenció –estava pre-
vist que comencés a principi de 
mes però s’ha ajornat fi ns al dia 
25– entenent que la situació en 
què es troba la llera és un pe-
rill per al barri. “La riera està 
seca, només porta aigua quan 
plou i l’únic tipus de vida ani-
mal que hi ha són insectes, 
rates i males herbes”, opina la 
junta de l’AV en un escrit que 
ha fet arribar a La Veu –pàgina 

20. Una altra queixa reiterada 
del veïnat és que la sortida del 
clavegueram d’aigües pluvials 
queda estancada a l’alçada de la 
passarel·la propera a l’INS La 
Ferreria, provocant males olors.
La junta de l’AV també ha ex-
pressat la seva predisposició a 
reunir-se amb els representants 
de les entitats ecologistes per 
compartir amb elles les seves re-
clamacions i preocupacions.
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INSCRIU-TE A
entandem.cat

Vols fer un 
voluntariat social?

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

durant dues hores 
setmanals?

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

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

DIRIGIT A PERSONES DE 60 ANYS O MÉSÉ
Cada persona pot participar amb 2 obres

com a màxim, una obra per categoria.
CATEGORIES: narrativa i poesia

Termini presentació
als Jocs Florals 
23 d’abril de 2022

Consulteu
les bases

Programació MONTCADA I REIXAC 

GENER/FEBRER

2022

DISSABTE 22 DE GENER, 20 h
Divinas

MOONLIGHT 
SERENADE 
MÚSICA/TEATRE
Teatre Municipal

Preu: 15 euros; anticipada 12 euros

DIVENDRES 28 DE GENER, 20 h
Cia. Teatre Nu

LA DONA
DEL TERCER SEGONA
TEATRE
Teatre Municipal

Preu: 15 euros; anticipada 12 euros

DIUMENGE 6 DE FEBRER, 12 h
Txo Titelles

COTÓ
TITELLES
Espai Cultural Kursaal

Preu: 8 euros; anticipada 5 euros +3

ENTRADES EXHAURIDES

(PER LIMITACIÓ D’AFORAMENT)

Informació dels espectacles i venda d'entrades

www.teatremontcada.cat

@TeatreMontcada

MESURES DE PREVENCIÓ 
DAVANT LA COVID

La normativa actual determina que només es pot posar a la venda el 70% de l’aforament · S’aplicaran les mesures de seguretat vigents · Es 
recomana portar les entrades al mòbil per evitar al màxim el contacte amb paper · Serà necessari arribar als espais de representació amb un mínim 
de 30 minuts d’antelació per facilitar l’entrada esglaonada · Us preguem que seguiu la informació actualitzada al respecte, mitjançant els canals de 
comunicació municipals en línia.



1010 Gener 2022Notícies

Noves contractacions 
en el marc dels plans 
d’ocupació metropolitans

TREBALL

Pilar Abián | Redacció

L’Ajuntament incorpora a la seva plantilla cinc persones

L’Ajuntament ha incorporat a 
la seva plantilla cinc persones 
que treballaran durant sis me-
sos a la corporació local en el 
marc dels plans d’ocupació del 
Pla metropolità de suport a les 
polítiques socials municipals 
2020-2023. Es tracta d’una tèc-
nica mitjana de gestió de resi-
dus, dues administratives –una 
per a l’Àrea Social i una altra 
per a l’Àrea Econòmica– i dues 
auxiliars administratives –per a 
l’Àrea Territorial i per a l’Arxiu 
Municipal.
Els plans d’ocupació permeten 
els participants sumar experièn-

cia professional i formació i 
prioritzen treballadors en situ-
ació de vulnerabilitat personal 
o econòmica –joves, dones, atu-
rats de llarga durada, persones 
amb diversitat funcional o bé, 
famílies amb tots els membres 
a l’atur.

Balanç. Amb aquestes cinc incor-
poracions temporals es donen 
per fi nalitzades les actuacions 
del Pla metropolità de suport a 
les polítiques socials municipals 
d’aquest mandat pel que fa a 
l’edició 2020-2021, durant la 
qual el consistori ha contractat 
set persones més, 12 en total.

Una de les persones contractades –a la dreta de la imatge– treballa a l’Arxiu Municipal
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Nilza Machatine és la gerent de 
l’empresa Stel Serveis Adminis-
tratius, una pime que va posar 
en marxa a Montcada el 2016 
per oferir serveis administra-
tius, contables, laborals i fi s-
cals. Els seus inicis com a dona 
emprenedora d’origen estran-
ger –va néixer a Moçambic–, 
no van ser fàcils i Machatine va 
creure interessant vincular-se a 
alguna entitat d’empresaris per 
aprofi tar sinèrgies. “La meva 
sorpresa va ser descobrir 
que no existia cap associació 
d’aquest tipus a Montcada, 
fet que resulta xocant, tenint 
en compte la gran quantitat 
de polígons i empreses que 
acull”, explica. 

Contra la discriminació. Final-
ment, Machatine va decidir vin-
cular-se a l’Associació de Dones 
Directives, Empresàries i Profes-
sionals (ADE Vallès), presidida 
per Mónika Blasco. L’entitat va 
ser fundada l’any 2012, amb el 
suport dels ajuntaments de Cer-
danyola, Sant Cugat i Montca-
da –justament va ser aleshores 
quan es va crear al municipi l’as-
sociació local de dones empresà-
ries Asdem, que actualment ja 
no està operativa.
Una de les fundadores d’ADE 
Vallès va ser precisament la 
montcadenca Sandra Llano, 
que té una consultoria comp-

DONA I EMPRESA

Professionals del municipi volen crear una secció local amb entitat pròpia

Pilar Abián | Montcada
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ADE Vallès fa una crida entre 
les empresàries de Montcada

Les empresàries montcadenques Nilza Machatine i Aida Hernández, membres d’ADE Vallès

table i fi scal a Sant Cugat, Ixo 
Business Consulting. “Partici-
par d’aquest projecte em va 
aportar molt, tant des d’un 
punt de vista empresarial 
com personal”, explica aques-
ta emprenedora que va decidir 
obrir el seu propi negoci al 
2009, en plena crisi. “Els inicis 
van ser durs”, recorda, tot afe-
gint que ADE ha ajudat moltes 
professionals a empoderar-se. Va 
ser precisament Llano qui, des-
prés d’estar durant vuit anys com 
a tresorera de l’entitat, al 2020 va 
proposar Machatine per ocupar 
el càrrec dins de l’entitat que actu-
alment presideix Mónika Blasco. 

Oportunitats. “Volem posar en 
valor el talent i el lideratge 
femení i treballar per supe-
rar els obstacles i estereotips 
sexistes que limiten la igual-
tat entre homes i dones”, 
explica Machatine. La gerent 
d’Stel anima altres dones, ja 
siguin empresàries, directives, 
professionals o emprenedores, 
a formar part de l’entitat, que 

ofereix a les seves associades 
formació gratuïta i accions de 
networking i mentoria, entre 
d’altres activitats.  
Una altra montcadenca mem-
bre d’ADE és Aida Hernández, 
de Perfumeria Heri (Passion 
Beautée). Juntament amb el seu 
germà, regenta el negoci familiar  
d’adrogueria i perfumeria fundat 
pels seus pares als anys seixanta 
i que actualment compta amb 
quatre establiments, tres dels 
quals són al municipi. “És molt 
important que les dones pro-
fessionals compartim experièn-
cies i fem pinya caminant cap 
a la igualtat plena amb els ho-
mes; a més, a través d’aquests 
contactes també es poden obrir 
possibilitats de negoci”, explica.
Tant Machatine com Hernán-
dez es plantegen com a objectiu 
que el municipi pugui tenir una 
associació de dones amb entitat 
pròpia i, en breu, tenen previst 
contactar amb les Regidories de 
Promoció Econòmica i d’Igual-
tat, Feminismes i LGTBI per 
exposar el seu projecte.

‘Volem posar en valor 
el talent i el lideratge 
femení i superar els 
obstacles sexistes’, 
diu Machatine
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Dues associacions locals 
són exemple de bones 
pràctiques a la comarca

ECONOMIA SOCIAL I SOLIDÀRIA

La Perifèrica i Andròmines, incloses al catàleg del CCVO

Dues associacions de Mont-
cada i Reixac, La Perifèrica i 
Andròmines, han estat incloses 
al Recull d’iniciatives d’innova-
ció i transformació social que 
ha editat el Consell Comarcal 
del Vallès Occidental per do-
nar a conèixer exemples de 
bones pràctiques en el marc de 
l’economia social i solidària i, 
alhora, potenciar el mercat en 
aquest sector. Aquest recull, 
que inclou 72 entitats, es pot 
consultar a la pàgina web de la 
Xarxa d’Innovació Social del 
Vallès Occidental.

Visita. La Perifèrica, amb seu a 
Can Sant Joan, promou accions 
vinculades a l’alimentació soste-
nible i intervencions socioedu-
catives. A Montcada, concreta-
ment, ha fet l’acompanyament i 
formació en cuina per als grups 
de diversifi cació dels intituts La 
Ribera, La Ferreria i la Salle 

de Montcada per al programa 
DILTET (Dispositiu Local de 
Transició Escola-Treball) de 
l’Ajuntament. Per la seva ban-
da, Andròmines és una enti-
tat d’inserció sociolaboral de 
persones vulnerables a partir 
d’activitats relacionades amb el 
reciclatge i la reutilització dels 
residus. Des de fa anys, gestio-
na la Deixalleria Municipal, al 
polígon de La Ferreria.

Laura Grau | La Redacció

La Perifèrica ha fet cursos del DILTET

L’ascensor del pas soterrani 
de l’R3 continua fora de servei

L’ascensor del pas soterrani que 
uneix l’avinguda Catalunya amb 
la carretera de Ripollet, a Mas 
Rampinyo, porta un mes fora de 
servei  a causa del mal estat del 
cable del motor del qual penja la 
cabina, detectat en una inspecció 
tècnica feta el 20 de desembre 
“En aquell mateix moment 
es va deixar sense servei per 
seguretat dels usuaris”, ha ex-
plicat el regidor de Via Pública, 
Juan Carlos de la Torre (ECP), 
qui espera que la reparació es 
pugui fer en breu. 
“Entenem la greu afectació 
en la mobilitat de las perso-
nes que genera aquesta atura-
da i demanem disculpes per 
la tardança en la seva solu-
ció, que respon a problemes 
de subministrament per part 
del proveïdor, per les dates 
nadalenques i pel context de 
pandèmia”, ha afegit l’edil. 
A fi nal de desembre, el veïnat 
de Mas Rampinyo va expres-

sar el seu malestar per l’avaria 
freqüent de l’ascensor i les es-
cales mecàniques d’aquest pas 
soterrat. “Hi ha dos motius 
pels quals s’espatlla: per les 
accions incíviques i per la falta 
de manteniment”, opina Fidel 
Casajuana, qui recorda que són 
utilitzats a diari per molts veïns 
amb problemes de mobilitat.

Afectació personal. Míriam Do-
mínguez, parella d’un jove en 

cadira de rodes, critica que no 
es donessin explicacions sobre 
per què estava fora de servei. 
Per accedir a la zona comercial 
des del carrer Carrerada, la pa-
rella ha de recórrer l’avinguda 
Catalunya, creuar les vies de 
tren pel pas soterrani de l’esta-
ció i travessar Mas Duran. “En 
total, més d’un quilòmetre 
per superar una distància 
real de 25 metres”, denuncia 
Domínguez.

Lluís Maldonado | Mas Rampinyo
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Un veí en cadira de rodes, davant de l’ascensor de l’R3 a Mas Rampinyo, avariat fa un mes

La manca de subministraments està retardant l’arribada de les peces de recanvi
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Coneix tota la informació de l’Ajuntament de Montcada i Reixac

Canal MiRactualitat

678 032 567 Envia ALTA

Canal MiRactua

678 032 567 En

@ajmontcada

l’Ajuntament de Montcad

A

@ajmontcada@ajmontcada

@ajmontcada

www.montcada.cat

2021-2022
COM PARTICIPAR?

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

COM SUMAR PUNTS?

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

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

DATA MÀXIMA PER 
SUMAR PUNTS: 

21 de maig del 2022

FESTA FINAL DE 
CONCURS: 

1 de juny de 2022

8
CÀPSULES 

FORMATIVES
FEBRER-MARÇ 2022

Introducció a l’aerotèrmia:  

Climatització • Electricitat 
• Energies renovables •

Del 7 de febrer al 10 de març de 2022     
Horari: de 9 a 13 h, de dilluns a dijous  

Lloc: Espai Cultural Kursaal (C. Masia, 39)

FORMACIÓ 

GRATUÏTA 

PER A JOVES

DE 16 A 25 ANYS

Amb el suport de l’Àrea Metropolitana
de Barcelona en el marc del Pla ApropAMB

Per a més informació i inscripcions:  
ÀREA SOCIAL 

Ajuntament de Montcada i Reixac 

Telèfons:  935 726 474 (ext: 4033 i 4103) 

i 629 047 582  

A/e: educacio@montcada.org
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T. 935 641 696
montcada.fedac.cat

MONTCADA
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LA TEVA
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CICLE SOBRE DRETS HUMANS 
La biblioteca de Can Sant Joan acull fi ns 
al 31 de gener l’exposició de dibuixos 
‘Construïm el nostre món de drets’
VEURE VÍDEO A ‘LAVEU.CAT’

El Centre d’Atenció Integral 
de la Discapacitat (CAID) de 
Montcada, creat per la Funda-
ció Adimir, ha experimentat 
un important increment d’in-
fants, passant de 30 a 90 en 
l’últim any. La gran majoria 
dels casos són Trastorns de 
l’Espectre Autista (TEA) i arri-
ben derivats des de les escoles 
bressol, les escoles de primària, 
el servei Dapsi de Montcada 
(Diagnòstic, Atenció, Preven-
ció i Suport a la Infància) i els 
serveis de pediatria dels CAP.  
“Fem una tasca de coordina-
ció entre totes les parts impli-
cades per detectar i atendre 
els infants amb problemes i 
alhora assessorem famílies i 
professors”, ha explicat el di-
rector tècnic del CAID Mont-
cada, Francisco Javier Baca, qui 
lamenta que “el marc teòric de 
la inclusió avanci més ràpida-
ment que els recursos reals 
que hi destinen les adminis-
tracions”.

Atenció integral. El CAID va 
entrar en funcionament el 
2009 a Terra Nostra, als an-
tics parvularis del barri ce-
dits per l’Ajunta ment. Des de 
fa 10 anys compta amb un 
equip multidisciplinar format 
per nou terapeutes. “Som un 
model únic a Catalunya i la 
nostra funció és cobrir part 
de les mancances de la sani-
tat pública en aquest àmbit”, 
explica la presidenta de la Fun-
dació, Carolina Ibáñez. 
Arran de la pandèmia i la crisi 
social, Adimir ha hagut d’obrir 
una nova línia d’atenció a les 
famílies que van quedar en si-
tuació vulnerable. “La nostra 
fi losofi a és que si la família 
no està bé, tampoc ho esta-
rà el nen”, explica Ibáñez, qui 
destaca que s’ha establert un 
sistema de beques i s’està treba-
llant en un projecte d’apadrina-
ment per als infants de famíli-
es que es troben en difi cultats. 
Per respondre a l’augment de 
la demanda, Adimir disposarà 

properament d’un nou conjunt 
modular al pati del recinte, 
projecte més votat a la darrera 
edició dels Pressupostos Parti-
cipatius que organitza l’Ajun-
tament. “L’ampliació ens per-
metrà seguir treballant en el 
nostre objectiu principal, que 
cada infant assoleixi el mà-
xim d’autonomia dintre de 
les seves possibilitats”, con-
clou la presidenta d’Adimir.

VIDEO A LAVEU.CAT

FUNDACIÓ ADIMIR

L’equip que atén els infants està format per nou terapeutes i treballa en coordinació amb les escoles bressol i de primària

El CAID de Montcada triplica la seva
xifra d’usuaris durant l’any passat
Laura Grau | Terra Nostra ‘Volem que cada infant 

assoleixi el màxim 
d’autonomia dintre les 
seves possibilitats’

Adimir estén el servei a Ripollet
Des del passat mes de novembre,  
professionals de la Fundació Adimir 
fan sessions de teràpia per a nens 
amb TEA en una aula de l’Escola 
Bressol Municipal La Verema, gràcies  
a un acord de col·laboració amb 
l’Ajuntament de Ripollet. La iniciativa 
permet atendre més d’una vintena de 
famílies del municipi veí, algunes de 
les quals acudien al CAID de Mont-
cada. Però, també hi ha casos nous 
com el del Roger, un nen de dos anys 
i mig, alumne de l’EB La Rodeta del 
Molí, que ha començat recentment 
la teràpia –a la foto, amb la logopeda 
Carla Pastor.  “Quan vam comprovar 
que el 20% dels usuaris del CAID 
eren de Ripollet, vam estar molt 

interessats que l’entitat pogués tre-
ballar en el nostre territori”, ha dit 
la cap tècnica de Serveis Socials de 
l’Ajuntament ripolletenc, Marta Gili, 
qui ha elogiat la trajectòria d’Adimir 
en l’àmbit de l’atenció a la discapa-
citat. “No coneixem cap altra entitat 
amb la musculatura necessària per 
oferir aquest servei”, ha afegit Gili. 
Les sessions  són de 50 minuts i, de 
moment, s’ofereixen tres tardes a la 
setmana. El CAID també atén famí-
lies d’altres poblacions com Cerda-
nyola, Santa Coloma de Gramenet i 
Terrassa, entre d’altres. També des-
taca la diversitat cultural dels usua-
ris, amb un total de 14 nacionalitats 
diferents | LG
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Leia, de 7 anys, en una sessió amb la logopeda Carla Pastor, que treballa aspectes de llenguatge i coneixements a partir del joc i el diàleg

Arran la crisi, Adimir 
ha obert una línia 
d’atenció a les famílies 
en situació vulnerable
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Pamela Ita, amb la seva fi lla Leia, davant de les instal·lacions del CAID, a Terra Nostra

‘Leia m’ha ensenyat a veure 
la vida d’una forma diferent’
Pamela Ita és la mare d’una nena amb TEA que acudeix al CAID de Montcada

Leia té 7 anys i és usuària del 
CAID de Montcada des del 
2018. Hi fa dues sessions set-
manals, una de logopèdia i una 
altra de teràpia grupal amb 
altres infants afectats d’algun 
Trastorn de l’Espectre Autista 
(TEA). La seva mare, Pamela 
Ita, d’origen peruà, ha notat 
avenços importants en l’evolu-
ció de la nena, que estudia pri-
mària a l’escola Reixac amb el 
Suport Intensiu d’Escolarització 
Inclusiva (SIEI).
Quan va notar que la seva fi -
lla era diferent?
Quan tenia nou mesos, al seu 
pare i a mi ens estranyava que 
no respongués al seu nom quan 
la cridaves. Quan va complir el 
primer any de vida, deia molt 
poques paraules i no avançava 
en el llenguatge. Li vaig comen-
tar aquests fets a la seva pedia-
tra i em va derivar al servei de 
Detecció, Atenció, Prevenció i 
Suport a la Infància de Montca-

da (DAPSI). Al cap de sis me-
sos, em van donar el diagnòstic, 
TEA en un grau moderat. Van 
ser ells els qui ens van recoma-
nar acudir a Adimir.
Quina va ser la seva reacció?
Vaig començar a buscar infor-
mació sobre el TEA perquè al 
país d’on vinc hi ha idees molt 
equivocades sobre aquest tras-
torn. Després de preguntar-me 
mil vegades per què a mi, el se-
güent pas va ser acceptar el diag-
nòstic i aprendre a viure amb la 
realitat de Leia.
Com és la seva evolució?
És un procés lent, però va fent 
progressos. Cada pas endavant 

és una gran alegria per als qui 
l’estimem.  Encara li costa posar 
en paraules els seus sentiments i 
allò que està passant al seu vol-
tant, però ha millorat molt en el 
llenguatge i la relació amb els 
altres infants. Les seves compa-
nyes de classe saben què li passa 
i entenen que Leia, de vegades, 
necessita moments per jugar 
sola. A casa i a fora, també in-
tento respectar els seus temps i 
trobar l’equilibri entre el seu jo i 
el món exterior. Leia m’ha ense-
nyat a tenir paciència i a veure 
la vida d’una forma diferent.
Creu que hi ha prou sensibili-
tat en la societat sobre aquest 
tema?
Ara hi ha més informació que 
abans sobre aquests trastorns, 
però encara generen por i in-
comprensió entre algunes per-
sones. Leia és una nena feliç, li 
encanten els animals i és molt 
bona dibuixant. Però, de vega-
des, no entén el que passa al 
seu voltant i pot tenir reaccions 

Laura Grau | Terra Nostra
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inesperades. Demano compren-
sió a les famílies perquè es facin 
càrrec de la realitat d’aquests 
nens abans de jutjar la seva 
conducta.
Hi ha prou recursos per als 
infants TEA?
Estic contenta del suport que 

Leia té a la seva escola i al 
CAID de Montcada. També 
és molt important el paper del 
Dapsi. Tot i així, les adminis-
tracions haurien de destinar-hi 
més mitjans, perquè els pocs 
serveis que hi ha són bons, 
però estan saturats.

Ara hi ha més 
informació sobre 
l’autisme, però 
encara genera por i 
incomprensió per part 
d’algunes persones
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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 / 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 / 932 029 802

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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BANC D’ALIMENTS

Càritas Montcada alerta que 
les reserves estan sota mínims
L’entitat fa una crida a la col·laboració per donar resposta a l’augment de la demanda

El portaveu de Càritas a Mont-
cada, el mossèn Joan Ferrero, 
ha alertat que “les reserves 
del magatzem del banc d’ali-
ments estan sota mínims” i ha 
fet una crida a la col·laboració 
veïnal. L’entitat ha manifestat 
la seva preocupació perquè en 
els darrers mesos  s’ha vist in-
crementat el nombre de famílies 
que reben ajuda setmanal. “La 
modifi cació des de la central 
del Banc d’Aliments dels cri-
teris de distribució de produc-
tes està alentint la seva arri-
bada”, ha dit Ferrero.
Mentrestant, es produeix un de-
goteig d’aportacions solidàries, 
la més destacada de les quals es 
va produir el 29 de desembre. 
La direcció i els treballadors de 
la cimentera Lafarge Holcim 
van donat 8.000 euros per a la 
compra de pasta, llet, llegums 
o brou, entre d’altres. El sots-
director de la fàbrica, Juan José 
Rodríguez, i la presidenta del 
comitè de treballadors, Conchi 
Jiménez, van encapçalar la de-
legació de l’empresa, que col-
labora des de fa dos anys amb 
Càritas. “Creiem que és ne-
cessari destinar ajuda als que 
més ho necessiten”, ha afi rmat 
Jiménez. 
En un comunicat, la direcció de 
la fàbrica ha manifestat el com-
promís de la companyia amb 
l’entorn de Montcada i ha des-
tacat la col·laboració conjunta 
entre l’empresa i els treballadors 

“que han sumat esforços en 
un acte de solidaritat i suport 
a les famílies del municipi que 
més necessitat tenen”. En con-
cret, l’empresa ha aportat 5.000 
euros i els altres 3.000 han estat 
recollits pel comitè d’empresa i 
els treballadors.

Donació. L’empresa Lasús Mar-
sà-Max Zander, amb seu al Pla 
d’en Coll, ha lliurat un total de 
372 quilos d’embotit de Nadal 
a Cáritas Montcada. La marca 

va complir l’any passat el seu 
centenari, tot i que no va poder 
celebrar l’efemèride a causa de 
la pandèmia. A l’acte de lliura-
ment, hi van assistir diversos re-
presentants de Càritas, i Carles 
Vilalta, com a cap de produc-
ció de la factoria local. “Estem 
molt agraïts a l’empresa per-
què en aquests temps tan difí-
cils tenim moltes famílies que 
necessiten del nostre suport”, 
ha comentat José A. Martín, de 
Càritas Montcada.

Lafarge-Holcim va lliurar a Càritas Montcada aliments per valor de 8.000 euros   

Lluís Maldonado | Redacció
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L’empresa Lasús-Marsà ha donat 372 quilos d’embotit de Nadal 
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Balanç positiu de les recollides de joguines 
L’entitat Tropezando con suerte, 
de Nou Barris (Barcelona), ha 
repartit les joguines recollides a 
la campanya ‘Operación Jugue-
te’ entre més de 350 infants de 
famílies vulnerables de Montcada 
i Barcelona. Al municipi, Ses Ma-
jestats d’Orient van lliurar els re-
gals als nens i nenes en un acte el 
6 de gener a la seu de la Fundació 
Adimir, a Terra Nostra.
L’acció solidària la va posar en 
marxa a principi del desembre 
passat i ha comptat amb el suport 
diversos establiments de Mont-
cada. “Agraïm la col·laboració 
de les entitats i les persones 
que han posat el seu granet de 
sorra per fer possible una nova 
edició d’aquest projecte. No-
més per veure la reacció dels 
infants quan obrien els regals ja 

paga la pena”, assegura Verónica 
Vázquez, de l’entitat Tropezando 
con suerte. 

Campanya local. La recollida de 
joguines organitzada per la UB 
MiR, el FB Montcada i la secció 
local de l’Associació Espanyola 
Contra el Càncer (AECC) també 
ha anat força bé, tot i que encara 
no s’ha tancat ja que les joguines 
es destinen als nens i nenes que 
estan fent tractament contra el 
càncer a diferents hospitals i als 
seus germans en el marc de dife-
rents esdeveniments que l’AECC 
celebrarà durant aquest any.
D’altra banda, el FB Montcada ha 
avançat que l’entitat té previst re-
cuperar el torneig de Nadal que 
organitzava abans de la pandèmia 
per recollir joguines | SA
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Lluís Maldonado | Redacció

Amb 30 anys, Grau lidera el restaurant Ibaya de l’hotel ressort Hermitage a Andorra

El xef Jordi Grau guanya la 
seva primera estrella Michelin

Jordi Grau, lluint la jaqueta amb l’estrella Michelin des de la porta del restaurant Ibaya de l’Hotel Sport Hermitage, a Soldeu (Andorra)

El xef montcadenc Jordi Grau 
i el restaurant Ibaya, situat al 
Sport Hotel Hermitage & Spa 
de Soldeu, han rebut la seva 
primera estrella Michelin, 
convertint-se en la referència 
gastronòmica d’Andorra, en 
tenir l’única estrella Michelin 
del país. 
Grau, de 30 anys, ha recone-
gut a La Veu que la distinció 
“és un somni fet realitat, un 
reconeixement al bon tre-
ball d’anys”. El guardó es va 
entregar el 14 de desembre a 
València, durant la Gala de la 
Guía Michelin Espanya i Por-
tugal 2021, l’acte de referència 
a la gastronomia que reuneix 
els millors xefs i restaurants 
d’ambdós països. El premi va 
arribar en temporada de fei-

na alta, a les portes de Nadal.
“Hem de gaudir, però alho-
ra tenir els peus a terra i tre-
ballar cada dia amb rigor i 
esforç”, afegeix el xef, qui ha 
tingut paraules de reconeixe-
ment per a tot l’equip del res-
taurant.
La proposta de l’Ibaya està ba-
sada en dos menús degustació 
que combinen modernitat i 
tradició amb les emocions sen-
sorials de la cuina d’Andorra i  
de La Rioja, d’on és originari 
el xef Francis Paniego, amb 

quatre estrelles Michelin, que 
tutela el projecte. 

Trajectòria. Grau (Montcada i 
Reixac, 1991) és xef executiu 
de l’Sport Hotel Hermitage & 
Spa des de 2019, on es va in-
corporar al 2011. Dos anys 
després, ja es va convertir en 
cap de cuina. 
Amb formació en alta cuina 
per l’Escola Superior d’Hos-
taleria i Turisme Sant Ignasi 
Sarrià, ha exercit amb ante-
rioritat com a mà dreta d’Al-
bert Adrià, al restaurant Tic-
kets Bar de Barcelona i al Lio 
d’Eivissa, amb Josetxo Arrie-
ta. En l’actualitat, també exer-
ceix de professor a la mateixa 
escola on va estudiar i a l’Es-
cola Vatel d’Andorra de turis-
me i direcció hotelera.
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‘Aquest és un somni 
fet realitat, un 
reconeixement 
al bon treball d’anys’, 
ha manifestat el cuiner

ANUNCIS
El Ple d’aquest Ajuntament, en la sessió del dia 24 de novembre de 2021, 
ha acordat aprovar inicialment la Modificació puntual del Pla general 
metropolità a l’àmbit del Polígon d’actuació urbanística PAU Santa Fe de 
Montcada i Reixac.

El que s’exposa a informació pública per termini d’un mes, mitjançant la 
publicació al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, a un dels diaris 
de premsa periòdica de més divulgació a l’àmbit municipal i a l’e-Tauler de 
l’Ajuntament, d’acord amb el que disposen els articles 8.5.c) i 119.2.c) del 
TRLU i l’article 23 del RLU, a fi efecte que els interessats puguin consultar la 
documentació i fer al·legacions.

Es sol·licita informe als ajuntaments quin àmbit territorial confina amb el 
municipi de Montcada i Reixac, i als organismes afectats per raó de llurs 
competències sectorials (Departament d’Empresa i Coneixement, Agència 
Catalana de l’Aigua, Direcció general de carreteres del Departament de 
Territori i Oficina Territorial d’Acció i Avaluació Ambiental).

El projecte podrà consultar-se en la web municipal www.montcada.cat 
en l’apartat e- Tauler.

L’alcaldessa, Laura Campos Ferrer
20/12/2021

La Junta de Govern Local d’aquest Ajuntament, en sessió del dia 20 de 
desembre 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 definitivament el Projecte d’urbanització 
de l’àrea residencial de la Vallençana Baixa (PAU 1 i PAU 2) al municipi de 
Montcada i Reixac, de conformitat amb l’article 119.2.a) del TRLU, amb les 
prescripcions que consten a l’informe de data 30 de novembre de 2021 del 
Servei de Projectes, Obres.

Es Publica l’acord d’aprovació definitiva al Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona, a un dels diaris de premsa periòdica de més divulgació a l’àmbit 
municipal, a l’e-Tauler de la Corporació d’acord amb els articles 8.5.c) i 
119.2.c) del TRLU.

Contra aquesta resolució, que és definitiva en via administrativa, es 
podrà interposar amb caràcter potestatiu recurs de reposició davant la 
Junta de Govern Local en el termini d’un mes a comptar des de l’endemà 
de la publicació d’aquest anunci, o alternativament, recurs contenciós 
administratiu davant els Jutjats contenciosos administratius de Barcelona 
en el termini de dos mesos a comptar des de l’endemà de la publicació 
d’aquest anunci. Si s’ha interposat recurs potestatiu de reposició, no podrà 
interposar-se el recurs contenciós administratiu mentre aquell no sigui 
resolt de forma expressa, o bé s’hagi produït la seva desestimació per 
silenci administratiu pel transcurs d’un mes des de l’endemà de la data 
d’interposició.

La qual cosa es fa pública pel seu general coneixement

L’alcaldessa, Laura Campos Ferrer
11/01/2022
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Grups municipals
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D’acord amb el Reglament d’ús de Mitjans d’Informació per als grups municipals, cadascun d’ells disposa d’aquest espai mensual per referir-
se a la seva activitat en la corporació i en el municipi i a assumptes d’interès públic municipal. Correspon als edils elaborar l’escrit i assumir 
la responsabilitat del seu contingut, amb total indemnitat de l’Ajuntament i de la gerència i la direcció del mitjà. Les intervencions hauran de 
basar-se en el respecte mutu, s’evitarà la confrontació personal i caldrà mantenir unes normes bàsiques de conducta i de cortesia pública. 
En cap cas es podran destinar els espais reservats a propaganda electoral o a la petició del vot. 

Mar Sempere

Fa 10 dies ens assabentàvem de la mort d’una parella jove 
(Muner i Jessica) per inhalació de fums dins de la barraca a 
la que malvivien al Pla del Besòs, un barri barraquista que 
porta anys enquistat a les dues voreres del riu. El que va 
començar com uns petits horts i casetes d’eines per treballar 
la terra, des de principis del 2000, s’ha anat confi gurant amb els anys per l’empitjorament de 
l’accés a l’habitatge en un poblat de barraques. Assentaments d’aquest tipus, la major part a 
les zones de les lleres dels rius, no són nous a Montcada. Al Ripoll vam enderrocar i treure les 
barraques al 2016, però també n’hi ha a altres espais a prop de vies de tren o zones baixes 
de la muntanya (Font Pudenta o Can Tapioles, aquest últim el vam poder eliminar gràcies a 
l’aportació d’un milió d’euros que es va conveniar amb l’Ajuntament de Barcelona). 
El problema de l’infrahabitatge ens preocupa. La seva erradicació és complicada perquè hi 
confl ueixen un cúmul de factors: la desmesurada tensió del mercat d’habitatge i la difi cultat 
per a moltes persones per accedir-hi; la vulnerabilitat social i econòmica de les persones que 
les ocupen, i el fet que són espais on s’acumulen activitats il·legals que fan complicat el con-
trol, tant de persones com d’activitats.
Des de l’Ajuntament portem anys buscant solucions, demanant ajuda i visibilitzant l’infrahabi-
tatge i el barraquisme. Hem fet accions, però s’han quedat molt petites degut a la gravetat i el 
volum de la situació i, ara que malauradament tenim el focus posat en la problemàtica, recla-
mem solucions defi nitives per donar sortida a les diferents situacions de vulnerabilitat que ens 
trobem: ajudes per al reallotjament de persones des de l’ACH, seguiment i coordinació dels 
casos socials, lligam amb altres administracions competents, actuació i control per part dels 
Mossos en les actuacions il·legals i infraccions que trobem als assentaments, etc. Reclamem 
solucions defi nitives i dignes que serveixin per restablir el Pla de Besòs com a l’espai natural, 
acabar amb les activitats il·legals i proporcionar un habitatge digne a les persones vulnerables. 
Des de l’Ajuntament portem anys cercant una solució i posant els nostres recursos, però sen-
se la implicació de la resta d’administracions competents no podrem ensortir-nos d’aquesta 
complicada i trista problemàtica que se’ns escapa de les mans.

Barraquisme, un problema greu
El 9 de gener van morir dues persones suposadament per in-
halació de fum en encendre foc per escalfar-se. Es posa de 
manifest la precarietat i la pobresa habitacional i energètica. La 
zona on vivien aquestes persones és el Pla del Besòs, al límit 
amb la carretera de la Roca, una zona que acumula unes 400 
barraques de les quals algunes estan ocupades per persones sense llar, com les que han mort 
recentment. Tot el nostre suport a familiars i amics. Però el problema no és només el barraquis-
me, també hi ha activitats il·lícites que fan que aquesta zona pateixi una degradació important de 
l’entorn. Una zona molt problemàtica que necessita una actuació urgent per evitar que s’enquisti 
un problema conegut per l’Ajuntament i per les entitats supramunicipals.
Cal que les entitats i aquest Ajuntament actuïn amb contundència contra el barraquisme al nostre
municipi. També que donin solucions habitacionals a les persones que viuen a la zona. Però 
recordem que cal no oblidar que el Pla de Besòs no és l’única zona que està afectada per assen-
taments il·legals. També podem trobar barraques a la zona del Torrent de la Vallençana Baixa.
Al 2016 ja es va fer una actuació al Turó de Montcada i a la zona de Collserola, arribant a acords 
amb el Consorci i l’Ajuntament de Barcelona. Necessitem que la Generalitat i el Consorci del 
Besòs s’activin políticament, perquè dotin dels mitjans necessaris per posar fi  a la degradació 
d’un entorn que pot patir en qualsevol moment un altre episodi tràgic, com el del dia 9 de gener.
Sabem de la problemàtica que comporta, però des de fa sis anys quines accions per part de 
l’Ajuntament s’han dut a terme? Sabent que el model a les actuacions del Turó han funcionat, 
com és que no s’han aplicat aquestes mateixes fórmules per eradicar la problemàtica del Pla del 
Besòs? 
Des del PSC estem actuant el més ràpid possible, per això el nostre grup parlamentari preguntarà 
en sessió plenària si realment el Govern de la Generalitat era conscient de la situació del Pla de 
Besòs i el perquè no han actuat encara per frenar aquest assentament. Insistim que no és només 
un problema municipal, però si la pressió no és sufi cient a les entitats supramunicipals que te-
nen competències continuarem augmentant els assentaments il·legals i continuarem degradant 
l’entorn.

Una tragèdia evitable

Andreu Iruela

Ana Pellicer

Colpits per la mort de dues persones a una barraca per inhala-
ció de fum, donem el condol a la família i accelerem les actua-
cions al respecte. És una problemàtica coneguda i denunciada, 
amb diagnosi complexa i resolució difícil: pobresa extrema, 
sistema econòmic que accentua desigualtats, especulació 
descarnada amb l’habitatge, marginalització d’espais sense control amb propietaris terratinents 
absents... Les causes són globals i estructurals, però cal actuar localment i amb totes les eines que 
tinguem i totes les administracions implicades. Compartint els laments, les diagnosis, les protestes 
i les demandes que s’han fet, volia aportar al que s’ha dit una experiència d’èxit, com a model a 
seguir, encara que sigui èxit relatiu, amb contrapartides i localitzat en un espai. Em refereixo a la 
neteja de construccions il·legals del Turó de Montcada i del Torrent de Can Tapioles al Parc del 
Collserola, que vam dur a terme el 2016 en el marc del conveni amb l’Ajuntament de Barcelona 
per a la construcció del futur Centre d’Acollida d’Animals de Companyia de Barcelona. Es van 
enderrocar 351 barraques, 8 d’elles habitades, es van reubicar els habitants, es van recollir les 
deixalles amb un cost superior al milió d’euros i es manté la vigilància a l’espai.
Un exemple reeixit que és només parcial, doncs no erradica el fenomen de la pobresa extrema i la 
manca d’accés a l’habitatge ni impedeix que el barraquisme proliferi en altres espais. Per això vam 
constituir la Comissió d’Infrahabitatge que coordina les accions de les Regidories de Serveis Socials, 
Habitatge, Medi Natural, Policia i Urbanisme, que aborda no només el barraquisme sinó també els 
habitatges que amenacen ruïna. Un treball que ens marca un camí que passa per la col·laboració 
entre administracions (Generalitat, Diputació, AMB, Ajuntaments, Consorci del Besòs...), trobar ha-
bitatge per a les persones que hi viuen, combat policial contra les activitats il·legals i la delinqüència, 
exigència de responsabilitats a la propietat, dotació de recursos per als enderrocs i el tractaments de 
residus i l’aprofi tament de l’espai per a l’ús col·lectiu i la preservació de l’entorn. No podem parlar de 
casos d’èxit quan hi ha hagut dos morts i la marginalització s’estén i cronifi ca, però tenim exemples 
d’actuacions a seguir. Ara i aquí és més difícil, però sabem com fer-ho i ens cal fer-ho ja.

Barraquisme i infrahabitatge

Jordi Sánchez

Hace unas semanas conocíamos el acuerdo entre el Go-
vern y los comunes para la aprobación de los presupu-
estos de la Generalitat, el partido morado fue el segundo 
plato en todas estas negociaciones no sin que ello tensi-
onara de lo lindo, por enésima vez, el ejecutivo de Pere 
Aragonès, que por todos es sabido no se puede ni ver con el partido del fugitivo Carles 
Puigdemont. Pero ahí siguen, como bien dice el dicho popular de ‘por el interés te quiero 
Andrés’. 
Cs presentó una serie de enmiendas que consideramos son de mucho calado y que mejo-
rarían la vida de los montcadenses, pero lamentablemente todas han sido tumbadas por el 
ejecutivo separatista, para ellos es más importante la ideología que las personas y tenemos 
un sinfín de ejemplos que confi rman lo que les estoy explicando. 
Entre las aportaciones que Ciudadanos realizaba a las cuentas de la Generalitat se encon-
traban el aumento de agentes de los Mossos en Montcada i Reixac, reformas en los centros 
educativos de nuestra ciudad, el poder encontrar un local adecuado para el servicio social 
que se realiza en el DAPSI o garantizar las necesidades educativas especiales de los alum-
nos del municipio. 
Pues bien, lamentablemente el rodillo separatista ha dado al traste con todas estas medidas 
que considero tenían y tienen un gran calado social para Montcada i Reixac y sus ciuda-
danos. Es bueno que se conozca la disponibilidad que siempre hemos demostrado unos 
partidos para pactar y llegar a acuerdos, pero en cambio enfrente nos encontramos un muro 
tremendamente ideologizado, incapaz de ver más allá de una estelada. 
Pese a ello, seguiremos trabajando por el bien común y sobre todo con sentido común, 
porque en las listas de espera, en la seguridad y en los temas sociales no hay listas de inde-
pendentistas o no independentistas, hay personas.

Enmiendas que el Govern ha tumbado

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!

Com valores el             ?
Quines són les teves 
propostes sobre inclusió?

Opinió
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La propera edició 
sortirà el 4 de febrer

Barraquisme
El 2022 ha començat amb 
una tràgica notícia al muni-
cipi, la mort accidental d’una 
parella en una barraca del 
Pla del Besòs. Aquest fet 
ha posat el focus sobre una 
problemàtica enquistada des 
de fa anys que, lluny d’es-
devenir residual, ha anat in 
crescendo. El barraquisme 
ha anat progressivament 
guanyant terreny a la vora del 
riu i ara es calcula que ocupa 
al voltant de 14 hectàrees. 
Les xifres reals ningú no les 
sap. Es parla que hi ha 500 
barraques entre una banda 
i l’altra de la llera. Darrera 
d’altes tanques de protecció 
que oculten l’interior de cada 
parcel·la, s’hi amaguen horts, 
infrahabitatges i activitats de 
tota mena sense cap tipus de 
regulació, incomplint totes 
les normatives urbanístiques 
i mediambientals. 
Però, més enllà del lloc en 
qüestió, el que és dramàtic 
són les circumstàncies que 
envolten la mort d’aquesta 
parella, la inhalació del fum 
d’una foguera que havia fet 
per escalfar-se. Que hi hagi 
cada cop més gent vivint en 
la més absoluta precarietat 
és el més trist i el que més 
hauria de preocupar tant les 
administracions, com la so-
cietat en general. 
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Riesgo de inundabilidad
Se está poniendo en duda que 
la Font Pudenta sea inundable, 
cuando no hay más que mirar lo 
que ha pasado en los últimos 50 
años. El barrio estaba situado a la 
misma altura que la riera y, a raíz 
de la riada de 1962, se rebajó el 
nivel de ésta para protegerlo. En 
1987, una crecida del río provo-
có bastantes daños económicos 
en los párkings y plantas bajas 
de la zona. Según técnicos del 
Ayuntamiento, las aguas plu-
viales van dejando sedimentos 
y han hecho subir el nivel del 
suelo, lo que hace que sea más 
fácil que la rie ra se desborde. Te-
nemos otra prueba reciente del 
peligro de inundación, ya que la 
promoción de pisos que se iba a 
construir entre las calles Pere de 
Montcada y Quarters no ha ob-
tenido el permiso, precisamente 
porque, al ser zona inundable, el 
párking no se puede construir tal 
como estaba proyectado. ¿Qué 
tenemos que hacer? ¿Esperar 
que pase como en Mas Rampi-
nyo en el 2020, donde por cul-
pa de una riera mal cuidada un 
montón de vecinos perdieron 
sus enseres?
La riera de Sant Cugat está seca, 
sólo lleva agua cuando llueve. 
¿Qué tipo de vida acoge? Insec-
tos y ratas. Los primeros tienen 
una media de vida corta y su re-
producción es muy rápida. Las 

ratas todos sabemos cómo se re-
producen y la cantidad de enfer-
medades que pueden transmitir 
a los humanos. 
Por otra parte, no olvidemos los 
malos olores. Las aguas residua-
les que dejan las cloacas se que-
dan estancadas y, con el calor, 
se corrompen, generando un he-
dor terrible. Solo pedimos que se 
limpie el cauce desde la N-150 
hasta que se junta con el río Ri-
poll.  La parte que sí tenemos 
que respetar y cuidar son las ori-
llas del río Ripoll, justo detrás de 
la riera. Ahí sí que hay una gran 
diversidad de especies. Pedimos 
una reunión con las dos entida-
des ecologistas que no están de 
acuer do con el proyecto de lim-
pieza de la riera para mostrarles 
la zona y para que puedan com-
probar que lo que reclamamos 
no afectaría en nada a la natu-
raleza.

Yolanda Gutiérrez
AV Font Pudenta 

Punts negres 
Aquesta carta va dirigida a 
l’Ajuntament de Montcada per-
què es prengui seriosament el 
manteniment de la xarxa de car-
rers. Poc abans del Nadal, una 
furgoneta que sortia del carrer 
Girona i en direcció al carrer 
Francesc Layret i la rambla dels 
Països Catalans em va donar un 
cop a la part darrera esquerra 

del meu vehicle. Mentre espera-
va la grua, vaig investigar el per 
què d’aquell accident  –a banda 
de la distracció del conductor de 
l’altre vehicle, és clar. Vaig com-
provar que el mirall per observar 
els vehicles que provenen de la 
meva direcció estava mal posat 
i que el gir, de gairebé noranta 
graus, és molt perillós. Com és 
que amb l’excusa de no tocar el 
pilar del pont de la C33, no s’ha 
posat el gir en forma de corba? 
A més, els esvorancs que pre-
sentava el ferm del carrer Fran-
cesc Layret en sentit la rambla,  
que es van “maltapar”, s’han 
tornat a obrir. Inexplicable. A 
aquest desgavell, hi hem de su-
mar la ubicació de la gasolinera 
de la C-17, que es va confi gurar 
a l’inrevés, perjudicant els con-
ductors que provenen d’aquesta 
via i que tenen el dipòsit de la 
benzina a la banda dreta del ve-
hicle. Si em permeteu l’expres-
sió, jo fl ipo. 
 Pedro Ochoa

Can Sant Joan

Lamentarse no vale
Ahora cuando hay muertes nos 
lamentamos o tal vez solo excu-
samos nuestra responsabilidad, 
por si acaso. Creo que después 
de más de 25 años ya es hora de 
que este Ayuntamiento se ponga 
las pilas. Me da igual el color po-
lítico porque todos son respon-

sables en cierta manera. Cada 
día va en aumento mi sensación 
de que vivir en Montcada es una 
cuestión de fe, sobre todo en al-
gunos barrios  periféricos como 
el mío, Terra Nostra. Estoy can-
sado de ver la dejadez a diario, 
de ver cosas que se  empiezan 
pero no se terminan, de ausen-
cia de papeleras y de bancos 
públicos, del vertido de residuos, 
de solares abandonados, de po-
lígonos como el Hermes, llenos 
de sucie dad. Por eso no me sor-
prende la lamentable noticia de 
la muerte de dos persones en el 
Pla del Besòs. El barraquismo es 
un mal endémico en Montcada 
que exige soluciones. Qué mayor 
ejemplo de este abandono que 
la montaña del Turó, con las hu-
ellas de los restos de barracas 
derribadas y olvidadas desde 
hace años. Solo hace falta un 
poco de imaginación, voluntad, 
ingeniería creativa, de promover 
los voluntariados. Pue de haber 
soluciones  y, a veces, no supo-
nen un gran dispendio. Según 
el dicho, si quieres hacer algo 
siempre encuentras un medio. 
Pero si no quieres hacer nada 
siempre encuentras una excusa. 

Javier Martínez
Terra Nostra

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

laveu.cat/agenda
Agenda

‘NO HAY MÁS QUE HOY’ 
Grup de Teatre La Salle Montcada
(última funció)

DISSABTE, 22 DE GENER, A LES 19H
TEATRE DE LA SALLE MONTCADA

Telèfons d’interès

Ajuntament 935 726 474

Ambulàncies 061

Sanitat Respo 902 111 444

Mossos 935 614 200

Policia Local 935 752 177

Taxis 936 917 600

2524
El PuntQuirós

C.Pardo M.Guix QuirósI.Vila

31 1
El Punt Recasens Recasens

fa
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21 22 23

28 29 3026 27
J.Relat Rivas RivasRecasens Rambla

I.Vila

2 43

C.Pardo C.Pardo

5 6

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

gener/febrer

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

FOTOGRAFIA
MACRO
‘INSECTES’
Pedro Caballero

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

EXPOSICIÓ
CENTENARI DE L’ASSEMBLEA CREU 
ROJA MONTCADA-CERDANYOLA-
RIPOLLET
Inauguració: Divendres, 4 de febrer, 19h

Fins al 6 de febrer

22g l dissabte
Teatre. ‘No hay más que hoy’, a càrrec 

del Grup de Teatre La Salle Montcada. 

Hora: 19h. Lloc: Teatre de l’escola.

Teatre. ‘Moonlight Serenade’, del grup 

Divinas. Hora: 20h. Lloc: Teatre Muni-

cipal. Entrades a www.teatremontcada.

cat.

25g l dimarts
Col·loqui. Torneig de futbol mixt. Hora: 

17.30h. Lloc: Pista esportiva de la Ribe-

ra. Inscripcions al Centre Cívic la Ribera 

(de 15 a 20h).

26g l dimecres
Xerrada. ‘Dret a morir dignament’, a 

càrrec d’Isabel Alonso Dávila. Hora: 

17.30h. Lloc: Auditori Municipal. Orga-

nitza: Aula d’Extensió Universitària.

Tertúlia. Sobre l’obra de teatre ‘La casa 

del dolor’, de Víctor Sánchez. Hora: 

19h. Lloc: Biblioteca Elisenda. Cal ins-

cripció prèvia.

27g l dijous
Ple. Sessió ordinària de gener. Hora: 

18.30h. Retransmissió en directe per 

laveu.cat i montcada.cat.

28g l divendres
Teatre. ‘La dona del tercer segona’, 

a càrrec de la companyia Teatre Nu. 

Hora: 20h. Lloc: Teatre Municipal. 

2f l dimecres
Taller. ‘Anticossos contra els rumors i les 

fake news’. Hora: 18.30h. Lloc: Bibliote-

ca Elisenda. Inscripcions al web biblio-

teques.montcada.cat.

Inauguració. Exposició del centenari de 

l’Assemblea de Creu Roja Montcada-

Cerdanyola-Ripollet. Hora: 19h. Lloc: 

Auditori Municipal. 

EXPOSICIÓ
UNA REALITAT DIBUIXADA
Benito Marcos

Fins al 31 de gener

MÉS INFORMACIÓ:

Centre Cívic Can Cuiàs

C. Geranis, s/n
Horari; de dilluns a divendres de 17 
a 20 h i dimecres de 10 a 14 h 
Tel. 935 758 705
centreciviccancuias@montcada.org

Casal de Gent Gran Casa de la Mina

Av. Unitat, s/n
Tel. 935 644 418
caalamina@montcada.org

Centre Cívic La Ribera

Carrer Llevant, 10
Tel. 935 753 080
centreciviclaribera@montcada.org

spais de saluteGener/març de 2022
• Activitats gratuïtes • Aforament limitat • Cal inscripció prèvia

Dimarts 25 de gener, a les 11 h

XERRADA: “CUINA D’APROFITAMENT“
Centre Cívic Can Cuiàs 

Dimarts 25 de gener, a les 17.30 h

XERRADA: “ALIMENTACIÓ

BIO-ECOLÒGICA“
Centre Cívic La Ribera 

Dimarts 8 de febrer, a les 11 h

XERRADA: “EL SERVEI

DE TELEASSISTÈNCIA“
Centre Cívic Can Cuiàs

Dijous 17 de febrer, a les 17 h

XERRADA: “TENIR CURA DELS ULLS”
Casal de la Mina 

Dimarts 22 de febrer, a les 11 h

TALLER: “AUTOMASSATGE 

CERVICAL I ESCAPULAR”
Centre Cívic Can Cuiàs 

Dimarts 22 de febrer, a les 17.30 h

XERRADA: “BON ÚS DE LA MEDICACIÓ“
Centre Cívic La Ribera

Dimarts 8 de març, a les 11 h

TALLER: “PRIMERS AUXILIS BÀSICS”
Centre Cívic Can Cuiàs

Dimarts 22 de març, a les 11 h

XERRADA: “MANEIG DE L’INSOMNI“
Centre Cívic Can Cuiàs

Dimarts 29 de març, a les 17.30 h

XERRADA: “SALUT DIGESTIVA“
Centre Cívic La Ribera

Laaaaaaaaaaaaa propera

Espai

Espai de Joc
La Ribera

 Veniua jugar en 
     família!

Més informació:
618 617 429
espaimentrestant@gmail.com

Per infants
de 0 a 6 anys

ELS DILLUNS
I DIMECRES
de 16.45 a 18.45 h
Centre Cívic La Ribera
– Mòduls
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TITELLES PER LA DIVERSITAT
La companyia Txo Titelles oferirà l’espectacle 
‘Cotó’ el 6 de febrer al Kursaal (12h)
 

La companyia Divinas repre-
sentarà l’espectacle ‘Moonlight 
Serenade, un cabaret llunàtic’ 
el 22 de gener al Teatre Mu-
nicipal (20h). L’obra, gestada i 
estrenada en plena pandèmia, 
serveix per celebrar el quinzè 
aniversari del grup, format per 
la montcadenca Irene Ruiz i les 
germanes Carla i Marta Mora 
i inspirat en els trios vocals fe-
menins de l’època daurada del 
swing. Les tres actrius tornen 
a apostar pel teatre, la música, 
el cant i la dansa per evocar un 
món de glamour, feminitat i di-
versió.

Novetats. En aquesta nova pro-
posta, Divinas versiona temes 
nous, però també recupera te-
mes dels seus darrers especta-
cles, amb nous arranjaments i 
la incorporació de dos músics 
que toquen en directe. “Ens 
hem permès algunes llicèn-
cies pel que fa a les cançons, 
sense abandonar els sons del 
passat, però amb una nova 
mirada”, explica Ruiz, qui des-

taca l’ús de nou elements com 
les veus en off, les percussions 
i els efectes especials per retre 
homenatge a la lluna com un 
espai màgic i poètic, on tot està 
capgirat. Amb referències al 
surrealisme i l’existencialisme, 
Divinas reivindica la necessitat 
d’evadir-nos del present i retor-
nar als vells costums de mirar 
al cel, deixant de de banda les 
pantalles. 

Creativitat. Ruiz reconeix que 
la pandèmia ha estat un dalta-
baix per al món de la cultura, 
però alhora també ha posat so-
bre la taula que es tracta d’un 
be essencial. “Fins i tot en els 
moments més durs de la his-
tòria, el ser humà sempre ha 
sentit la necessitat d’expres-
sar-se i emocionar-se a través 
de l’art”, remarca l’artista, qui 
creu que durant el confi na-
ment hi hagut un ressorgiment 
de la creativitat. 
L’artista resideix actualment a 
Viladrau i la companyia assaja 
en un local de Mataró. “Em fa 
il·lusió tornar a Montcada, 
on ja hem actuat en diverses 
ocasions, i espero que el pú-
blic passi un estona divertida 
amb el nostre nou especta-
cle”, ha afegit Ruiz. Les entra-
des es poden adquirir al web 
teatremontcada.cat.

Divinas torna a Montcada amb el seu 
cabaret llunàtic ‘Moonlight Serenade’
La companyia formada per la montcadenca Irene Ruiz i les germanes Marta i Carla Mora celebra el seu 15è aniversari 

TEATRE MUNICIPAL

Laura Grau | Redacció

Amb tocs surrealistes, 
l’obra reivindica la 
necessitat d’evadir-
nos del present

Una escena de la nova proposta de la companyia Divinas, amb números de dansa, música i cant en directe, gags i tocs surrealistes

El Teatre Municipal acollirà el 28 de gener l’espec-
tacle ‘La dona del tercer segona’ (20h), una joia 
escènica dirigida per Ivan Benet i escrita per Victor 
Borràs Gasch, que es va estrenar al Grec 2021. És 
una proposta de Teatre Nu, una companyia que 
considera el teatre com un art comunitari, que 
convida el públic a refl exionar sobre com actua 
la societat davant de les persones amb trastorns 
mentals, un estigma que malauradament marca la 
vida de molts homes i dones. L’actriu Àurea Már-
quez és la protagonista absoluta del muntatge amb 
aforament reduït a l’escenari | LG

Muntatge sobre l’estigma 
de les malaties mentals
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Pedro Caballero exposa ‘Insectes’
L’autor retrata diferents espècies que es poden trobar als espais naturals de Montcada

Laura Grau | Redacció

PERCUSSIÓ I MOVIMENT

Brincadeira busca joves que 
vulguin incorporar-se al grup
La banda fundada pel montcadenc Edison Aguilar ha reforçat la vessant educativa

La companyia de percussió i 
moviment Brincadeira, lide-
rada pel montcadenc Edison 
Aguilar, busca noves incorpo-
racions, preferentment joves 
a partir dels 16 anys. Alguns 
dels joves formats a la compa-
nyia s’han convertit en músics 
professionals, com és el cas de 
Ferran Samper, que actualment 
és el percussionista del cantant 
Nil Moliné. “El nostre grup 
està en contínua renovació, 
perquè hi ha persones que 
marxen perquè volen conti-
nuar creixent en l’àmbit de 
la música, o bé, obrir-se nous 
camins professionals”, ha  ex-
plicat Aguilar. El grup assaja 
al Centre Cívic La Bàscula, de 
Barcelona, dues tardes a la set-
mana. Els joves interessats po-
den utilitzar el correu electrònic 
brincadeira@brincadeira.es.

Educació. Amb l’arribada de la 
pandèmia, Brincadeira ha re-

forçat la seva faceta educativa, 
amb un equip de talleristes que 
fa sessions formatives a La Bàs-
cula i a d’altres centres cívics i 
equipaments. “Estem contents 
de contribuir a cuidar la sa-
lut mental dels nostres joves 
en un període tan complicat 
com el que estem passant”, 
ha afegit el músic, en referència 

al context de pandèmia. Des 
de la seva creació, fa 17 anys, 
la banda ha compaginat la ves-
sant artística amb la formativa, 
promovent la inclusió social 
mitjançant la percussió. Pel 
que fa al calendari de concerts, 
Brincadeira ja ha concretat una 
cinquantena d’actuacions  du-
rant aquest any. 
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Membres de Brincadeira, actuant durant les festes de la Mercè, el passat mes de setembre

ENVELLIMENT ACTIU

Primers Jocs Florals 
per a persones grans
També s’ofereixen dos tallers d’escriptura durant el febrer

L’Ajuntament, amb el suport de 
les associacions de gent gran del 
municipi, organitzen els Jocs 
Florals per a Persones Grans, 
per fomentar l’escriptura entre 
els més grans de 60 anys, en les 
categories de narrativa i poesia. 
Els interessats poden presentar 
un màxim de dues obres en ca-
talà o castellà, que han de ser 
originals i inèdites. Els treballs 
es poden enviar al correu enve-
llimentactiu@montcada.org fi ns al 
23 d’abril, o bé lliurar de forma 
presencial, a la Casa de la Vila, 
la Casa de la Mina, els centres 
cívics Can Cuiàs i l’Alzina i el 
Kursaal. Hi haurà dos premis 
per a cada categoria, dotats 
amb 250 euros cadascun i el 
lliurament de guardons es farà 
durant la primavera. 

Tallers. Amb motiu del certa-
men, també s’ofereixen dos ta-
llers d’escriptura adreçats a gent 
gran. El taller de narrativa es 
farà els dies 4, 11 i 18 de febrer i 

4 de març, a la Casa de la Vila; 
i les del taller de poesia, els dies 
7, 14, 21 i 28 de febrer, al Casal 
de Gent Gran Casa de la Mina 
En ambdós casos, les sessions, 
de dues hores de durada –de 16 
a 18h–, aniran a càrrec de l’Es-
cola d’Escriptura de l’Ateneu 
Barcelonès. Les inscripcions es 
poden fer fi ns al 26 de gener, al 
mateix correu electrònic o, pre-
sencialment, a l’Ajuntament en 
horari matinal.

Laura Grau | Redacció

Una participant a la Marató poètica de 2021
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Papallones, plegamans, llagos-
tes, erugues, escarabats i ber-
nats pudents són alguns dels in-
sectes que Pedro Caballero ha 
fotografi at durant les seves pas-
sejades per diferents espais na-
turals del municipi com el Turó, 
la Serralada de Marina i el Pla 
de Reixac.  “És sorprenent la 
gran diversitat d’espècies que 

hi ha al nostre territori”, va 
explicar Caballero, durant la 
inauguració de la mostra titula-
da ‘Insectes’, feta el 18 de gener 
a la Casa de la Vila, amb la pre-
sència de la regidora de Cultu-
ra i Patrimoni, M.Rosa Borràs 
(ERC). Segons l’autor, membre 
de l’Agrupació Fotogràfi ca de 
Montcada i Reixac (Afotmir), 
“el secret per captar amb gran 

profusió de detalls la fesomia 
d’aquests animals és dipo-
sar d’un objectiu macro, que 
permet enfocar correctament 
a una distància molt petita, i 
molta paciència”. Caballero es 
va iniciar en el món de la foto-
grafi a el 1977 de la mà de Cos-
me Oriol, president de l’entitat, i 
ha participat en diferents expo-
sicions individuals i col·lectives.

Laura Grau | Montcada

Pedro Caballero, davant de dues de les fotos més espectaculars de la mostra ‘Insectes’

• 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
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Pep Sarrà debuta als 72 anys 
al fi lm ‘Seis días corrientes’
L’actor amateur interpreta el paper d’un lampista jubilat al nou treball de Neus Ballús

El montcadenc Pep Sarrà, de 72 
anys, és un dels protagonistes 
del documental de Neus Ballús, 
‘Seis días corrientes’, premiat als 
festivals de cinema de Locarno 
(Suïssa) i Valladolid. La tercera 
película de la cineasta catalana 
està interpretada per actors no 
professionals com Sarrà, que en-
carna el paper d’un lampista, fei-
na que va exercir durant trenta 
anys al negoci que la família té a 
Mas Rampinyo.  Sarrà compar-
teix el pes de la història amb dos 
lampistes en actiu, Mohamed 
Mellali i Valero Escolar. Al fi lm, 
donen vida a tres treballadors 
d’una petita empresa de lampis-

teria a la perifèria de Barcelona. 
Durant una setmana, Moha, el 
més jove, haurà de demostrar 
que està preparat per substituir 
Pep, que es jubila. Però Valero 
considera que Moha no dona el 
perfi l i dubta que els clients ac-
ceptin un treballador marroquí 
a casa seva.

Actor afi cionat. Per a Sarrà, és 
la seva primera experiència da-
vant de la càmara, però no com 
a actor, ja que va fer teatre ama-
teur a l’Abi fa 47 anys, al costat 
de Joan Dalmau, Sebastià Cos-
ta, M. Teresa Martínez o Joan 
Suba tella, entre d’altres. De fet, 
ha seguit cultivant la seva afi ció 

al teatre a Tiana, municipi on 
viu. Sarrà no va treballar amb 
un guió previ, sinó seguint les 
indicacions de la directora. “Ja 
vaig avisar que, si em donaven 
un text, el faria malbé”, explica 
l’actor, que va quedar sorprès del 
resultat fi nal, un cop muntades 
les seqüències. El rodatge del 
fi lm es va allargar durant tres 
anys i l’estrena es va postposar 
un any a causa de la pandèmia. 
“Tot i els entrebancs, ha estat 
una experiència molt bonica 
i irrepetible”, ha dit Sarrà, qui 
destaca la dimensió humana de 
la pel·lícula, que reivindica la 
classe treballadora i denuncia si-
tuacions actuals de racisme. 

N
B

Pep Sarrà, al volant, acompanyat de Valero Escolar i Mohamed Mellali, en una escena del fi lm de Ballús, que aposta per actors no professionals

Lluís Maldonado | Redacció

MÓN DRAG QUEEN

Chloé Vittu és l’alter ego de 
Luis Hernández, un jove mont-
cadenc estudiant de Publici-
tat a la UAB que fa un any va 
decidir entrar en el món de les 
Drag Queen. I hi ha irromput 
amb èxit, guanyant el festival 
Queen of Queens de Barcelona 
celebrat el passat desembre, con-
siderat com un dels concursos 
més importants de Catalunya 
en aquesta modalitat.  “Sóc una 
persona molt creativa i en la 
carrera universitària no podia 
mostrar el meu talent”, ha ex-
plicat a La Veu.  “Al món Drag 
no trobo limitacions i és un art 
que barreja moltes de les me-
ves afi cions, com el vestuari i 
el maquillatge”, afegeix. Dels 

quatre concursos on ha parti-
cipat, de moment n’ha guanyat 
tres. El quart, el festival Rava-
lada de Barcelona, on va parti-
cipar a mitjan de gener, encara 
no havia donat a conèixer els 
premis en el moment de tancar 
l’edició. El primer concurs que 
va guanyar va ser el Drag Royal 
de Barcelona, seguit de Reinas 
del playback. 

Disseny local. Els èxits aconse-
guits per Chloé Vittu no s’ente-
nen sense els seus vestits, que són 
obra del també montcadenc Ar-
nau Climent, “que se supera en 
cada nou esdeveniment”, diu 
Hernández. Tot i no dedicar-s’hi 
professionalment, Climent va 
estudiar disseny i moda.

Lluís Maldonado | Redacció

El montcadenc Luis Hernández té 21 anys i fa tot just un any que participa en festivals Drag
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Chloé Vittu, la reina 
de la nit de Barcelona
Ha guanyat un dels concursos de referència a Catalunya
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DRETS 
HUMANS, 
MIGRACIÓ
I REFUGI

Amb la col·laboració de:

Montcada
antirumors

NOVA DATA: Febrer 2022

TALLER DE FAKE NEWS SOBRE

RACISME I MIGRACIÓ: “ANTICOSSOS 

CONTRA ELS RUMORS I LES FAKE 
NEWS”

Biblioteca Elisenda de Montcada

Fins al 28 de gener
MOSTRA DE “RELATS

DE REFUGI”
Espai Cultural Kursaal

EXPOSICIÓ ITINERANT

• Fins 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

Fins al 31 de gener
MOSTRA DOCUMENTAL

I CINEMATOGRÀFICA

DEL CICLE DE DRETS HUMANS, 

MIGRACIÓ I REFUGI
Biblioteca Elisenda de Montcada

EXPOSICIÓ:

“CONSTRUÏM EL NOSTRE MÓN DE DRETS”

Fins al 31 de gener
Biblioteca Can Sant Joan

De l’11 al 21 de febrer
Biblioteca Elisenda de Montcada
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La Casa de les Joguines entusiasma 
petits i grans en la seva estrena

NADAL I REIS

La bona resposta que va tenir la Casa de les Joguines podria fer que 
es tornés a organitzar l’any vinent, segons ha anunciat la Regidoria de 
Cultura i Patrimoni, promotora de l’esdeveniment. Durant els dies 2, 3 i 
4 de gener, la Casa de les Aigües es va transformar en el centre logístic 
dels Reis Mags, on els infants i les seves famílies van poder conèixer el 
taller de joguines, la secció de llaminadures i el magatzem de regals, 

entre d’altres estances, de la mà dels ajudants de Ses Majestats, que 
també van recollir les cartes dels més petits. El públic va entrar amb 
invitació prèvia –que es van exhaurir en només dues hores–, mas-
caretes i en grups reduïts per garantir la normativa anti-covid. Algunes 
anul·lacions d’última hora van reduir les previsions d’assistència però, 
tot i així, la xifra de visitants va fregar les tres mil persones. Laura Grau

Una cúpula brillant, situada davant de la Casa del Maquinista, va ser el punt de rebuda dels visitants que van participar en el recorregut guiat
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La impressionant carrossa de Melcior, presidida per cavalls blancs, va encapçalar la Cavalcada reial que va desfi lar pels carrers de Montcada

Durant la visita al recinte modernista, la neu va fer acte de presència per art de màgia

Gran rebuda als Reis 
Després d’un any d’absència a causa de la pandèmia, la Cavalcada va tornar a desfi lar 
pels carrers de Montcada el 5 de gener, amb alguns canvis organitzatius per evitar 
aglome racions. Els Reis Mags van fer el tradicional recorregut des de les seves car-
rosses,  però no van repartir caramels ni es van aturar a la plaça de l’Església per recollir 
les claus de la ciutat, un acte que es va fer prèviament a la Casa de les Joguines. Alguns 
infants van rebre els Reis amb fanalets, una iniciativa de l’MCC. Laura Grau

Alguns infants van mostrar el seu fanalet per rebre els Reis Mags, una iniciativa de l’MCC

Les carboneres del Gurugú van estrenar una cançó  especial composada per David Moreno
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PROTAGONISTES
Els resultats, les cròniques i l’anàlisi 
dels partits dels equips sèniors 
masculins i femenins al portal  

‘LAVEU.CAT’ 

L’Ajuntament ha posat el fi l en 
l’agulla per dissenyar aquest 
any un nou model de gestió per 
al complex esportiu Montcada 
Aqua, després que el consisto-
ri hagi arribat a un acord amb 
l’empresa Geafe per rescindir el 
contracte el 31 de desembre del 
2022, vuit anys abans de la seva 
fi nalització. El consistori haurà 
de compensar la concessionària 
amb el pagament de 550.000 
euros –repartits en dos terminis 
aquest any i el vinent– per les in-
versions fetes al complex espor-
tiu des de la seva inauguració, el 
desembre de 2003. L’adjudicació 
a Geafe, amb una vigència per 
a 25 anys, va ser negociada per 
l’anterior govern municipal del 
PSC i CiU.

Suport del Ple. El regidor d’Es-
ports, Gerard Garrido (ERC), 
va fer pública la decisió en el dar-
rer Ple de l’Ajuntament del 2021, 
celebrat el 23 de desembre.  
“Han estat unes negociacions 
complicades però, fi nalment, 
hem pactat aquest reequilibri 
econòmic després de compro-
var en una auditoria que la re-
clamació de Geafe estava jus-
tifi cada”, va dir Garrido durant 
la sessió plenària. L’edil conside-
ra que la renúncia de l’empresa, 
també pactada de mutu acord, 
“obre una gran oportunitat 
per repensar el servei i fer un 
nou contracte més benefi ciós 
per a l’Ajuntament i la ciuta-
dania”, va manifestar el regidor, 
fent al·lusió a les condicions del 
contracte vigent que, en la seva 
opinió, són més favorables als in-
teressos de l’empresa que als de 
l’administració pública. 

Gestió mixta. Gerard Garrido 
ha avançat que l’Ajuntament ha 
començat a treballar per disse-
nyar el nou model de gestió de 
Montcada Aqua. “Segurament, 
no tornarem a fer una con-
cessió sencera de tot el servei, 
sinó que optarem per un mo-

del mixt, públic i privat. Hem 
d’acabar d’estudiar quins àm-
bits podem assumir i quins 
s’externalitzaran”, ha explicat 
l’edil, afegint que l’Ajuntament 
vol tenir un control més direc-
te de la part econòmica i de les 
inversions, així com fer una re-
visió acurada de les quotes dels 
usuaris. Garrido assegura que 
el consistori no pot optar per 

la municipalització del servei al 
100%  a causa de la situació eco-
nòmica de les arques municipals: 
“No ens interessa, perquè no 
tenim la capacitat per absorbir 
els dèfi cits que es generen en la 
gestió directa. Molts pocs mu-
nicipis escullen aquesta via”. 
El regidor d’Esports també ha 
confi rmat que les noves adjudi-
cacions seran de menys durada.

Cs s’hi oposa. L’acord amb Gea-
fe va comptar amb el suport del 
govern municipal –ECP i ERC– 
i el PSC, el partit majoritari a 
l’oposició, mentre Cs va votar 
en contra. La formació taronja 
va argumentar que pagar la com-
pensació a Geafe suposa assumir 
un nou deute per a les arques 
municipals. L’edil Angelina Est-
her del Pino va destacar durant 
la seva intervenció al Ple que 
l’Ajuntament no va complir la 
seva responsabilitat de fi scalitzar 
la gestió de Geafe, “que ha es-
tat nefasta des dels seus inicis, 
amb serveis defi cients i preus 
cars en relació a instal·lacions 
similars de municipis del vol-
tant”, va afegir.

EQUIPAMENT ESPORTIU

El consistori arriba a un acord amb Geafe, l’empresa concessionària, per rescindir el contracte vuit anys abans de la seva fi nalització

L’Ajuntament es planteja un model 
mixt per gestionar Montcada Aqua
Sílvia Alquézar/Laura Grau | Redacció

A la segona planta de Montcada Aqua hi ha la zona de màquines i fi tness. La zona d’aigües, amb dues piscines interiors i una exterior, jacuzzis, banys de vapor i saunes, es troba a nivell de carrer
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L’Ajuntament abonarà 
mig milió d’euros 
a l’empresa per 
compensar inversions

La plantilla, preocupada 
per la seva continuïtat
La plantilla de Montcada Aqua, 
formada per 25 persones entre el 
personal d’administració, moni-
toratge, manteniment i neteja, es 
va assabentar de la renúncia de 
Geafe a través de la transmissió 
del Ple Municipal al portal de no-
tícies ‘laveu.cat’. Els treballadors 
han manifestat el seu malestar 
amb l’empresa per no haver-los 
informat de l’acord amb el con-
sistori abans de ser aprovat a la 
sessió plenària. D’altra banda, 
els empleats també han mos-

trat la seva preocupació sobre la 
possibilitat de perdre la feina amb 
l’arribada de la nova empresa 
concessionària. El regidor d’Es-
ports i president de l’Àrea Eco-
nòmica, Gerard Garrido (ERC), 
els ha traslladat un missatge de 
tranquil·litat, ja que es farà una 
subrogació de la plantilla. “La 
nova adjudicatària estarà obli-
gada a mantenir les relacions 
laborals amb els empleats de 
l’anterior empresa”, ha destacat 
Garrido | SA

Gerard Garrido: ‘Volem 
millorar el servei i tenir 
un control més directe 
de la part econòmica’

El Ple de l’Ajuntament 
va donar suport a la 
decisió amb l’únic vot 
en contra de Cs
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Valuós triomf de 
la UE Sant Joan 
al camp del líder
La UE Sant Joan At. va aconse-
guir el 16 de gener una victòria 
important i de prestigi per 1-2 al 
camp de l’Europa B, el líder del 
grup 5 de Segona Catalana que 
no havia perdut encara cap par-
tit a casa. El conjunt de Rubén 
López ‘Turu’ es va avançar amb 
un gol matiner d’Alfredo Froy Vi-
llanueva. A la segona part, l’Eu-
ropa va empatar amb un gol en 
pròpia porta dels montcadencs. 
Al minut 89, Mustapha Mouhou 
va marcar el gol del triomf.

Fita. “És una victòria de pres-
tigi a un camp on molts pocs 
equips guanyaran punts”, co-
menta el tècnic, qui considera 
que el seu equip va merèixer el 
triomf: “L’equip va fer un par-
tidàs a nivell defensiu i ofensiu. 
Estic orgullós dels meus juga-
dors perquè van creure fi ns al 
fi nal que podien guanyar. Ens 
va sortir un matx rodó”. La 
Unió s’ha situat al setè lloc, amb 
18 punts i un partit ajornat con-
tra l’EF Barberà-Andalucía | SA

El pavelló Miquel Poblet acolli-
rà el 23 de gener (14h) un dels 
clàssics de futbol sala de Mont-
cada i Reixac. El FS Montcada 
B i el FB Montcada protagonit-
zaran el derbi montcadenc del 
grup 2 a la Segona Divisió, cor-
responent a l’onzena jornada 
de lliga. El conjunt que dirigeix 
José Alfonso Sánchez ocupa la 
setena posició, amb 12 punts, 
mentre que l’equip de José Luis 
Carrasco és a tan sols un punt, 
al novè lloc. 
El FS ha sumat tres victòries, 
tres empats i tres derrotes i el 
FB ha guanyat tres partits, n’ha 
empatat dos i n’ha perdut cinc. 
Al primer matx del 2022, el 
FB Montcada va perdre contra 
el Sant Quirze per 1-4 i el FS 

va tenir jornada de descans.
Els capitans d’ambdós blocs 
coincideixen a destacar que el 
partit serà igualat. “El derbi 
estarà equilibrat i vibrant, 
com sempre”, ha destacat el 
capità del FB Montcada, José 
Luis Carrasco. 
En aquest sentit també s’ha ma-
nifestat el capità del FS Mont-
cada B, Daniel Sánchez, qui as-
segura que viurà el matx “amb 
molta il·lusió i ganes d’oferir 
un bon espectacle esportiu i 
endur-nos els tres punts”.

Baixes importants. Els dos equips 
no podran comptar amb tota 
la plantilla. Així, per part del 
FS, es perdran l’enfrontament 
Adrià Lora i ‘Puça’, baixes per 
una lesió de llarga durada, i del 
FB no podran jugar pel mateix 
motiu Aleix Ruiz i Albert Fer-
nández. “Estem en un bona 
dinàmica de joc, tot i que es-
tem vivint una temporada 
complicada per les lesions”, 
ha explicat Sánchez. “L’inici 
de la competició va ser difícil, 

però arribem al derbi en un 
bon moment de forma”, ha 
dit Carrasco.
Cap dels dos capitans s’ha aven-
turat a dir un resultat, tot i que 
creuen que serà un matx vibrant. 
“Intentarem oferir un bon par-
tit, tot i que el més important és 
que hi hagi esportivitat”, argu-
menta Carrasco, una opinió que 
comparteix Sánchez, qui ha afegit 
que “farem tot el possible per-
què el públic gaudeixi”.

VIDEO A LAVEU.CAT

FUTBOL SALA. SEGONA DIVISIÓ

Torna el clàssic entre 
el FS Montcada B 
i el FB Montcada
El matx es jugarà el 23 de gener, al Miquel Poblet

José Luis Carrasco (esquerra), capità del FB Montcada, i Daniel Sánchez, capità del FS Montcada B
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Sílvia Alquézar | Pla d’en Coll
Ambdós equips arriben 
al derbi en un bon 
moment de joc, però 
amb baixes importants

La UB MiR ha estrenat la sego-
na volta de la competició amb 
una victòria a casa el 16 de 
gener contra l’equip més fl uix 
del grup, el Lliçà d’Amunt (82-
67). “Va ser  el partit típic de 
començament de competició 
després de festes de Nadal, on 
ens va costar trobar el ritme”, 
ha destacat el tècnic, Joaquim 
Sánchez. 
Miquel Bachot, amb 17 punts, 
va ser el màxim anotador local, 

acompanyat dels 15 punts de 
Ricky Lozano, els 11 d’Aitor 
Murua –que reapareixia des-
prés d’uns mesos de baixa per 
lesió– i els 8 de Roger Gómez. 
L’equip, però, pateix a nivell 
defensiu: “Tenim problemes 
amb la continuïtat defensi-
va. Tenim moments bons, 
però massa minuts on el ri-
val anota molt fàcil. És una 
faceta molt important del joc 
on hem de millorar força”, 
ha advertit Sánchez. 

Balanç. Els montcadencs són 
provisionalment segons a la 
classifi cació, amb 20 punts en 
12 jornades, amb un balanç de 
vuit victòries i quatre derrotes 
i és el màxim encistellador del 
grup setè de Segona Catalana. 
Està a només un punt del líder, 
el Minguella, que té un partit 
menys. 
De moment, el grup està molt 
igualat, ja que només hi ha dos 
punts entre el líder (21) i el ter-
cer classifi cat(19). Aitor Murua lluita per una pilota, envoltat de jugadors del Lliçà d’Amunt B
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BÀSQUET. SEGONA CATALANA

La UB MiR se situa al segon lloc
L’equip blau ha iniciat la segona volta amb una victòria contra el Lliçà B

Lluís Maldonado | Pla d’en Coll
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Quan falten poques jornades 
per arribar a l’equador de la 
majoria de les competicions, 
el FB Montcada ha fet ba-
lanç d’aquest primer tram del 
curs esportiu. L’aparició de 
l’òmicron, la nova variant de 
la covid-19, ha complicat el 
desenvolupament de la tem-
porada, motiu pel qual el club 
va decidir cancel·lar l’última 
setmana d’entrenaments abans 
les vacances de Nadal. Aquest 
2022, amb la represa de l’acti-
vitat, la situació no ha millorat 
i s’han hagut de suspendre ses-
sions d’entrenament, així com 
ajornar nombrosos partits per 
l’increment de futbolistes conta-
giats amb el virus, tant del club 
com dels rivals. 

Suport. “Agraïm la confi ança 
que teniu en nosaltres en uns 
temps tan difícils”, va desta-
car el president del FB Mont-
cada, Xavier Soldevilla, en un 
missatge als comptes socials de 
l’entitat dirigit a la seva massa 
social abans de les festes nada-
lenques. En aquesta mateix lí-
nia es va manifestar el director 

esportiu, Daniel Busquets, qui 
va agrair “la comprensió da-
vant les adversitats del dia a 
dia. Sempre prioritzem la sa-
lut dels jugadors”.
D’altra banda, Soldevilla també 
ha donat les gràcies a les famí-
lies “per seguir confi ant en 
aquest projecte esportiu, que 
és molt potent. En els propers 
anys, arribarem a l’objectiu 
marcat entre tots”. 
Aquesta temporada, el FB 
Montcada fa un balanç positiu 
dels seus equips: “Els jugadors 
ho estan donant tot per fer un 
bon paper, aprendre i fer de  
l’escola una gran família”

ESPORT FORMATIU. FB MONTCADA
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Xavi Soldevilla: ‘Agraïm 
la confi ança de les 
famílies en una època 
tan difícil’

Ganes d’aprendre i fer un bon paper
La Veu de Montcada inicia un cicle de reportatges sobre els 
planters dels clubs montcadencs. Inaugurem la primera entrega 
amb el Futbol Base Montcada, l’entitat amb més esportistes de 
la ciutat, amb un total de 42 equips de totes les edats. Donarem 

veu als protagonistes per conèixer com estant vivint aquesta 
temporada, marcada de nou per la pandèmia i l’increment de 
casos positius. Analitzarem els equips que tenen més possibilitats 
d’aconseguir una bona classifi cació. Sílvia Alquézar

Jugadors del planter del FB Montcada, durant un dels partidets d’entrenament a l’estadi de la FerreriaJugadors de l’infantil D es mostren optimistes amb la possibilitat de guanyar la lliga aquesta temporada

El tècnic de l’aleví D, Juan Meca, amb el seus jugadors en el moment de fer els estiraments al fi nal de l’entrenament
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Bon paper a la lliga, tot i tenir un equip molt jove
El juvenil A està fent una bona campanya, tot i tenir una plantilla molt jove aquesta temporada. L’equip està 
format per jugadors de primer any –la majoria provenen del cadet A que l’any passat va aconseguir l’ascens 
a Primera Divisió. A falta d’una jornada perquè acabi la primera volta, el conjunt que entrena Dídac Martínez 
–el tècnic del cadet A de l’any passat– ocupa la cinquena posició, amb 19 punts, i un partit ajornat contra 
el Cerdanyola B. “L’objectiu és aconseguir els punts mínims per a la permanència quan abans millor per 
estar tranquils”, afi rma l’entrenador, qui destaca del grup “les ganes i l’ambició per fer un bon paper a 
la competició”. En opinió de Martínez, les pròximes jornades seran claus perquè s’enfronten als primers 
classifi cats. “Ens servirà per veure si lluitarem per les places de dalt en aquesta lliga”, opina el tècnic | SA

Daniel Busquets: ‘Ens 
agrada gestionar el club 
com una gran família on 
tothom es trobi a gust’

JUVENIL  A
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‘El secret dels bons resultats és el 
treball diari i la implicació de l’equip’
L’infantil D és l’equip del FB 
Montcada que està acon-
seguint els millors resultats  
aquesta temporada. El con-
junt que entrena Biel Betrán 
és el segon del grup 50 de 
la Segona Divisió, amb 30 
punts, empatat amb l’Esco-
la de Futbol de Ripollet, el 
líder contra el qual va encai-
xar la primera derrota a la lli-
ga el passat 15 de gener per 
2-0. “El secret de la bona 
trajectòria és el treball diari 
i la implicació de la plan-

tilla”, afi rma el tècnic, qui 
també destaca com a peça 
fonamental “la companyo-
nia entre els nois. Si algú 
falla, no se li recrimina res, 
sinó que se li dona suport”, 
comenta Betrán.
L’infantil D s’ha marcat com 
a objectiu intentar guanyar 
la lliga, tot i que l’entrenador 
creu que “si no s’aconse-
gueix, no passarà res. Ens 
endurem el record d’aques-
ta temporada tan especial 
que estem vivint. Els juga-

dors estan molt il·lusionats 
amb aquesta experiència”. 
La plantilla està formada 
per futbolistes d’entre 12 i 
13 anys amb moltes ganes 
de continuar aprenent i de 
deixar el nom de la ciutat el 
més a dalt possible. 
En el capítol ofensiu, des-
taca Marc Román, amb 13 
gols, sent el tercer màxim 
golejador del seu grup. Ma-
rio Martínez, amb 7 gols, es 
troba a la dissetena posició 
al rànquing de pitxitxis | SA

INFANTIL D

‘Som una plantilla de primer any 
amb un gran potencial de futur’
El cadet D del FB Montca-
da ocupa el tercer lloc del 
grup 45 de la Segona Divi-
sió, amb 27 punts, sent el 
segon màxim golejador del 
seu grup, amb 67 dianes 
en onze partits. Al rànquing 
dels pitxitxi apareixen  tres 
dels seus jugadors entre 
els deu màxims golejadors: 
Marc Betrán (11), Nil Gó-
mez (11) i Harman Singh 
(10). El cadet D només ha 
perdut contra la UE Sant 

Joan Atlètic, el líder (31 
punts), i el Mercantil (29), 
el segon.
El capità, Pau Ruiz, es 
mostra optimista en la dis-
puta per la primera posició. 
“Lluitarem fi ns al fi nal per 
guanyar la lliga. Som una 
plantilla majoritàriament 
de primer any que té un 
gran potencial de futur”, 
destaca el futbolista, qui 
considera que la clau de 
la bona temporada és 

l’harmonia que existeix a 
l’equip.
En opinió del segon entre-
nador, Marc Pelegrí, l’equip  
treballa molt bé: “S’esfor-
cen cada dia tant en els 
entrenaments com en els 
partits. A nivell individual, 
també hi ha força qualitat. 
És un bloc amb talent i, 
si tenen confi ança en ells 
mateixos, poden aconse-
guir moltes fi tes impor-
tants” | SA

CADET D

‘L’objectiu és aprendre i divertir-se i, 
si es pot, lluitar per guanyar la lliga’ 
L’aleví D està fent una 
excel·lent temporada, amb 
només dues derrotes des 
del començament de la lli-
ga. El conjunt que dirigeix 
Juan Meca és el tercer 
classifi cat al grup 53 de 
la Tercera Divisió, amb 27 
punts i dos partits ajornats 
contra l’EF Sabadell i l’OAR 
Gràcia, corresponents a 
les dues primeres jornades 
d’aquest any. 
D’altra banda, el 29 de ge-
ner tindrà lloc el derbi local 
contra la UE Sant Joan A, 

el primer classifi cat amb 33 
punts. 
“En aquestes edats és més 
important l’aprenentatge 
que la competició, però 
s’intenta trobar un equi-
libri”, explica el tècnic. 
“El que més m’agrada de 
l’equip és el bon ambient 
que hi ha entre nosaltres”, 
assegura Damián Tapia, 
jugador de l’aleví D, una 
opinió que comparteix el 
seu company Aleix Notario: 
“M’encanta jugar a futbol 
i fer nous amics. És molt 

positiu compartir aquesta 
estona amb l’equip, per-
què sinó estaria tancat a 
casa segurament jugant a 
la consola”.
Ambdós es mostren molt 
contents per la bona tempo-
rada que està fent l’aleví D. 
“Si seguim treballant així, 
crec que podem quedar 
entre els primers classifi -
cats”, manifesta Notario. 
“Amb la pandèmia, tot és 
més difícil, però no podem 
perdre les ganes ni la il-
lusió”, argumenta Tapia | SA

ALEVÍ D

86 professionals

718 comunitats de veïns

1.044 empreses

2.320 rendes

5.080 nòmines

27.323 clients

390.430 hores assessorament

Pl. Església, 7 · T. 93 575 12 07 · montcada@grupsisquella.com · www.grupsisquella.com

Comunitats de veïns Ι Lloguers Ι Assegurances Ι Vehicles Ι Immobiliària Ι Autònoms Ι Empresa Ι Laboral Ι Fiscalitat Ι Comptabilitat Ι Finances 

FO
TO

S:
 S

ÍL
VI

A 
AL

Q
U

ÉZ
AR



3030 Gener 2022Publicitat

SERVEI PASSA
Punt d’informació i assessorament gratuït per a la població, que té 
com a objectiu promoure i millorar la salut i el benestar dels infants, 
joves i les seves famílies. Adreçat a qualsevol consulta relacionada 
amb drogues, pantalles, sexualitat, alimentació i salut emocional.

CONTACTE:
Casa de la Vila (C. Major, 32).

633 334 753 

passa@montcada.org

passa.passa

@passa.passa

ACCIONS PLA LOCAL

EN DROGUES I PANTALLES

JUGA AMB CAP
Campanya per alertar sobre els riscos dels jocs online. 

2022

ACCIONS primer 

TRIMESTRE DE

Des de ben petits ens han educat en una cultura competitiva de reptes i apostes. 

No les normalitzis!

Xerrades obertes a tota la ciutadania.

Tallers participatius i dinàmics a l’aula, adaptats a cada cicle educatiu, per debatre, 
reflexionar i conèixer els riscos del joc i les apostes.

En format presencial o en línia, que es faran durant tot el curs. Els 

poden demanar els centre educatius, serveis esportius, serveis 

comunitaris, AFAs, AMPAs i entitats.

TALLER DE PANTALLES

Durant tot el curs, per a alumnat de primària i secundària. Taller 
participatiu i dinàmic a l’aula per debatre, reflexionar i conèixer els 
riscos de les pantalles en relació a l’addicció, l’ús abusiu, el temps 
que s’hi dedica i el factor aïllament.

TALLER DE BEGUDES ENERGÈTIQUES

Per a l’alumnat de cinquè curs i 2n de 
l’ESO. Taller participatiu i dinàmic a 
l’aula per debatre, reflexionar i conèixer 
diferents aspectes en relació a les begudes 
energètiques. A secundària també es 
treballa el seu efecte barrejat amb l’alcohol. 

TALLER DE PREVENCIÓ DE L’ALCOHOL, CÀNNABIS, TABAC I 
VAPERS

Tallers participatius i dinàmics a l’aula per debatre, reflexionar i 
conèixer diferents aspectes en relació al consum d’aquestes subs-
tàncies. Es pot aprofundir més en un tema concret, en funció de la 
demanda.

TALLER SOBRE LA PIRÀMIDE D’ALIMENTACIÓ

Activitat participativa a l’aula per a alumnat de primària i secundària 
per debatre, reflexionar i conèixer els diferents aspectes en relació 
a l’alimentació.

TALLER D’IDENTIFICACIÓ I GESTIÓ D’EMOCIONS

Taller de dues sessions de dues hores, adreçat a alumnat PFI-PTT, 
per treballar la gestió emocional del jovent, amb el suport del servei 
CSMA.

TALLERS PER A FAMÍLIES DE PREVENCIÓ EN DROGUES, PAN-
TALLES I JOC ONLINE I APOSTES

Tallers per a famílies de les AMPAs/AFAs, per debatre, reflexionar 
i conèixer diferents aspectes en relació al consum i l’abús de les 
pantalles.

SOM-HI! PREVENCIÓ EN DROGUES. Projecte que se centra en l’enfortiment de les 
habilitats per a la vida i l’educació en valors, posant l’accent en la convivència amb un 
mateix, amb els altres i amb l’entorn, tot promovent la prevenció de les addiccions. 

SOM-HI! SEXUALITAT. Programa que té com a missió promoure l’empoderament de 
la ciutadania i el seu compromís amb la societat, des de la perspectiva dels drets, la 
inclusió i la transformació, posant especial èmfasi en l’atenció al jovent.

CONSTRUÏM CONVIVÈNCIA. Projecte a càrrec de l’Associació Espanyola Contra el 
Càncer (AECC) que es desenvolupa a l’aula durant tres sessions. Es fan dinàmiques 
participatives amb les quals es tracta de generar un aprenentatge reflexiu per mitjà de 
la mateixa vivència. 

SEER. Des del programa SEER s’ofereixen quatre tallers i quatre tutories als grups 
de cinquè de primària per treballar les relacions interpersonals, l’autoconeixement, 
l’autoestima i la gestió del grup, donant espai a la consciència emocional i promovent 
l’elecció personal i la responsabilitat individual.

ENTRE NOSALTRES. Fins al 24 de gener, a la 

Biblioteca Elisenda (C. Tarragona, 32). Exposició per 
reflexionar sobre el consum de drogues al voltant 
de situacions molt quotidianes, com ara l’excés de 
confiança o l’automedicació, entre d’altres. També 
inclou informació per ajudar a valorar el propi 
consum en relació amb l’abús i la dependència 
i sobre recursos si es pensa que es pot tenir un 
problema amb l’alcohol a una altra droga.

APRENENTATGE SERVEI/
SERVEIS A LA COMUNITAT
Pretén conscienciar sobre la prevenció en matèria de drogues i pantalles 
al jovent de secundària, oferint-li un espai d’aprenentatge perquè obtin-
gui coneixements i pugui oferir una acció al servei dels altres o de la co-
munitat en general. Continuïtat del treball iniciat al primer trimestre amb 
l’alumnat de secundària.

ACCIONS A CENTRES EDUCATIUS

PROGRAMES D’EDUCACIÓ EMOCIONAL

EXPOSICIONS

TALLERS QUE OFEREIX
EL SERVEI PASSA
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El montcadenc David Moreno 
forma part de la plantilla de la 
UE Castelldefels de Tercera 
Divisió. El jove de Can Sant 
Joan és el tercer porter, amb 
només 18 anys complerts a fi -
nals de l’any passat. Com que 
encara no ha acabat la seva 
etapa de juvenil, Moreno en-
trena amb la plantilla de Terce-
ra, però juga amb el juvenil de 
Preferent, que és líder al grup 1 
de Preferent. “D’aquesta ma-
nera estic plenament en for-
ma i, si surt l’oportunitat com 
l’any passat, estic preparat 
per jugar amb el primer con-
junt del club”, explica el futbo-
lista, qui reconeix que el salt a 
la quarta categoria estatal més 
important “és la recompensa 
a molt esforç i sacrifi ci”.

Debut. El porter va debutar 
a Tercera Divisió al maig del 

2021 en la visita del Castell-
defels al camp de la UE Sant 
Andreu. L’enfrontament va 
acabar amb victòria visitant 
per 1-2 en un matx en què 
l’actuació del jugador local va 
ser decisiva. “Tinc molts bons 
records d’aquell partit. Vaig 
passar nervis, però ho vaig 
viure amb molta alegria i 
felicitat”.

Trajectòria. David Moreno va 
començar a practicar el futbol 
al FB Montcada, on va estar 
dues temporades. Després va 
fi txar per la Fundació Marcet, 

on va jugar set anys. Posterior-
ment, va marxar al Gavà fi ns 
que, quan era cadet de segon 
any, va arribar al Castelldefels. 
Respecte al seu futur, el jove té 
molt clar que ha de seguir tre-
ballant dur per fer-se un lloc a 
la categoria. “No tothom arri-
ba a jugar a Tercera, una ca-
tegoria amb molt nivell. Se-
guiré preparant-me per tenir 
continuïtat”, explica Moreno.
A banda del seu objectiu fut-
bolístic, el jove es prepara 
per tenir altres alternatives de 
futur. Així, va acabar el grau 
mig d’esports en l’especialitat 
de futbol –entrena a equips 
del planter de la UE Castell-
defels– i, en l’actualitat, fa el 
grau mig d’auxiliar d’infer-
meria. “M’agrada treballar 
ajudant les persones. Quan 
acabi, vull estudiar fi sioterà-
pia o infermeria”, comenta el 
porter.

JOVES PROMESES

David Moreno, tercer porter del 
Castelldefels de Tercera Divisió
El jugador, veí de Can Sant Joan, va debutar a la categoria amb només 17 anys

Sílvia Alquézar| Redacció

El montcadenc David Moreno fa una aturada en un dels partits disputats amb la UE Castelldefels, el seu club a les quatre últimes temporades
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El jugador va debutar al 
maig del 2021 al camp 
del Sant Andreu, amb 
una actuació decisiva 
en la victòria visitant

El Club Català de Tir amb Arc 
(CCTA), amb seu a la Serrala-
da de Marina, ha fet un gran 
paper al Campionat de Cata-
lunya en sala, disputat el dia 
15 de gener al Centre Esportiu 
Municipal Estació del Nord, a 
Barcelona. El club montcadenc 
ha aconseguit totes les medalles 

en la modalitat d’arc longbow. 
A la categoria sènior femení, 
Montse Aguirre va aconseguir 
el guardó d’or i Tania Martínez 
va obtenir la medalla de bron-
ze. 
En homes, van pujar al més 
alt del podi Davy González, a 
la categoria sènior, i Josep Sán-
chez, a la de veterans.

TIR AMB ARC

El CCTA obté quatre 
medalles al Campionat 
de Catalunya en sala
El torneig es va disputar a Barcelona el 15 de gener
Sílvia Alquézar | Redacció 

Jornada de portes obertes del 
col·lectiu Som Tennis Taula
El col·lectiu Som Tennis Taula 
(STT) organitza el 25 de gener 
una jornada de portes obertes 
a l’Espai d’Entitats Miquel Po-
blet, de 9.30 a 11.30h. L’enti-
tat, integrada per persones ju-
bilades, està fent un esforç de 
captació de nous membres al 
voltant del tennis taula i altres 
activitats que organitza, com 
ara caminades i partits de pà-
del. “Volem esdevenir un es-

pai de relació esportiva i so-
cial per a persones grans que 
vulguin tenir un envelliment 
actiu. Tot i així, a les nostres 
trobades i activitats hi cap 
tothom i de qualsevol edat”, 
diu en el seu comunicat, en el 
qual també convida a l’acte els 
regidors de l’Ajuntament que 
tenen alguna competència en 
el desenvolupament de la seva 
activitat | LR

Montse Aguirre (dreta) i Tania Martínez, al podi del Campionat de Catalunya en sala
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Oriol Roig
Projecció. Amb només 24 anys, Oriol Roig ha fet realitat el somni de viure del futbol i conèixer món. 
La seva passió per aquest esport li ve de ben petit. La seva primera experiència va ser com a futbolista 
–va jugar al FS Montcada i al FB Montcada–, “però no era gaire bo”, reconeix el jove, qui assegura que, 
amb només 13 o 14 anys, ja es va plantejar la possibilitat de dedicar-se professionalment al futbol. Ha 
compaginat la vessant formativa –té el títol d’entrenador UEFA PRO que li permet entrenar qualsevol 
club o selecció de totes les categories a nivell internacional– i la pràctica, sent tècnic a diferents entitats 
com l’Espanyol i les acadèmies EFAO del Japó i Ballers Football d’Anglaterra. Recentment, ha fi txat pel 
Rakvere JK Tarvas, a la Segona B d’Estònia, com a director del planter i entrenador de l’equip sub-16, 
que participa a la Baltic League, on competeixen els millors conjunts d’Estònia, Letònia i Lituània. 

‘Soc un afortunat perquè visc 
del futbol i, alhora, conec món’

Per què ha fi txat pel Rakvere JK 
Tarvas?
De totes les opcions que tenia sobre 
la taula, és el projecte que he trobat 
més interessant i el que podria ser 
una bona projecció per a la meva 
carrera professional.
És la primera vegada que aquest 
club incorpora un tècnic estranger.
Sí. Per a mi, és un privilegi molt 
gran i, alhora, una gran responsa-
bilitat, però tinc les idees clares i 
força experiència a l’estranger.
Quins objectius té? Què li agrada-
ria transmetre als jugadors?
Els vull transmetre un bon aprenen-
tatge de futbol, així com els valors 
de l’esport i la meva passió per 
aquesta disciplina. Els meus objec-
tius passen per implantar la meto-
dologia i el model de joc d’Espanya, 
que tant prestigi tenen arreu del 
món, per formar bons jugadors. 

Com que són fi tes a mig termini, he 
fi rmat un contracte per a un mínim 
de dos anys.
Té una llarga trajectòria a clubs 
d’arreu del món com la Xina, el 
Japó, Anglaterra, Mèxic i els Estats 
Units. Com va començar aquesta 
experiència?
Tot va començar a l’Espanyol. Des-
prés de diverses temporades al 
club blanquiblau formant-me com 
a tècnic, em va sorgir l’oportunitat 
de fi txar per un equip japonès i no 
m’ho vaig pensar dues vegades. 
Em va agradar tant l’experiència, 
que vaig decidir que volia continuar 
treballant a l’estranger. Soc un afor-
tunat perquè visc de les dues acti-
vitats que més m’agraden a la vida: 
el futbol i viatjar. La feina està ben 
pagada, amb la qual cosa puc viure 
bé gaudint de projectes interessats 
a clubs d’arreu del món.

Té alguna anècdota que recordi 
amb una estima especial?
En tinc moltes! Però me’n recordo 
sobretot d’una que em va passar al 
Japó. Vam seguir la pretemporada 
del Vissel Kobe, on juga Andrés Inies-
ta. Estava veient un entrenament a 

la graderia amb l’afi ció i, quan va 
acabar, vam tenir l’oportunitat de 
saludar i parlar una estona amb 
l’exblaugrana. Després de sortir del 
vestidor, la gent se m’acostava i em 
demanava autògrafs preguntant-
me si era un company d’Iniesta al 
Barça o a la selecció espanyola.

Ja que ha sortit el tema del Barça, 
com creu que el primer equip pot 
sortir de la crisi actual?
Primerament, és important tenir 
confi ança cega en Xavi Hernàndez. 
Crec que, a dia d’avui, és el millor 
entrenador que pot tenir el Barça, 
ja que coneix el club com ningú. 
El tècnic ha arribat per buscar i 
crear un camí amb una línia de tre-
ball i un model de joc per al futur. 
L’objectiu és tornar a fer del Barça 
un club potent, amb joves futbolis-
tes del planter i una metodologia 
triomfadora, una experiència que 
Xavi va viure en la seva etapa de 
jugador a l’entitat blaugrana.
Què n’opina del futbol local?
Crec que hi ha un bon nivell i, a 
més, hi ha molta gent que el prac-
tica. M’agrada veure l’evolució dels 
jugadors montcadencs que he en-
trenat i saber com han crescut a 

nivell personal i futbolístic.
El futbol del municipi estaria mi-
llor unifi cat?
Segur, no en tinc cap dubte. Des-
conec els motius pels quals no s’ha 
avançat en aquest sentit, però és 
evident que seria molt positiu. Un 
exemple proper és Cerdanyola, que 
conec bé perquè hi vaig estar dues 
temporades. En l’actualitat, el club 
cerdanyolenc té un planter potent i 
el primer equip ha aconseguit pu-
jar a la Tercera Divisió. Segur que a 
Montcada, amb paciència i recur-
sos, es podria fer un projecte simi-
lar al de la població veïna.
El CD Montcada, on va entrenar 
tres temporades, celebrarà l’any 
vinent el centenari. 
És un orgull tenir un club cente-
nari a la ciutat. Espero que pugui 
celebrar-ho amb bons resultats i el 
suport de molts afi cionats.

‘A Montcada, amb 
paciència i recursos, es 
podria seguir l’exemple 
de Cerdanyola’

entrenador de futbol

A títol personal
SÍLVIA ALQUÉZAR
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