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El projecte inclou set plans fets amb el suport de la Generalitat i la Diputació PÀGS. 2 i 3

>PLA D’ACTUACIÓ

El govern presenta un programa 
d’acció social per a totes les edats

Montcada,
enfarinada
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Oposició municipal a la 
pèrdua d’un dels cicles 
que oferta el centre

> INS LA FERRERIA

L’Ajuntament expressa a la Generalitat la seva 
disconformitat amb el trasllat a Terrassa del 
cicle de Documentació Sanitària i els alumnes 
preparen accions de protesta PÀG. 9
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INTERRELACIÓ
L’executiu està treballant els set plans socials 
que té en marxa de forma coordinada, tant des 
del punt de vista tècnic com participatiu

TREBALL COORDINAT

Els projectes que hi ha en marxa tenen com a objectiu atendre les necessitats de la ciutadania en cada etapa del seu cicle vital

L’Ajuntament està desenvolupant 
de forma transversal, amb el su-
port econòmic de la Diputació i la 
Generalitat, set plans que pretenen 
donar resposta a les necessitats de 
la població en diferents etapes de 
la seva vida. Es tracta dels plans 
locals d’inclusió social, de joven-
tut, de prevenció de drogues i 
pantalles, el Pla sobre envelliment 
actiu de les persones grans, el que 
fa prevenció contra els maltracta-
ments d’aquest mateix sector de la 
població, el Pla de diversitat sexual, 
afectiva i de gènere i el Pla estra-
tègic de desenvolupament eco-
nòmic local i de l’ocupació. Són 
actuacions que s’estan fent des 
de diferents regidories però que 
s’estan treballant coordinadament 
des d’un punt de vista tècnic i par-
ticipatiu. “Segons la Diputació, 
l’estratègia d’aquest programa 
d’acció social on s’inclouen set 
plans alhora és pionera”, va asse-
nyalar l’alcaldes-
sa, l’ecosocialista 
Laura Campos, 
durant la presen-
tació del projec-
te. L’edil va estar 
acompanyada 
de la presidenta 
de l’Àrea Social, 
Mar Sempere 
(Círculo), del president de l’Àrea 
Econòmica, Óscar Gil, i de les re-
gidores d’Infància i Joventut i de 
Polítiques d’Igualtat, Jessica Sego-
via, i de Ciutadania, Mónica Mar-
tínez –tots tres d’ICV-EUiA.

Objectius. En la seva introducció, 
Campos va dir que els plans socials 
que hi ha en marxa pretenen donar 
resposta a les necessitats de totes les 

edats de la població i que inclouen, 
a més d’una diagnosi sobre cada 
situació a analitzar, processos par-
ticipatius per recollir les propostes 

de la ciutadania. 
“No volem que 
siguin projectes 
que quedin al 
calaix, volem 
que es traduei-
xin en accions 
concretes que 
contribueixin a 
millorar la qua-

litat de vida de les persones”, va 
dir. En aquest sentit, l’alcaldessa va 
afegir que alguns dels plans, com 
ara el d’inclusió social i el d’ocupa-
ció, posen especial èmfasi a ajudar 
les persones més afectades per la 
crisi econòmica.

Explicacions sectorials. Els regi-
dors van fer una explicació con-
creta dels plans desenvolupats 

per cada departament. Sempere 
va protagonitzar la intervenció 
més extensa com a responsable 
de tres dels plans presentats, el 
d’inclusió social, el de prevenció 
de drogues i pantalles i el que 
pretén fer front als maltracta-
ments a les persones grans. “Tots 
els projectes presentats consten 
de tres parts, primer d’una di-
agnosi sobre la situació actual, 
a continuació es marquen unes 
línies estratègiques i fi nalment, 
les actuacions a fer”, va dir 
l’edil, tot destacant la importàn-
cia que cada pla consti d’una do-
tació pressupostària i del suport 
d’organismes supramunicipals.
Segovia, responsable dels plans 
de joventut i de diversitat sexual, 
afectiva i de gènere, va destacar 
la importància que els agents im-
plicats participin en el disseny de 
les accions. “Una de les novetats 
del nou pla de joventut és que 

compta amb un grup motor 
que fa un seguiment continuat 
del grau de compliment dels 
objectius marcats”, va assenyalar 
la regidora.
Martínez, com a impulsora del 
projecte promogut per l’OMS 
Montcada Ciutat Amiga de les 
persones grans, va valorar l’àm-
plia visió que té aquest sector de la 
població. “Les aportacions de la 
gent gran al pla, fruit de la seva 
experiència vi-
tal, sens dubte 
seran molt va-
luoses”, va dir 
tot recordant 
que justament 
ara està en 
marxa el pro-
cés participatiu 
per recollir les 
propostes ciutadanes.
Finalment, pel que fa al Pla estratè-
gic de desenvolupament econòmic 

local i de l’ocupació, Gil va con-
textualitzar la situació en què es 
troba el municipi on la taxa d’atur 
se situa en el 13,4%. “Sabem, 
però, que hi ha moltes persones 
que no apareixen als registres 
ofi cials  i que també es troben 
aturades i sense rebre cap pres-
tació, la majoria dones i també 
menors de 25 anys i majors de 
45”, va afegir el regidor. Accions 
destinades a millorar el percen-

tatge d’inserció la-
boral i a potenciar 
el teixit industrial 
i econòmic del 
municipi seran al-
guns dels objectius 
a incloure en el 
pla que es preveu 
aprovar al 2019. 
La resta de projec-

tes presentats estan més avançats 
i la previsió és que s’hagin enlles-
tit durant l’actual exercici.

Pilar Abián | Montcada

El programa d’acció social del govern és 
transversal i inclou set plans sectorials

Alcaldessa: “Volem que 
els plans es tradueixin 
en accions concretes 
que contribueixin a 
millorar la qualitat de 
vida de les persones”

Actualitat

Alguns dels plans, 
com ara el d’inclusió 
social i el d’ocupació, 
posen èmfasi a ajudar 
les persones més 
afectades per la crisi

El contingut del programa d’acció social es va donar a conèixer en una compareixença de premsa en què van participar tots els regidors implicats en els diferents plans d’actuació 
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PRIORITAT, LES PERSONES 

ÀREA SOCIAL
Coordinació i redacció: Comunicació Municipal
Més informació a www.montcada.cat

SET PLANS INCIPIENTS
Els programes que s’inicien ara proposaran 
accions per a la persona de forma integral, 
des de la infància a la vellesa

OBERTS A LA CIUTADANIA
La confecció d’aquests projectes 
inclou la participació del veïnat i 
les entitats

Programes per posar en valor les persones
L’Ajuntament elabora set plans que repercutiran en l’atenció social

LAURA CAMPOS
ALCALDESSA

Les polítiques socials han cen-
trat l’acció d’aquest govern 
municipal per fer front a la desi-
gualtat, la vulnerabilitat, l’exclu-
sió o per minimitzar els impac-
tes de la crisi. Els ajuntaments 
ens hem convertit en el dic de 
contenció d’una situació que 
no hem generat nosaltres i ho 
fem cada vegada amb menys 
recursos. No té mèrit combatre 
les desigualtats i els problemes 
socials en èpoques de vaques 
grosses. El que té realment mè-
rit és aconseguir enormes aven-
ços en polítiques socials quan 
no es disposa de recursos, amb 
actua cions creatives i imaginati-
ves i optimitzant el que ja tenim, 
per continuar posant l’atenció 
a les persones, com a eix ver-
tebrador de la nostra acció de 
govern.

Polítiques
prioritàries

7
Pla estratègic de 
desenvolupament 
econòmic local i 
de l’ocupació
Un document orientat a 
identifi car les línies d’ac-
tuació i els projectes més 
rellevants que permetin 
un desenvolupament del 
municipi que permeti pal-
liar els efectes de la crisi 
econòmica i social.

1
Pla local
d’inclusió social
Eina per defi nir el model 
de ciutat inclusiva per a 
Montcada i Reixac i per or-
denar totes les accions que 
es fan per evitar l’exclusió, 
especialment adreçada a 
les persones amb situació 
de vulnerabilitat.

2
Pla local
de joventut
La planifi cació estratègica 
de les polítiques de joventut 
per copsar i determinar 
les necessitats, opinions, 
demandes, queixes i 
idees d’aquest col·lectiu en 
diferents àmbits, com ara 
l’educació, el treball, l’oci, 
la salut i l’emprenedoria, 
entre d’altres. 

3
Pla local
de prevenció
de drogues
i pantalles
Programa de referència per 
a tots els agents implicats 
en la prevenció del consum 
de drogues i de conductes 
de risc, com el consum 
abusiu de pantalles (telè-
fons mòbils, televisió, víde-
oconsoles...), tot promovent 
els hàbits saludables.

4
Montcada
Ciutat Amiga de 
les persones grans
Un projecte promogut per 
l’Organització Mundial de la 
Salut (OMS) per impulsar 
polítiques d’envelliment ac-
tiu i adaptar l’entorn i ser-
veis de les ciutats perquè 
les persones grans visquin 
amb seguretat, de forma 
saludable i perquè partici-
pin de forma activa en el 
dia a dia dels municipis.

5
Guia local
per fer front als
maltractaments
a les persones 
grans
Una iniciativa del moviment 
de bon tracte cap a les per-
sones grans, que treballa 
el risc d’exclusió d’aquest 
col·lectiu.

6
Pla de diversitat 
sexual, afectiva i 
de gènere
Un pla que pretén refl e-
xionar sobre el gènere i 
l’orientació sexual, norma-
litzar i visualitzar el col-
lectiu LGTBI i eradicar la 
discriminació que avui dia 
encara pateix en diferents 
àmbits de la societat.

MAR SEMPERE
PRESIDENTA DE L’ÀREA SOCIAL 

L’estratègia d’acció social que 
presentem des de l’Àrea Social 
vol posar en valor la interrelació 
i transversalitat amb què diver-
ses regidories estem treballant 
mitjançant els diferents plans 
locals. Les actuacions de l’es-
tratègia van adreçades a la per-
sona, des de la diversitat de les 
realitats i problemàtiques del dia 
a dia i estan enfocades a cobrir 
les seves necessitats al llarg de 
les diferents etapes vitals.
Tothom és susceptible de ne-
cessitar les accions dels dife-
rents plans en algun moment 
de la seva vida, des de la jo-
ventut fi ns a l’etapa adulta. La 
fi nalitat d’aquests projectes és 
fer de Montcada i Reixac una 
ciutat inclusiva, amigable amb 
la diversitat i que posi en valor 
la persona.

Acció
integral

La documentació de tots els 
plans s’anirà actualitzant a 
www.montcada.cat

L’estratègia d’acció social impulsada per 
l’Ajuntament, pionera a Catalunya, busca un 
model d’atenció integral i transversal, posant 
el focus en les necessitats reals de la ciuta-
dania per resoldre-les des de diferents punts 
de vista, amb l’atenció a la diversitat de pro-
blemàtiques amb què es troben les persones 
al llarg de tota la vida.
Els diferents plans, guies i projectes locals 
que executen les diferents regidores són l’ei-
na mitjançant la qual s’articula l’estratègia. 
Cadascun té la seva particularitat i, en al-
guns casos, un sector concret de la població 
a tractar, però presenten objectius comuns:
—La prevenció de problemàtiques.
—La inclusió social.
—La promoció i foment de l’autonomia de les 

persones.
—La millora de la qualitat de vida.

Un altre tret en comú fa referència a les fases 
d’elaboració dels projectes, que reben el su-
port econòmic d’administracions supramuni-
cipals, com la Diputació de Barcelona o la 
Generalitat de Catalunya. En tots els casos, 
s’articulen amb:
—Una diagnosi.
—La defi nició de les línies estratègiques.
—Els objectius concrets a assolir.
—Les actuacions per acomplir els objectius.

La implicació de tots els agents socials que 
intervenen en un àmbit i els processos parti-
cipatius són altres característiques comunes 
a tots els projectes, amb l’objectiu que la 

ciutadania sigui corresponsable de la presa 
de decisions. S’ha constituït una taula inter-
sectorial formada per personal municipal i 
empreses que estan treballant sobre els di-
ferents plans i es crearà un observatori de 
dades per estudiar com impacten entre la 
ciutadania les diferents accions socials. L’es-
tratègia d’acció social busca:
—Efi càcia i efi ciència.
—Racionalització i aprofi tament dels recur-

sos.
—No duplicar esforços.
—Compartir els coneixements.
—Evitar la sobrecàrrega dels agents socials 

que participen en l’elaboració dels plans.
—A banda de proposar noves accions, orde-

nar les que l’Ajuntament ja està fent. Alguns 
projectes són actualitzacions d’anteriors i 
no es parteix de zero, però cal una reorga-
nització i adaptació a la realitat d’avui dia.

Per tal de garantir l’efectivitat dels plans, cal:
—Dotar-les econòmicament. La proposta de 

pressupostos per al 2018 inclou partides 
a aquest efecte.

—La implicació de la ciutadania. Una partici-
pació real per donar una vessant comuni-
tària als projectes.

—Orientar les actuacions segons els resultats 
i l’impacte.

—Fer una fotografi a realista de la situació en 
què vivim i que les accions a fer siguin via-
bles.

—Actualitzar els plans i ajustar-ne les actua-
cions a la realitat.
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SANITAT PÚBLICA
Campanya de recollida de signatures per 
exigir a la Generalitat el compliment dels 
compromisos que té amb el municipi

PLE DE FEBRER

Diversos col·lectius i entitats lo-
cals, amb el suport del Consell 
Municipal de Dones i l’Ajunta-
ment, preparen al municipi la 
jornada de vaga feminista pre-
vista el 8 de març a nivell inter-
nacional, coincidint amb el Dia 
Internacional de les Dones Tre-
balladores. Per acabar de concre-
tar les accions, els impulsors de 
la protesta a la ciutat convoquen 
una reunió a la Casa de la Mina, 
el 2 de març, a les 18h. “És la 
primera vegada que els sindi-
cats organitzen una vaga en 
defensa dels drets de les dones. 
Serà una jornada de protesta 
a nivell internacional”, ha co-
mentat la regidora de Polítiques 
d’Igualtat, Jessica Segovia (ICV-
EUiA). Les entitats organitzado-
res també tenen previst reunir-se 
els dies 5 i 6 de març, al Casal de 
la Mina (17h), per a l’elaboració 
de pancartes per participar a les 
mobilitzacions que tindran lloc 
a Montcada i Barcelona coinci-
dint amb l’efemèride. El punt de 
trobada a Montcada per despla-
çar-se fi ns a la capital catalana és 
l’estació de Montcada-Manresa, 
a les 18h.

Debat plenari. La vaga del 8 de 
març va ser un dels punts més 
debatuts al Ple municipal de fe-
brer, el dia 22 a 
la Casa de la 
Vila. El consis-
tori va aprovar 
una moció en 
suport de la 
mob i l i t z a c i ó 
que va rebre 
el vistiplau de 
tots els grups 
municipals excepte Cs i el PP, 
que es van posicionar en contra 
dels punts que feien referència a 
la mobilització. 
La moció recull el compromís de 
l’Ajuntament a seguir treballant 
pels drets de les dones i per la 
prevenció de qualsevol tipus de 
desigualtat, discriminació i asset-
jament sexual, a més de tenir la 
perspectiva de gènere com a eix 
central de les seves actuacions 

municipals. El document inclou 
un punt perquè tots els plecs de 
condicions particulars de l’Ajun-
tament incorporin la clàusula 
social relativa a l’obligació de 
presentar el Pla d’igualtat entre 
homes i dones.
En el torn d’intervencions, Se-
govia va defensar la vaga “per 
donar visibilitat a les reivindi-
cacions de les dones i trencar 
els privilegis d’una societat 
patriarcal, capitalista, racis-
ta i heteronormativa”, va dir. 
L’edil va exposar algunes dades 
sobre la desigualtat entre homes 
i dones en el món laboral, com el 
fet que la taxa d’atur és 10 punts 
superior entre la població feme-
nina, que la bretxa salarial és del 
24% i que el 18% de les dones 
treballadores cobra menys del 
salari mínim interprofessional. 
“La crisi econòmica ha colpe-
jat sobretot les dones, sent les 
grans protagonistes de la pre-
carietat laboral”, va manifestar. 

Arguments polítics. Els grups 
que van donar suport a la mo-
ció –ICV-EUiA, ERC, Círculo, 
PSC, PDeCAT i la CUP– van 
coincidir a destacar que la vaga 
és necessària per donar veu a les 
revindicacions de les dones i con-
tribuir a construir una societat 
més justa i igualitària. 

Per la seva ban-
da, Cs i el PP 
consideren que 
la protesta no 
és la manera 
d’aconseguir la 
igualtat entre 
homes i dones. 
Per a la forma-

ció taronja, el 
regidor Óscar Pérez va explicar 
que el seu partit “confi a en el tre-
ball fet a les institucions i creu 
que és contraproduent barrejar 
reivindicacions feministes amb 
mesures de lluita contra el capi-
talisme”. En aquest sentit també 
es va manifestar la portaveu del 
PP, Eva García, qui veu la pro-
testa com una “irresponsabilitat 
que aposta per l’enfrontament 
entre homes i dones”.

Sílvia Alquézar | Montcada

Imatge del grafi tti reivindicatiu que el Grup de Dones de Can Sant Joan ha fet al carrer Bateria en commemoració del 8 de març

Aprovada una moció en suport a la vaga 
feminista prevista per al dia 8 de març

Les entitats impulsores 
de la vaga al municipi 
convoquen el 2 de 
març una reunió a      
la Casa de la Mina 
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El text va rebre el vistiplau de tots els grups municipals excepte Cs i el PP, que van rebutjar els punts referents a la mobilització

El Consell Municipal de Dones, 
format per entitats locals de do-
nes i l’Ajuntament, ha elaborat 
un ampli programa d’activitats 
per commemorar el 8 de març. 
Un dels actes destacats serà la 
presentació de l’Escola Feminis-
ta, (15 de març, Casa de la Vila 
17h) que té com a objectiu orga-
nitzar activitats durant tot l’any 
per sensibilitzar la població sobre 
els valors feministes cara a millo-
rar la situació d’inferioritat de la 
dona eliminant les desigualtats 
socials, polítiques, econòmiques 
i jurídiques que té respecte a 
l’home. La iniciativa s’inaugu-
rarà amb un taller d’urbanisme 
feminista i el lliurament de pre-
mis del concurs de cartells del 8 
de març. “L’Escola neix amb la 
idea de fer activitats no només 
coincidint amb els dies interna-
cionals com el 25 de novembre 
i el 8 de març”, ha explicat la 
regidora de Polítiques d’Igualtat, 
Jessica Segovia (ICV-EUiA). 
El programa d’actes pel 8M va 
començar el 27 de febrer amb 
la pintada d’un graffi ti reivindi-

catiu, al carrer Bateria de Can 
Sant Joan a càrrec del Grup de 
Dones del barri. Entre les activi-
tats previstes hi ha el 9 de març 
un taller sobre gènere i LGTBI 
(16.30h) i un concert feminista 
amb les actuacions de Lil Russi-
an, Laia&Clara, Celia Cara i Mar-
ta González (20h), a Can Tauler. 
La Biblioteca Elisenda organitza 
una tertúlia literària sobre el llibre 
‘Argelagues’, de Gemma Ruiz, (13 
de març, 19h). Hi ha prevista la 
participació d’Àngels Casanovas, 
directora del documental ‘Les 
veus del tèxtil’, basat en testimonis 
orals de persones que han treba-
llat al sector a Sabadell. 
El Kursaal acollirà el dia 16 la re-
presentació de l’obra ‘Revolta de 
bruixes’, del grup Teatroia’t (21h), 
un text del dramaturg Josep M. 
Benet i Jornet que planteja la revo-
lució d’un grup de dones de la ne-
teja. La recaptació –taquilla inver-
sa– es destinarà a ajudar la jove 
activista palestina Ahed Tamimi, 
empresonada pel govern d’Israel. 
En el marc del 8 de març, també 
es faran exposicions. La Bibliote-
ca Elisenda acollirà la mostra ‘La 

mirada de la dona’ i la de Can 
Sant Joan un recull de llibres so-
bre la temàtica. La Casa de la Vila 
exposarà els treballs presentats als 
concursos de cartells i de micro-
relats amb motiu de l’efemèride. 

Jornades feministes. L’entitat Ka-
riatydes i la CUP Montcada or-
ganitzen les primeres Jornades 
feministes, que comencen el 2 de 
març amb un cinefòrum i un so-
par al Casal Popular El Brot. El 
programa també inclou un taller 
de korfbal, jocs infantils i una bo-
tifarrada popular el dia 11. El cap 
de setmana del 16 i 17 de març, les 
jornades inclouen una taula rodo-
na sobre dona i política, un taller 
d’autodefensa, una xerrada sobre 
menstruació i una representació 
teatral a càrrec del grup ‘Les fugi-
tives’.
D’altra banda, la secció local 
d’ERC presentarà el 9 de març la 
secretaria de la dona de la seva for-
mació, en un acte que tindrà lloc a 
la Casa de la Vila a les 19.30h i al 
qual assistirà Mireia Mata, directo-
ra de la Secretaria d’Igualtat de la 
Generalitat.

Sílvia Alquézar | Redacció

PROGRAMA 

El Consell de Dones impulsa una 
escola per difondre el feminisme
L’entitat Kariatydes i la CUP organitzen les primeres Jornades Feministes
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Una quinzena d’entitats esporti-
ves del municipi han confi rmat 
la seva participació en l’acte 
d’homenatge a les víctimes del 
tren que tindrà lloc el 7 de març, 
a les 19h, a la cruïlla entre el 
carrer Major i el carrer Bogatell, 
lloc on es faran els parlaments 
ofi cials, un minut de silenci i la 
lectura d’un poema a càrrec dels 
joves Gerard Vives i Nora Hen-
drikse. Des d’aquest punt i amb 
l’acompanyament de la Colla de 
Diables de Can Sant Joan i els in-
fants de diferents clubs esportius, 
els assistents faran un recorregut 
fi ns arribar al monòlit en record 
a les víctimes del tren, ubicat a 
la Cruïlla del soterrament –car-
rer Bogatell amb Colon–, on di-
positaran 170 clavells blancs, en 
record de les persones que van 
perdre la vida a les vies.

Taula rodona. L’homenatge s’in-
clou en les V Jornades pel Soter-
rament, que organitzen la PJST 
i l’Ajuntament. El programa 

arrencarà el 6 de març a l’Audi-
tori Municipal (18.30h) amb una 
taula rodona en què participaran 
representants de municipis que-
també reclamen el soterrament 
de vies. Està confi rmada la pre-
sència de l’alcaldessa de L’Hospi-
talet de Llobregat, Núria Marín, 
i del president de la Federació 
d’AV, Manuel  Pi ñar; del regidor 
de Territori de Sant Feliu de Llo-
bregat, Manuel Lei va; de l’exre-

gidor de Mobilitat de Montmeló, 
Juan José Vinuesa i del portaveu 
de la Plataforma prosoterrament 
de Múrcia, Joaquín Contreras. A 
l’acte també es presentarà ‘L’auca 
del soterrament’, del dibuixant 
Carlos Azagra i un rap compo-
sat pel grup local LB. A partir 
del 2 de març, el carrer Major 
serà l’escenari d’una exposició 
de fotografi es de la campanya 
d’adhesions  feta al 2016.

Laura Grau | Redacció

V JORNADES PEL SOTERRAMENT

El món esportiu participarà en 
l’acte d’homenatge a les víctimes 
El programa inclou una taula rodona amb ciutats que també reclamen soterraments
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Els participants a l’homenatge aniran des del carrer Major fi ns al monòlit a dipositar les fl ors
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L’ADF inicia una nova etapa després 
de renovar la junta de l’associació

Dotze anys després de la seva 
creació, l’Agrupació de Defensa 
Forestal (ADF) inicia una nova 
etapa marcada pel canvi de junta. 
Manel Gómez ha pres el relleu 
com a president de l’entitat a Ju-
lio Nolasco, qui ha estat al capda-
vant del col·lectiu des de la seva 
fundació, l’any 2006. Gómez està 
vinculat a l’AV de Vallençana-Rei-
xac i al projecte Som Rius i és una 
persona coneguda pel seu activis-
me ambiental. L’acompanyen a la 
junta, Jordi Deví (secretari), Jofre 
Cartanyà (tresorer) i Oriol Serra-
tusell (cap operatiu). 
Gómez destaca la bona sintonia 
que té l’agrupació amb el Consorci 
del parc de la Serralada de Marina 
i amb el de Collserola. L’ADF tam-
bé col·labora amb la Policia Local 

en les tasques de vigilància dels es-
pais naturals, alertant sobre aboca-
ments, recollida il·legal de pinyes o 
llentiscle i la circulació de vehicles 
per espais no permesos. “Ara te-
nim un problema al Pla de Rei-
xac, on vehicles tot terreny fan 
destroces als conreus”, denuncia 
Gómez, qui té pendent reunir-se 
amb Protecció Civil i amb el nou 
regidor de Medi Ambient. 

Mitjans. L’ADF compta amb un 
equip de 16 voluntaris, la majoria 
joves estudiants. L’entitat disposa 
de dos vehicles d’intervenció rà-
pida amb capacitat per emmagat-
zemar 500 litres d’aigua; un ve-
hicle per transportar el material 
i un camió de bombers cedit per 
la Federació d’ADF del Vallès 
Occidental amb capacitat per a 

3.000 litres d’aigua. “Aquest re-
curs se’ns facilita perquè som 
l’única ADF de la zona i estem 
obligats a intervenir quan hi 
ha foc als espais naturals de 
Cerdanyola, Ripollet, Barbe-
rà, Santa Perpètua de Mogoda, 
Badalona i Santa Coloma”, 
explica Gómez. L’entitat també 
té un petit tractor que utilitza per 
retirar abocaments il·legals. 
Els voluntaris fan torns de cap 
de setmana i festius i, quan ar-
riba l’estiu, durant tota la set-
mana. “Es requereix un elevat 
compromís i, sobretot, una 
gran estimació i respecte cap a 
l’entorn natural”, remarca Gó-
mez. L’ADF també colabora amb 
la Regidoria de Medi Ambient en 
activitats com repoblacions o col-
locació de caixes niu.

Laura Grau | Redacció

Manel Gómez, primer per la dreta, amb altres membres de la junta i alguns dels voluntaris amb què compta l’Agrupació de Defensa Forestal
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L’activista ambiental Manel Gómez subtitueix Julio Nolasco com a president

VOLUNTARIAT

Una lleu nevada cobreix de blanc 
durant unes hores el municipi

Montcada i Reixac es va des-
pertar el 28 de febrer tenyida de 
blanc, amb una imatge de postal 
hivernal a causa de la neu caigu-
da durant la matinada. Tot i que 
va ser una nevada suau –sense 
la intensitat de l’últim episodi, 
viscut al 2010– cotxes i teula-
des van quedar empolsinades i 
l’Ajuntament va haver de tallar la 
passarel·la de La Salle durant les 
primeres hores del matí pel risc 
de relliscades. Els operaris de la 
Brigada Municipal van distribuir 
sal per diferents punts del muni-
cipi per impedir que es formessin 
capes de gel. 
Tal com indicava la previsió me-
tereològica, a partir de mig matí 

la pluja va anar prenent el relleu a 
la neu que a migdia pràcticament 
ja havia desaparegut del paisatge. 
Tot i que els centre educatius van 
obrir, l’activitat acadèmica es va 
veure alterada per l’absència de 
part del professorat i d’alumnat 
que es va quedar a casa seguint 
les recomanacions de seguretat 
per evitar els desplaçaments que 
no fossin estrictament necessaris. 
Amb motiu de la nevada, el con-
sistori va activar el Pla de pro-
tecció civil posant en alerta tots 
els seus àmbits operatius: Policia 
Local, Serveis Socials, Serveis 
Municipals, Comunicació i Pro-
tecció Civil en coordinació amb 
els serveis de protecció civil de la 
Generalitat de Catalunya.

Laura Grau | Redacció

L’episodi va durar des de la matinada fi ns a mig matí i va anar seguit de ruixats

EL 28 DE FEBRER

Infants jugant al parc de Can Cuiàs
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Una càmera captarà fotografi es dels 
vehicles que se saltin semàfors en vermell
El consistori ha iniciat un projecte pilot 
de vigilància viària amb la instal·lació 
d’un sistema de control semafòric al 
municipi –el primer punt ha estat la 
cruïlla d’accés al carrer Major, imatge 
de la dreta. L’objectiu d’aquest sistema 
és millorar el trànsit i la seguretat ciuta-
dana del municipi i, a la vegada, reduir 
el nombre de víctimes d’atropellament 
en interseccions, vies ràpides o pro-
peres a col·legis, zones d’oci infantil i 
centres de gent gran. El sistema s’ha 
instal·lat al semàfor de l’avinguda de la 
Ribera, a l’altura de la passarel·la de La Salle. La càmera, dotada amb 
un sistema d’infrarojos que permet capturar les matrícules les 24 hores 
del dia, enregistrarà les imatges dels vehicles que es saltin el semàfor 
en posició vermella. “D’aquests sis mesos en període de prova, el pri-
mer tindrà un caràcter d’advertència sense sanció administrativa” ha 
dit regidora de Seguretat Ciutadana, Montse Ribera (ERC). El sistema 
també permetrà detectar el pas de vehicles que estiguin relacionats 
amb fets delictius i emetrà avisos automàtics i instantanis a la policia, 
agilitant la seva reacció.
D’altra banda, el consistori ha instal·lat un radar friendly a Mas Duran 
que informa al conductor sobre la velocitat a què circula el seu cotxe. 
Ribera ha indicat que “aquestes dades ens permetran conèixer les ve-
locitats i les quantitats de cotxes que utilitzen la via”. Totes aquestes 
mesures estan incloses dintre del Pla Local de Seguretat Viària | PA
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Recollida de fi rmes per exigir a la 
Generalitat els seus compromisos

La Taula per la Salut ha començat 
una campanya de signatures per 
demanar a la Generalitat que com-
pleixi els compromisos adquirits 
l’any passat en el marc de la Llei 
de Pressupostos, en què es recull 
la necessitat d’obrir les urgències 
les 24 hores i recuperar alguns ser-
veis com el de ginecologia, el de 
pediatria al CAP del centre i els 
horaris de servei d’ofi cina de les 
farmàcies, així com la construcció 
d’un Centre d’Urgències d’Aten-
ció Primària (CUAP). 
El col·lectiu va presentar la inicia-
tiva el 21 de febrer, en el marc de 
l’assemblea que va convocar a la 
plaça Lluís Companys per parlar 
de les reivindicacions en matèria 
de salut que va comptar amb la 
presència de representants muni-
cipals. El coordinador de la Tau-
la, Gabriel Moreno, va demanar 
la implicació de la ciutadania i dels 
partits amb l’objectiu de fer un front 
comú per demanar a la Generalitat 
que doti de pressupost els compro-
misos adquirits al 2017. “Hem de 

fer pressió tots junts per exigir 
que els acords, supeditats a la 
disponibilitat econòmica, es facin 
realitat”, va dir Moreno. 
José María Guerrero, també de la 
Taula, va animar els assistents a 
fer reclamacions per escrit quan 
consideri que l’atenció o el servei 
sanitari no han estat els adequats.

Presencia consistorial. En la seva 
intervenció, la regidora de Salut, 
Mar Sempere (Círculo Montca-
da), va parlar dels objectius de la 
Comissió en defensa de la sanitat 
pública creada recentment amb 
participació dels partits, tècnics i 

de Taula per la Salut. “També ens 
agradaria que s’hi sumés la Ge-
neralitat”, va comentar l’edil.
La Taula va convidar a l’assemblea 
Trinidad Cuesta, de la plataforma 
SAP Muntanya en defensa del 
sistema sanitari públic de l’Àrea 
Integral de Salut Barcelona-Nord, 
en la qual està inclosa Montcada 
i Reixac. Cuesta va parlar de la 
importància de tenir una atenció 
primària de qualitat i va demanar 
col·laboració per reclamar millores 
al Centre Sociosanitari Isabel Roig, 
a Sant Andreu,  concertat amb el 
Servei Català de la Salut (CatSalut) 
i que també atén usuaris locals.

Sílvia Alquézar | Montcada

Gabriel Moreno, parlant durant l’assemblea informativa que es va fer el passat 21 de febrer
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Als pressupostos del 2017 es va assumir la necessitat de reobrir les urgències nocturnes

TAULA PER LA SALUT

El govern local presentarà 
el pressupost el dia 15

El 15 de març (Casa de la Vila, 
19h), es farà l’audiència pública per 
presentar els comptes del 2018 a 
la ciutadania. Així ho ha anunciat 
el govern que una setmana abans 
convocarà la Comissió especial 
amb tots els grups municipals. Ac-
tualment, la corporació està funcio-
nant amb el pressupost prorrogat 
a l’espera que s’aprovi el del nou 
exercici. Els motius del retard en 
la presentació de l’esborrany i en 

la convocatòria del Ple responen, 
segons fonts del govern, a què ha 
estat necessari tancar el pressupost 
del 2017 per tenir les dades reals 
de l’estat de les arques municipals. 
“Necessitàvem aquesta informa-
ció per confi rmar la viabilitat de 
les mesures econòmiques i fi nan-
ceres que hem preparat per fer 
front a la complicada situació 
fi nancera de l’Ajuntament”, ha 
explicat Óscar Gil (ICV-EUiA), 
president de l’Àrea Econòmica.

Pilar Abián | Redacció

El 7 de març es farà la Comissió especial amb tots els grups

EXERCICI 2018

C’s titlla de ‘lamentable’ que l’executiu encara 
no hagi presentat l’esborrany dels comptes

Cs, amb tres regidors a l’oposició al Ple de l’Ajuntament, ha criticat que 
el govern –ICV-EUiA, ERC i Círculo– encara no hagi presentat l’esborrany 
del pressupost per al 2018. El seu portaveu, David Gerbolés, ha titllat la 
situació de “lamentable”. “Si ja hagués presentat una proposta, podria 
culpar a l’oposició de posar pals a les rodes però la realitat és que no 
tenim res”, ha dit el representant de Cs. Precisament el grup taronja 
ha estat el que en els dos últims exercicis ha donat suport al govern, en 
minoria, per a l’aprovació del pressupost, una col·laboració que va donar 
per trencada quan l’executiu va facilitar la celebració del referèndum de 
l’1-O. No obstant això, els regidors de Cs asseguren que tenen propostes 
a fer i que esperen que siguin incloses al pressupost | PA
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.....També és notícia......................................
RESTAURACIÓ DEL TURÓ
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Tasques de revegetació a l’antiga pedrera de Lafarge
Lafarge-Holcim, en col·laboració amb el Consorci del Parc Natural de 
Collserola, ha iniciat les tasques de revegetació de l’antic espai miner de 
calcàries del Turó. Els treballs acabaran a principi de març. La plantació 
d’espècies vegetals és una de les últimes actuacions incloses al projecte 
de restauració de l’antiga pedrera, iniciat l’any 2013. L’espai, actualment 
tancat, consta de quatre hectàrees i mitja i aviat s’obrirà al públic com la 
resta del Turó. S’hi adequarà un intinerari amb senyalització informativa i 
educativa que farà un recorregut pel voltant de l’antiga pedrera. També es 
proveirà un punt d’aigua permanent tant per a la fauna autòctona, com per 
al ramat d’ovelles i cabres que pastura per la zona.
La revegetació d’aquesta zona del Turó s’està fent en compliment del pro-
grama de restauració aprovat per el Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat i el cost de 
l’actuació que hi ha en marxa és de prop de 30.000 euros. Segons les dades facilitades per Lafarge, hi ha 
previst plantar 200 pins blancs, 2.275 arbusts, 40 roures, 60 alzines, 25 salzes i 15 freixes. La instal·lació 
de senyalítica i equipaments d’acord amb les directrius del parc de Collserola per convertir l’espai en una 
zona d’ús públic suposarà, d’altra banda, una inversió de 20.000 euros més per part de la cimentera, una 
aportació que no estava en els requeriments del Pla de restauració però que l’empresa ha volgut afegir | PA

Coincidint amb els 100 dies de l’entrada de l’exvicepresident de la Genera-
litat, Oriol Junqueras, al centre penitenciari d’Estremera, ERC va organitzar 
un acte el passat 17 de febrer a la seva seu per reclamar la llibertat dels 
polítics i activistes sobiranistes empresonats i, alhora, per agrair la tasca de 
la vuitantena d’apoderats que van col·laborar amb la formació el passat 
21 de desembre, durant les eleccions autonòmiques. Hi van participar 
Roger Junqueras, germà del líder republicà, i el diputat al Parlament 
de Catalunya per ERC Gerard Gómez –a la imatge superior, primer per 
l’esquerra. Junqueras va explicar les dures condicions en què es troba 
el polític, tancat 16 hores al dia a la cel·la que comparteix amb Joaquim 
Forn i en el mòdul de presos perillosos. “Estar separat de la seva dona, 
dels seus fi lls i de nosaltres és el que més l’entristeix però, des del 
punt de vista polític, està fort i motivat i el que més agraeix són els 
centenars de cartes que rep a diari”, va assegurar. També va confi rmar 
aquest extrem Gómez, qui havia 
visitat Junqueras tot just feia una 
setmana: “Està molt lúcid, amb el 
país al cap i les idees molt clares, 
diu que ERC és la ròtula que ha de 
connectar els col·lectius que ara 
no dialoguen i treballar per eixam-
plar una majoria favorable a la Re-
pública”. Justament un dia abans 
de l’acte d’ERC i coincidint amb els 
quatre mesos d’empresonament 
de Jordi Cuixart i Jordi Sánchez, 
l’ANC Montcada va organitzar una 
concentració davant de la Casa de 
la Vila –imatge de la dreta | PA

POLÍTICA
ERC i l’ANC fan actes al municipi per reclamar 
la llibertat dels polítics i activistes empresonats
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L’Ofi cina Municipal d’Atenció a les persones Consumidores (OMIC) 
instal·larà el dia 14 de març, al mercat setmanal de Montcada, un 
estand informatiu sobre els serveis que ofereix a la ciutadania. L’OMIC 
va atendre el 2017 un total de 1.727 persones i va gestionar 237 ex-
pedients de reclamació, dels quals es van resoldre favorablement un 
43% dels casos i se’n van derivar a d’altres organismes competents 
un 16%. L’any passat van destacar les reclamacions relacionades amb 
la clàusula sol i els préstecs hipotecaris. El personal tècnic va tramitar 
fi ns al setembre 211 casos relacionats amb la temàtica. L’OMIC està 
situada a la planta baixa de l’edifi ci de l’Ajuntament. El seu horari és de 
dilluns, dimecres, dijous i divendres, de 9 a 14h, i els dimarts, de 10 
a 13h i de 15 a 18h. El correu electrònic és omic@montcada.org | SA

CONSUM
L’OMIC surt al carrer amb motiu del Dia Internacional 
del Consumidor que se celebra el proper 15 de març

La població ha crescut un 1,9% 
respecte l’any passat i suma 
un total de 35.802 residents, 
700 més que al 2017. El Ple de 
l’Ajuntament va aprovar per unani-
mitat les dades del padró munici-
pal a data d’1 de gener, a la sessió 
ordinària corresponent al mes de 
febrer. Per barris, el més poblat 
continua sent Montcada-Vallença-
na Reixac, amb 8.987 habitants, 
seguit del sector de Mas Ram-
pinyo, Can Pomada i Mas Duran, 
amb 7.183, i Can Sant Joan, amb 
5.171. A Montcada Nova-Pla d’en 
Coll hi ha censades 4.204 perso-
nes, 3.349 a Terra Nostra i 3.096 a 
Can Cuiàs. La Ribera té 1.998 resi-
dents, i la Font Pudenta, 1.814 | SA

El municipi creix 
en 700 habitants 
i se situa en 35.802 

En la sessió corresponent al Ple ordinari de febrer, la moció presentada 
per Cs en contra de l’increment d’un 2% de les tarifes del transport 
metropolità que ha aprovat el Consell d’Administració de l’Autoritat del 
Transport Metropolità (ATM) –format per la Generalitat, l’Ajuntament de 
Barcelona i l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB)– no va prosperar. 
En el seu text, la formació taronja també demanava la congelació de 
les tarifes, un replantejament de l’actual model de les zones tarifàries, 
ampliar els títols de transport de caràcter social per evitar els riscos 
d’exclusió i rebaixar el preu dels títols de més utilització com la T-10. 
La proposta de Cs va rebre els vots a favor dels grups municipals del 
PSC, el PDeCat i el PP i els vots en contra d’ICV-EUiA, ERC i Círculo. La 
CUP es va abstenir i fi nalment el vot de qualitat de l’alcaldessa va per-
metre trencar l’empat per desestimar la moció. A l’hora d’argumentar el 
seu vot en contra, Laura Campos (ICV-EUiA) va defensar l’esforç fet per 
l’Ajuntament de Barcelona i la Generalitat, congelant les tarifes durant 
els dos últims anys, i va criticar que l’Estat hagi deixat d’invertir 540 mi-
lions al transport públic de l’AMB des de l’exercici del 2010 | RJ

PLE DE FEBRER
Desestimada la moció de Cs contra la pujada de 
les tarifes del transport públic gestionat per l’AMB

L’Ajuntament ha aprovat el projecte 
executiu per dignifi car les escales 
del Putxet, a Can Sant Joan, situa-
des entre la plaça Bosc i el mirador 
de les Cultures, tot i que el tram que 
s’arranjarà inicialment arriba fi ns 
al carrer Bosc –a la imatge supe-
rior, el regidor d’Urbanisme, mos-
trant del plànol a l’AV. El projecte 
inclou fer una escala nova per tal 
d’aconseguir esglaons més amples. 
Es col·locaran baranes a banda i 
banda, il·luminació per bombetes 
led i un replà per a cadascun dels 
dotze habitatges que hi ha. El fet 
que les escales convisquin amb els 
accessos a aquestes llars provoca 
que l’obra sigui força complexa i 
que el seu pressupost de licitació se 
situï en 90.000 euros | LR

Aprovat el projecte 
per dignifi car les 
escales del Putxet, 
a Can Sant Joan
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La Taula de Medi Ambient organit-
za les Jornades tècniques Portes 
al Parc de la Serralada de Marina, 
adreçades a responsables polítics 
i a tècnics que treballen en la ges-
tió del territori, tot i que també són 
obertes al públic. L’acte central del 
programa tindrà lloc el 3 de març 
amb una sortida d’observació del 
territori que començarà a les 9h al 
parc de les Aigües. L’itinerari passa-
rà per la Torre dels Frares i recorre-
rà el passeig fl uvial del Besòs. Les 
persones interessades a participar 
es poden inscriure a taula.mamir@
gmail.com. El dia 6 de març es farà 
una valoració de la sortida en un 
acte a la Casa de la Vila (19h) | LG

Jornades tècniques 
sobre els accessos a 
la serralada de Marina 

OCUPACIÓ
L’Ajuntament farà noves contractacions temporals subvencionades per 
l’AMB, el Servei públic d’Ocupació de Catalunya i el Ministeri d’Empresa

Alquiler. Plaza espaciosa de parking en 
calle Bruc por 39 euros al mes. Teléfono 
655 520 401. 
En venta. Bar-restaurante totalmente 
equipado y con licencia. 130.000 euros 
negociables. Tel: 679 671 262.
Oferta de trabajo. Se precisa estilis-

ta en peluqueria de Montcada. Ofi cial 
de primera. Tel. 931 756 899.
Objecte trobat. Unes claus, al parc de 
la plaça Lluís Companys. Es poden rec-
ollir al bar Manhattan (Montiu, 1).
Limpieza. Señora hace tareas 
domésticas. Tels. 935 702 573. 

Tel. 935 726 474   ae: som@laveu.catanuncis gratuïts

La Regidoria de Promoció Econòmica i Ocupació ha 
fet pública l’oferta de noves contractacions subven-
ciones per l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) 
en el marc del Programa Metropolità de suport a 
les polítiques socials municipals. Per a incorporació 
immediata, el consistori ofereix una plaça de tècnic 
agrònom al Pla de Reixac, 4 informadors de Salut 
Pública i Medi Ambient i 6 auxiliars administratius. 
Les persones interessades poden inscriure’s a l’oferta 
de treball fi ns al 16 de març, a l’Ofi cina de Treball de 
la Generalitat (OTG) de Ripollet, ubicada a la rambla 
Sant Jordi, 68. La presentació de la sol·licitud amb la 
documentació requerida per participar-hi s’ha de lliu-
rar a l’Ofi cina d’Atenció al Ciutadà de l’Ajuntament de 
Montcada i Reixac (avinguda de la Unitat, 6) fi ns al 16 
de març. D’altra banda, en el marc del pla Enfeina’t, 
subvencionat pel Servei Públic d’Ocupació de Cata-

lunya i pel Servei 
Públic d’Ocupació 
Estatal de Minis-
teri d’Empresa i 
Seguretat Social, 
l’Ajuntament con-
tractarà 3 auxiliars 
administratius, 1 
administratiu i 1 
tècnic mig que 
farà tasques rela-
cionades amb re-
cursos humans. Les persones interessades a optar a 
alguna d’aquestes contractacions poden consultar les 
bases al web montcada.cat –imatge superior– i s’han 
d’inscriure a l’OTG de Ripollet i presentar la sol·licitud 
a l’OAC de l’Ajuntament del 5 al 23 de març | PA
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PATI OBERT 
L’Ajuntament obrirà el pati de l’escola 
El Viver com a espai d’ús públic fora de 
l’horari escolar per a famílies i jovent

La decisió del Departament d’En-
senyament de traslladar a Terrassa 
el cicle superior de Documentació 
Sanitària i un dels quatre grups del 
grau mitjà d’Auxiliar d’Infermeria 
de l’INS La Ferreria no ha estat 
ben rebuda per part de l’Ajunta-
ment ni de la comunitat educativa, 
que han dut a terme diverses ac-
cions per intentar que el govern 
català es replantegi la mesura. 
A nivell institucional, el consistori, 
que es va assabentar dels canvis 
a través de les xarxes socials, es 
va reunir el 23 de febrer a Saba-
dell amb la directora dels Serveis 
Territorials del Vallès Occidental, 
Carme Vigués, qui va explicar 
que el trasllat respon a la necessi-
tat d’equilibrar l’oferta educativa al 
territori. Ensenyament argumenta 
que Terrassa no té oferta pública 
de cicles de sanitat 
i que no en pot 
crear de nous per 
motius pressupos-
taris. La delegació 
local, formada 
per l’alcaldessa, 
Laura Campos, i 
la regidora d’Educació, Infància i 
Joventut, Jessica Segovia, ambdues 
d’ICV-EUiA, va expressar el seu 
malestar per la decisió. “Aquest 
greuge s’afegeix al llistat de pro-
blemes i reclamacions que tenim 

en matèria educativa i no po-
dem permetre més aquest tracte 
injust”, va dir Campos. En aquest 
sentit també es va manifestar Sego-
via, qui va afi rmar que “els cicles 
estan arrelats al municipi i són 
una referència a la comarca. No 
entenem per què se’ls volen en-
dur quan sempre s’han cobert 
totes les places”.  

Reacció del centre. L’INS La Ferre-
ria va celebrar el 19 de febrer una 
reunió extraordinària del seu Con-
sell Escolar per valorar el tema. La 
directora, Maite Forns, va manifes-
tar que la decisió “xoca amb el tre-
ball que s’està fent perquè l’insti-
tut sigui un centre de referència 
a la comarca en l’oferta de cicles 
formatius”. De fet, ja està projec-
tada l’ampliació de l’institut amb 
un aulari nou a un sector del pati 

amb l’objectiu 
d’albergar part 
de l’oferta de 
cicles. L’equip 
directiu ha fet 
arribar a En-
senyament un 
llistat d’argu-

ments per defensar la continuïtat 
del cicle, entre els quals destaca que 
és una oferta consolidada des del 
2007, que registra un elevat grau 
d’inserció laboral i que, per la situa-
ció estratègica de Montcada, dona 

servei a Barcelona i d’altres pobla-
cions vallesanes. L’alumnat afectat 
ja ha recollit més de 4.000 fi rmes 
contra la mesura a la plataforma 
‘change.org’. Una representant 
dels estudiants, Montserrat Picón, 
considera “injustifi cat eliminar 
un cicle que té llistes d’espera” i 
entén que, si fa falta dotar Terras-
sa d’una oferta pública, que sigui 
de nova creació. La reivindicació 
també compta amb el suport de 
l’Ampa, que ha criticat la decisió de 
la Generalitat, “que desvesteix un 
sant per vestir-ne un altre”, va dir 
el vicepresident, Carlos Ruiz.

Altres suports. El PSC i ERC 
també han mostrat el seu suport 
a l’alumnat i l’INS Ferreria en 
sengles comunicats. El PSC local 
lamenta que “s’hagi decidit redu-
ir l’oferta educativa, deixant els 
alumnes en una situació d’in-
defensió i menystenint l’equip 
de professionals”. Per la seva 
banda, ERC, que forma part del 
govern municipal juntament amb 
ICV-EUiA i Círculo, assegura que 
“farà tot el possible per revertir 
la situació, buscant acords i di-
alogant amb els responsables 
territorials”. 

Sílvia Alquézar | Redacció

L’Ajuntament i el centre 
defensen la continuïtat  
de l’oferta perquè està 
plenament consolidada

Alumnes del cicle de Documentació Sanitària van desplegar una pancarta durant l’assemblea que es va fer davant la Casa de la Vila
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Mobilitzacions
L’alumnat ha anunciat mobilitza-
cions en els propers dies contra 
la decisió d’Ensenyament. Els 
estudiants es van manifestar amb 
pancartes el 28 de febrer davant 
la Casa de la Vila coincidint amb 
l’assemblea que va convocar 
l’Ajuntament per abordar el tema 
en el marc del CEM. Els alumnes 
tenen previst exposar la reinvin-
dicació a la Fira de la Formació 
Professional, el 2 de març a Sa-
badell. També organitzaran una 
concentració davant dels Serveis 
Territorials, a Sabadell | SA

EDUCACIÓ

Ensenyament decideix endur-se el grau superior de Documentació Sanitària i un grup del grau mitjà d’Auxiliar d’Infermeria

Montcada s’oposa al trasllat d’uns cursos 
de sanitat de l’INS La Ferreria a Terrassa 

L’anunci del govern central de 
la possibilitat d’incloure una 
casella a la preinscripció esco-
lar per escollir el castellà com a 
llengua vehicular ha generat un 
moviment de repulsa que s’ha 
materialitzat en l’organització de 
diverses iniciatives en defensa del 
model educatiu de l’escola cata-
lana. La plataforma Som Escola, 
que aplega desenes d’entitats de 
diferents àmbits, va convocar el 
28 de febrer concentracions ar-

reu del territori en suport de la 
immersió lingüística com a eina 
de cohesió social. A Montcada, 
una setantena de persones va 
participar a la mobilització que 
va tenir lloc davant de la Casa de 
la Vila, que va comptar amb el 
suport de l’Ajuntament i la secció 
local d’ERC. L’alcaldessa, Laura 
Campos (ICV-EUiA), en qualitat 
de vicepresidenta de la Federació 
de Municipis de Catalunya, va 
participar el dia 28 al matí en 

un acte a Santa Coloma de Gra-
menet per mostrar el suport del 
món municipal a l’escola catala-
na. “L’intent de desestabilitzar 
el model català té una clara in-
tencionalitat política i electoral 
i és una gran irresponsabilitat 
que pot afectar la convivència 
ciutadana i crear fractura so-
cial”, va dir, afegint que també 
s’han de revertir les retallades i  
millorar la qualitat de l’educació 
per preservar el model català | SA  

Una setantena de persones es va concentrar davant de la Casa de la Vila el 28 de febrer

Iniciatives en defensa del model 
educatiu de l’escola catalana

L’alcaldessa va participar a l’acte de suport del món municipal a l’escola catalana
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El pati de l’escola El Viver s’obri-
rà com espai d’ús públic fora de 
l’horari escolar en el marc d’un 
nou projecte impulsat per l’Ajun-
tament que té per objectiu opti-
mitzar l’ús dels centres escolars 
potenciant la vessant educativa 
i social i, alhora, donar una al-
ternativa d’oci per als infants, el 
jovent i les seves famílies en un 
context segur i de proximitat. 
La iniciativa inclou un servei de 
monitoratge que obrirà i tancarà 
les instal·lacions dins els horaris 
previstos, vetllarà pel bon ús de 
l’equipament i establirà dinàmi-
ques de relació entre les persones 
usuàries. També es realitzaran 
activitats de dinamització educa-
tiva, que estaran obertes a tota 
la població, i seran gratuïtes.  
El personal de dinamització es-
tarà contractat a mitja jornada 
en el marc d’un Pla d’Ocupació 
vinculat al Pla de Barris de la 
Muntanyeta de Can Sant Joan. 

El projecte es va presentar el 28 
de febrer al marc del Consell Es-
colar Municipal (CEM), que va 
tenir lloc a la Casa de la Vila. 

Funcionament. El pati obert s’inau-
gurarà el 23 de març (17h) i, du-
rant les vacances de Setmana San-
ta, romandrà obert dels dies 26 al 
29, en horari de matí i tarda. Una 
vegada es reprenguin les classes, 
el pati obrirà al públic els caps de 
setmana, amb activitats familiars 
al matí i per al jovent, a la tar-
da. Durant les vacances d’estiu, 
l’equipament oferirà el servei de 
dilluns a divendres, de 18 a 21h, 
excepte del 6 al 26 d’agost, que 
estarà tancat. 
L’Ajuntament presentarà el pro-
jecte a les entitats el 5 de març, 
al Kursaal, a les 18.30h, amb 
l’objectiu que s’impliquin en la 
iniciativa. “És una experiència 
pilot de 6 mesos en què també 
ens agradaria que participessin 
les entitats amb diferents pro-

postes”, va comentar la regidora 
d’Educació, Infància i Joventut, 
Jessica Segovia (ICV-EUiA).

Altres punts. La campanya de 
preinscripció i matriculació del 
curs vinent va ser un altre dels 
temes tractats al CEM. Segon les 
previsions municipals, es mantin-
dran els mateixos grups a infan-
til, primària i secundària. A P3 
s’espera una lleu davallada de 
sol·licituds, tot i que podrien aug-
mentar amb l’arribada de noves 
famílies a Mas Duran. Pel que fa 
a secundària, persistirà el proble-
ma de la massifi cació a les aules 
amb unes ràtios que, en alguns 
casos, superaran els 30 alumnes 

per classe que marca la llei. En-
guany, la Generalitat ha ajornat 
un mes el procés de preinscripció 
escolar del curs vinent en les eta-
pes d’infantil, primària i secun-
dària, de manera que s’iniciarà a 
mitjan del mes d’abril. 
D’altra banda, el CEM va aprovar 
sol·licitar a la Generalitat l’amplia-
ció de places per a la Unitat d’Es-
colarització Compartida (UEC), 
adreçada a alumnat de l’ESO amb 
problemes d’adaptació al sistema 
educatiu. En l’actualitat, els estu-
diants del municipi s’han de des-
plaçar a l’UEC situada a Cerda-
nyola. “Molts joves no hi poden 
anar per manca de places”, va 
explicar Segovia.

CONSELL ESCOLAR MUNICIPAL

El pati de l’escola El Viver 
s’obrirà com a espai d’ús 
públic per a infants i joves
El nou projecte municipal s’inaugurarà el 23 de març

El pati de l’escola El Viver s’obrirà fora de l’horari lectiu perquè puguin anar infants i joves

Sílvia Alquézar | Montcada
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En el marc del Dispositiu Local 
de Transició Escola-Treball (DiL-
TET), l’Ajuntament ofereix tres 
càpsules formatives per a joves en-
tre 16 i 21 anys sense escolaritzar, 
que necessiten orientació per des-
cobrir els seus interessos professio-
nals i educatius. Les càpsules pre-
tenen despertar l’interès d’aquests 
joves per seguir formant-se i facili-
tar la seva incorporació al món la-
boral. Una de les formacions que 
s’ofereixen és sobre perruqueria, 
de 48 hores, i es farà del 6 al 23 
de març a la perruqueria i acadè-
mia Stil Nou (Bruc, 40), de 9.30 
a 13.30h. Una altra càpsula és de 
premonitors en temps de lleure, de 
20 hores, que impartirà Creu Roja 
i tindrà lloc del 9 al 13 d’abril al 
Centre Cívic La Ribera. Aquest 
mateix equipament acollirà la ter-
cera formació, sobre primers auxi-
lis (30 hores), del 24 d’abril al 9 de 
maig. El jovent interessat pot triar 
entre cursar les tres càpsules o bé, 
només les que l’interessin. La ins-
cripció es pot fer a través del telè-
fon 935 726 474 (extensió 4033) o 
el correu galegre@montcada.org.

Sessions 
formatives per 
a joves sense 
escolaritzar
Sílvia Alquézar | Redacció

L’Associació de Famílies d’Alum-
nes (AFA) de l’escola Elvira 
Cuyàs va recollir 400 euros a la 
xocolatada solidària que va orga-
nitzar el 15 de febrer amb motiu 
del Dia Internacional del Càncer 
Infantil. Els diners recollits s’han 
lliurat a l’hospital de Sant Joan 
de Déu per a la investigació de la 
malaltia. Més del 70% del pressu-
post prové de les donacions pri-
vades d’entitats i persones solidà-
ries. Cada any es diagnostiquen 
1.200 nous casos a Espanya, amb 
una mortalitat del 20%. El càncer 

infantil no es pot prevenir i l’úni-
ca via per avançar és invertir en 
la investigació | SA  

Xocolatada a l’Elvira Cuyàs per a 
la investigació del càncer infantil

La xocolada va aplegar moltes famílies
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L’INS La Ribera guanya el premi Valors a la First Lego League
L’equip RiberaWall-e, format per alumnes de Tecnologia de 4t d’ESO, va rebre el guardó en el marc de 
la fase prèvia de la competició de robòtica per al Campionat d’Espanya que va tenir lloc el 25 de febrer a 
Barcelona. El jurat va destacar del conjunt local la seva capacitat de treball en equip i el bon ambient | SA
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Montcada disposa d’un nou ma-
gatzem d’aliments que gestiona la 
secció local de Càritas. La inaugu-
ració va tenir lloc el 24 de febrer 
amb la descoberta d’una placa i el 
bateig del nou equipament, ubicat 
al número 11 del carrer Alacant 
del Pla d’en Coll, al qual s’acce-
deix per la plaça Joan Fuster. La 
nova seu, que substituirà la que 
estava en funcionament a la Font 
Pudenta, ha estat possible gràcies 
a la col·laboració de l’Ajuntament, 
que ha cedit un local de titularitat 
municipal, i a la Fundació Mossèn 
Josep Espinasa, que ha fi nançat 
les obres amb 300.000 euros.
L’acte va comptar amb la presèn-
cia d’unes 150 persones i la par-
ticipació de l’alcaldessa, Laura 
Campos (ICV-EUiA); el mossèn 
Jaume Casas, rector de l’Església 

de Santa Engràcia i president de 
Càritas Montcada; Pere Pardo, 
secretari general de Càritas Dio-
cesana de Terrassa, i  Juan Car-
los Montserrat, Vicari Episcopal 
de la Diòcesi de Terrassa. Entre 
el públic, també estava Milagros 
Vegas, Mare Superiora del Col-
legi de les Germanes Dominiques 
de Montcada i representant de la 
Fundació Mossèn Josep Espinasa.

Parlaments. Campos va agrair 
l’aportació econòmica feta per la 
Fundació M. Josep Espinasa i la 
tasca que fa la vintena de volun-
taris que formen part de la sec-
ció local de Càritas, fent especial 
menció als impulsors, fa 30 anys, 
d’aquestat entitat al municipi, el 
desaparegut mossèn Josep M. 
Juan-Torres i Anna Olivé, exres-
ponsable del departament de 

Serveis Socials  de l’Ajuntament, 
que va assistir a l’acte. L’alcadessa 
també va destacar la perseverança 
de Juan Andrés Arnáiz, membre 
de Càritas Montcada, per acon-
seguir que aquest nou espai sigui 
una realitat i permeti “dignifi car 
l’espai, la pobresa i la tasca dels 
voluntaris”, dels quals també va 
remarcar que “gràcies a ells po-
dem fer front a l’emergència 
social i ajuden l’administració 
a arribar allà on no podria fer-
ho en solitari per una evident 
manca de recursos”. Per la seva 
banda, Casas va agrair la tasca de 
Càritas, que fa cinc anys va col-
laborar amb la parròquia de San-
ta Engràcia per convertir la part 
posterior de l’església en un espai 
d’acollida per atendre els més 
vulnerables. El mossèn també va 
destacar el paper fonamental de 

Juan Andrés Arnáiz per fer reali-
tat aquest nou espai, “que perme-
trà fer una entrega d’aliments 
d’una manera digna, ordenada 
i controlada en un equipament 
en condicions per als usuaris i 
els voluntaris”. Per la seva part, 
Pere Pardo va disculpar l’absència 
per problemes d’agenda de Sal-
vador Obiols, director general de 
Càritas Diocesana de Terrassa, i 
va destacar “la col·laboració en-
tre el sector públic i privat per 
tirar endavant un projecte con-

tra la pobresa”. L’equipament, 
que far els primers repartiments a 
partir del 5 de març, té una super-
fície de 400 m2, destinats al magat-
zem i  altres espais com la zona de 
recepció i la de classifi cació dels 
aliments. Una de les principals 
millores és que hi haurà la possibi-
litat de guardar i lliurar productes 
frescos, ja que disposa d’una cam-
bra frigorífi ca. Càritas va atendre 
el  2017, més de 400 famílies del 
municipi amb el repartiment de 
150 tones d’aliments.

Rafa Jiménez | Pla d’en Coll

D’esquerra a dreta, Jaume Casas, Laura Campos, Juan Carlos Montserrat i Pere Pardo
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El nou espai permet millorar l’atenció als usuaris i les condicions de feina dels voluntaris

Càritas Montcada inaugura el nou 
magatzem d’aliments al Pla d’en Coll

SOLIDARITAT

Arjalaguer –a la foto– va reco-
llir el guardó del Col·legi Ofi cial 
de Gestors Administratius de 
Catalunya el 16 de febrer en el 
marc de la seva festa anual. L’ho-
menatjada va obtenir el títol de 
gestora el 1958, sent una de les 
primeres dones de la professió. 
El seu pare, Joan Arjelaguer, se-
cretari de l’Ajuntament als anys 
50, la va animar a dedicar-se a 
aquest ofi ci en comprovar que 
la gent necessitava ajuda per fer 
tràmits administratius | SA

HOMENATGE
La gestora M. Carmen Arjalaguer rep una distinció en 
reconeixement als seus 60 anys de vida professional
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Èxit de la Jugatecambiental al Parc de la Llacuna
Un taller de disfresses amb ma-
terial reciclat (a la foto) i un altre 
de prevenció d’incendis a càrrec 
de l’ADF van ser les primeres 
propostes de la Jucatecambien-
tal de febrer, els dies 18 i 25. La 
iniciativa la promou l’Àrea Me-
tropolitana de Barcelona (AMB) 
com a gestor de l’espai, en col-
laboració amb l’Ajuntament. Al 
mes de març hi ha previst un ta-
ller sobre la fauna de l’estany (dia 4), contes de medi ambient (11), 
salut ambiental (18) i identifi cació de petjades i rastres d’animals 
(25). Les activitats es fan els diumenges, d’11.30 a 13.30h, i no 
cal inscripció prèvia  | SA

Amb el lema ‘A l’hivern, tampoc ens oblidem de tu’, l’ofi cina de 
Montcada, Cerdanyola i Ripollet de Creu Roja organitza una cam-
panya de recollida de roba d’abric per a persones en risc d’exclu-
sió social. Les peces més demandades són abrics, jerseis, guants i 
bufandes per a adults i infants. Enguany, l’entitat demana sobretot 
la donació de roba per a infants i joves. Les persones interessades 
poden dur la roba als centres cívics l’Alzina, Can Cuiàs i La Ribera, 
a més del Casal de Gent Gran Casa de la Mina | SA

CREU ROJA
Recollida de roba d’abric per a persones vulnerables

El Ple municipal, reunit el 22 de 
febrer a la Casa de la Vila, va 
retirar la moció que va aprovar 
a la sessió del passat mes de de-
sembre d’adhesió a la campanya 
mundial de boicot, desinversions  
i sancions a Israel (BDS). El mo-
tiu és la demanda presentada per 
l’Associació Acció i Comunica-
ció sobre l’Orient Mitjà contra 
l’Ajuntament de Montcada –tam-
bé contra d’altres municipis on 
s’han aprovat mocions similars– 
per considerar que els acords del 
text són discriminatoris. Tenint 
en compte que la demanda ha 
prosperat en altres casos, su-
posant costos judicials per als 
consistoris afectats, l’alcaldessa, 
Laura Campos (ICV-EUiA), va 
proposar als grups “aplanar-se a 
la demanda”, terme jurídic que 
signifi ca acceptar la retirada de la 
moció, i va anunciar l’elaboració 
d’un nou text “que estigui blin-
dat jurídicament”. Tant Cs com 
el PP van donar suport a la pro-
posta d’aplanament, criticant que 
el govern promogui mocions “des 
de l’estòmac i no des del cap”, 
en paraules de la portaveu popu-
lar Eva García. Ni el seu grup ni 
els taronges van donar suport a 
la moció de suport al BDS “per-
què no estem d’acord amb fer 

boicot a ningú”, va dir el porta-
veu de Cs, David Gerbolés. El 
PSC, la regidora de Círculo Ana 
Ballesta i la CUP van votar-hi en 
contra, mentre que el PdCAT es 
va abstenir. El regidor cupaire, 
Josep Galván, va ser crític amb 
la retirada de la moció “que res-
pon a l’ofensiva israelí contra 
els activistes d’aquest movi-
ment”, assenyalant que l’entitat 
demandant és “un grup radical 
d’extrema dreta vinculat a l’es-
tat d’Israel que té per objectiu 
impedir que les institucions oc-
cidentals es comprometin amb 
els drets humans”.

Palestina. L’Auditori va acollir el 
15 de febrer un cinefòrum amb la 
projecció del documental Radian-
ce of Resistance sobre la resistèn-
cia popular del poble palestí. L’ac-
te va comptar amb la presència 
de Laurent Cohen, de l’associació 
catalana de jueus i palestins Junts, 
i de l’activista Manu Pineda, de 
l’ong Unadikum, que van estar 
acompanyats de la regidora de 
Cooperació i Solidaritat, Mónica 
Martínez, i de l’alcaldessa Laura 
Campos, ambdues d’ICV-EUiA.  
Els ponents van denunciar la vio-
lació sistemàtica dels drets hu-
mans per part d’Israel.

Laura Grau | Redacció

D’esquerra a dreta, Martínez, Campos, Pineda i Cohen durant el cinefòrum sobre Palestina

El govern presentarà un altre text que no suposi un greuge econòmic per a l’Ajuntament

El consistori retira la moció en suport 
del BSD per una demanda judicial
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La bústia del lector
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>Editorial

Aquests dies coincideixen al 
municipi dues reivindicacions 
que afecten el món educatiu. 
Una, la que pretén evitar que 
el cicle formatiu de documen-
tació sanitària que es fa a l’INS 
La Ferreria marxi el curs vinent 
cap a Terrassa. El Departament 
d’Ensenyament vol traslladar 
aquests estudis i una línia del 
cicle mig d’auxiliar d’infermeria 
a un centre educatiu terrassenc, 
amb l’argument que ha d’equi-
librar l’oferta pública de la for-
mació professional de la branca 
sanitària a tota la comarca. De 
moment, la pressió exercida per 
l’Ajuntament, contrari a la me-
sura, no ha donat els fruits espe-
rats. Ara caldrà veure si la mobi-
lització estudiantil, canalitzada 
en primera instància a través de 
les xarxes socials, va més enllà 
i aconsegueix que Ensenyament 
es replantegi la mesura. Potser 
més que desvestir un sant per 
vestir-ne un altre, el que s’hauria 
de plantejar és obrir nous cicles 
allà on hi hagi demanda.
L’altra reivindicació se centra 
en el model d’escola catalana 
que, malgrat estar consolidat i 
comptar amb un ampli consens, 
ara es veu amenaçat per mo-
tius que res tenen a veure amb 
l’educació. En ambdós casos, és 
lamentable que vulguin canviar 
allò que funciona bé en comptes 
de destinar-hi més recursos.

La propera edició de ‘La Veu’ 
sortirà el 16 de març

Demandes educatives

Agradecimiento 
Quiero agradecer la consideración 
que en el acto de inauguración de la 
nueva sede del Rebost d’aliments, el 
pasado 24 de febrero, tuvieron para 
mí, tanto la alcaldesa como el pá-
rroco de Santa Engracia, atribuyén-
dome casi exclusivamente el mérito 
de conseguir que el legado de Mn. 
José Espinasa se haya materializado 
en disponer de ese local a servicio 
de los más necesitados, cuando se 
ha tratado de una labor colectiva y 
no individual. Quisiera hacer constar 
que la decisión de que los fondos de 
la Fundación Mn. José Espinasa se 
destinaran al acondicionamiento del 
local fue tomada por los tres patronos 
de la Fundación, la alcaldesa, Laura 
Campos, el rector, Jaume Casas, y la 
superiora de las Hermanas Domini-
cas, Hna. Milagros.
Este trabajo se hizo por todos los que 
componemos el Consell d’Economia 
de la Parroquia de Santa Engracia y no 
hubiera sido posible sin la colaboración 
de muchas personas del Ayuntamien-
to, alcaldes, alcaldesas y concejales/as 
que se han sucedido en el largo periodo 
que han durado las gestiones, y técni-
cos municipales. En primer lugar, de la 
ayuda inestimable de la secretaria del 
Ayuntamiento, Mª José Lopez, y a Mar-
ga Vilalta y Albert Arévalo, de Serveis 
Socials. Especial mención merece el 
trabajo del responsable del almacén de 
alimentos, José Antonio Martín, quien 
con la ayuda de Josep Asla, ha dirigido 
todas las obras de acondicionamiento 
del local. Con sus ideas y esfuerzo han 
conseguido que se lograse un espacio 
que contara con todos los elementos 
necesarios para su objetivo.  
Por último, remarcar que lo importante 
no es el local, sino lo que se realiza en 
su interior, ese trabajo efectivo y anóni-
mo de tantas personas voluntarias que 
a lo largo de más de 30 años dedican 
mucho tiempo y esfuerzo en conseguir 
que las personas necesitadas reciban 
una ayuda alimentaria. No puedo nom-
brar a todos, pero haría especial men-
ción a las responsables de las etapas 
anteriores, Antonia Sánchez y Emilia 

Naranjo y al actual responsable, José 
Antonio Martín.

Juan Andrés Arnaiz Cabezas
Montcada

Nous horaris
Potser haureu notat que des del dia 
12 de febrer, la Biblioteca Elisenda de 
Montcada no obre els dimarts pel matí. 
‘I com és això?’ us preguntareu molts 
de vosaltres. Hem pres aquesta deci-
sió després de fer un anàlisi dels usos, 
serveis i activitats de la biblioteca. Volem 
que la biblioteca sigui el centre que 
batega cultura al nostre municipi i per 
això, tot l’equip, hem decidit conjurar-
nos i treballar per a vosaltres els dimarts 
al matí ideant, creant, pensant, dissen-
yant i desenvolupant activitats per a tots 
vosaltres. També volem reforçar el ser-
vei de tardes amb més personal perquè 
hem vist que és quan més ens visiteu. 
Volem que estigueu ben atesos, que us 
sentiu com a casa! ‘Això vol dir que no 
es farà res a la biblioteca els dimarts de 
10 a 14h?’ Tot el contrari, aprofi tarem 
per rebre les visites escolars, fer forma-
cions a l’aula multimèdia conjuntament 
amb el Servei de Promoció Econòmica, 
fer clubs de lectura amb el Servei Local 

de Català, i preparar un ventall ampli 
d’activitats per a tots els públics i per 
a tots els gustos. Som conscients que 
és un canvi important, però esperem 
comptar amb la vostra confi ança i 
complicitat per tirar endavant els nous 
projectes. Recordeu que l’horari de la 
Biblioteca Elisenda de Montcada és, 
de dimecres a dissabte, de 10 a 14h 
i a la tarda, de dilluns a divendres, de 
15.30 a 20.30h. I a la Biblioteca de 
Can Sant Joan, de dijous i dissabte, 
de 10 a 14h, i a la tarda, de dilluns a 
divendres, de 15.30 a 20.30h. Si te-
niu qualsevol pregunta, suggeriment 
o proposta, no dubteu a posar-vos en 
contacte amb nosaltres a la bibliote-
ca (C. Tarragona 23), per telèfon (93 
492 59 59) o per correu electrònic 
(b.montcada.es@diba.cat). Moltes 
grà cies per la vostra comprensió i es-
perem poder gaudir plegats de la lec-
tura, la cultura i el coneixement!

Gisela Ruiz
Directora de la Biblioteca Elisenda

Drone a l’escola 
Benvingut veí o veïna, el motiu 
d’aquesta carta és informar-lo que 
aquests dies ens hem trobat un drone 

voltant per l’escola i que hem consul-
tat la normativa de drones. Ens hem 
adonat que el fet que hi hagués un 
drone sobrevolant l’escola era una 
infracció perquè aquests aparells no 
poden volar sobre zones urbanes. Així 
que hem consultat les autoritats. Per 
a la seva informació, en normativa de 
drone, dir-li que: no es pot fer volar en 
zones urbanes, zones amb molta gent. 
Tampoc es pot fer volar de nit ni a la 
vora d’aeroports i d’aeròdroms. Així, 
nosaltres creiem que vostè ha comès 
una infracció perquè  ha  volat un dro-
ne per dalt de l’escola sense permís 
i això es il·legal. Ens preocupa que a 
l’hora del pati estigui donant voltes per 
zones comunitàries perquè li pot caure 
a un nen al cap i es pot fer molt mal. La 
nostra directora va trucar a un mosso 
d’esquadra per explicar-li que hi havia 
un drone dintre l’escola i aquest li va 
explicar de quin tipus era i què podíem 
fer al respecte. Hem guardat el seu dro-
ne de joguina perquè vingui a recollir-lo 
i només volem que sigui conscient del 
que ha fet.

Alumnes de 6è de l’Elvira Cuyàs
Mas Rampinyo

Fe d’errates 
A l’última edició, en la notícia referi-
da a Plans d’Ocupació vam presentar 
com a locals actuacions d’altres or-
ganismes supramunicipals. Aclarim, 
doncs, que els 4 agents cívics seran 
contractats amb fons de la Diputació i 
els 2 educadors, a través d’un Pla sub-
vencionat pel Servei Públic d’Ocupació 
de Catalunya.

Nous abocaments a l’antic solar de Valentine  

el clic Envia la teva foto a som@laveu.cat

El veí de la Ribera Antonio Cabañero ens ha fet arribar aquesta imat-
ge de l’antic solar de Valentine per denunciar l’estat en què es troba 
després que, a instàncies de l’Ajuntament, la propietat del terreny fes el 
passat mes de desembre la neteja del solar i eliminés la vegetació acu-
mulada. Davant la reiterada queixa d’aquest veí, el responsable de l’Àrea 
Territorial,  Jordi Sánchez, ha assegurat que es faran els requeriments 
que calgui perquè l’empresa mantingui net el sector, tot i que també ha 
apel·lat al civisme de la ciutadania perquè no s’hi llencin escombraries.
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En l’actualitat, la taxa d’ocupació femenina és 10 punts percen-
tuals inferior a la masculina, això vol dir que l’actual mercat de 
treball segueix discriminant les dones. Les dones ens fem càrrec 
majoritàriament del treball de cura i de la llar, som la majoria de les 
persones aturades de llarga durada i de les que tenen contractes 
a temps parcial obligat; patim contractació temporal en massa, la nostra jornada està en molts casos 
desregulada i som, per tant, protagonistes principals de la precarietat. L’última Enquesta d’estructura 
salarial (juny del 2017) diu que la bretxa salarial entre dones i homes a Catalunya se situa en el 24% 
del salari mitjà anual. És a dir que, teòricament, en una jornada de 8 hores les dones treballem quasi 
dues sense cobrar. Una bretxa que afecta més les ocupacions de menys retribució, en què arriba a 
ser de més del 37%. El 18% de les dones treballadores tenim guanys inferiors o iguals a l’SMI (salari 
mínim interprofessional) i més de la meitat, ingressos inferiors als 18.160 euros anuals. 
Cal establir mesures de corresponsabilitat que facilitin el repartiment del treball de cura entre dones 
i homes, acabar amb la segregació laboral, la divisió sexual del treball i la desvalorització social dels 
sectors laborals feminitzats. S’han d’obtenir polítiques orientades al bé comú, a la vida plena, al 
benestar i a la sostenibilitat. Un sistema de protecció social igualitari i amb equitat en condicions de 
vida per a les dones. Per tot això, com a dones volem arribar més lluny i visibilitzar amb la vaga del 
dia 8 la nostra força, la nostra ràbia i dolor. Volem que ningú no pugui mirar a un altre costat davant 
de les nostres propostes i la nostra centralitat en el món. Donem suport a aquesta vaga per trencar 
els privilegis d’una societat patriarcal, capitalista, racista i heteronormativa. A través de la paralització 
de l’activitat i la mobilització als carrers, amb la vaga feminista volem ocupar l’espai públic, reapropi-
ar-nos de la decisió sobre el nostre cos i la nostra vida. I per això, el 8M pararem el nostre consum, 
el treball domèstic i les cures, el treball remunerat i els nostres estudis, per demostrar que sense 
nosaltres no es produeix, i sense nosaltres no es reprodueix. Fem una crida a la concentració que 
es farà a  les 11.30h davant l’Ajuntament! I a les 18h, a l’estació de Montcada Manresa per anar a 
la manifestació de BCN.
Ens volem vives i lliures, unim-nos per la igualtat! 

Grups municipals
laveu.cat/latevaveu

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

Crida a participar a la vaga feminista

Jessica Segovia

Enguany ens dona la sensació que el nostre govern municipal 
esta fent tot el possible per batre el record d’endarreriment en 
la presentació del pressupost, doncs a hores d’ara (2 de març), 
sembla que no té cap intenció de fer-ho. Ja fa tres mesos, des 
del desembre, que diversos partits els hi vàrem dir que, per tal 
de estudiar-los i valorar si hi podem donar suport, volíem que ens fessin arribar la informació amb 
temps. Ara justifi quen l’endarreriment motivant que volen presentar-los per projectes, o això ens 
diuen, per poder fer un seguiment molt més acurat del seu acompliment. No sabem si realment 
valdrà la pena aquest retard, perquè donada la situació actual de manca de les inversions compro-
meses per al 2017, si els pressupostos van en la mateixa línia voldrà dir que no pensen complir amb 
gaire del que incloguin per al 2018 o, millor dit, pel que quedi del 2018, donat que, si no ens fan arri-
bar aviat la informació, arribarem a la meitat d’any i continuarem sense tenir pressupostos aprovats.
Aquest govern municipal cada vegada porta menys temes d’interès al Ple, darrerament només està 
presentant alguns acords de tràmit obligatori com, per exemple, les dades del Padró, l’actualització 
de l’inventari o les modifi cacions de crèdits, modifi cacions que tantes vegades es van cansar de dir 
que ells no farien. En porten 121 només als Plens del 2017, sense comptar les que hagin fet per 
acord de Junta de Govern. Aquesta no és la forma de fer que la nostra ciutat avanci; sense propostes 
concretes no és milloren les condicions de vida de la nostra ciutadania.
Al darrer Ple no els va caure la cara de vergonya en reconèixer que s’havien assabentat per les 
xarxes socials que el Departament d’Ensenyament vol endur-se un cicle Formatiu del l’Institut de La 
Ferreria. Fent-nos ressò de les paraules que els hi va adreçar una regidora, senyors i senyores del 
govern, menys temps de cafès i més feina pels nostres veïns i veïnes.
En un altre àmbit i, donat que com els darrers anys celebrarem els dies 6 i 7 de març les jornades 
organitzades pel nostre Ajuntament amb la Plataforma Soterrament Total, des d’aquest espai, el 
Partit Socialista de Montcada i Reixac convida tothom a participar-hi massivament, per continuar 
donant a conèixer que Montcada i Reixac vol el soterrament de la R2 i que continuarà lluitant per 
aconseguir-ho.

Cada vegada més lent

M. Carmen Porro

Des del setembre fi ns a dia d’avui, i ja portem mas-
sa dies, Montcada ha omplert els carrers i les places 
de reivindicacions i lluites solidàries. Hem omplert els 
carrers de democràcia i de llibertats, hem omplert els 
carrers de crits plens de sentiments per la llibertat de 
Jordi Cuixart, de Jordi Sànchez i dels membres del go-
vern legítim empresonats i de la resta del govern a l’exili 
i ara també de la valenta Anna Gabriel. Crits de suport al nostre president escollit democrà-
ticament i legítim, Carles Puigdemont.
Montcada en aquest sentit ha sigut un clar exemple de tolerància i indignació pels esdeve-
niments que estem vivint.
Montcada diu no a l’aplicació del 155.
Montcada diu llibertat per als presos polítics.
Montcada diu no esteu sols.
Montcada diu ni un pas enrere.
Montcada diu visca la República Catalana.
Montcada diu que seguirem treballant per la vostra llibertat, això encara no s’ha acabat fi ns 
que estigueu a casa.
No oblidem!

Montcada no oblida, massa dies ja

Joan Carles Paredes

En febrero aprobamos en el Pleno del Ajuntament de Montca-
da i Reixac la moción de apoyo a la huelga feminista del próxi-
mo 8 de marzo con los votos de todos los grupos municipales, 
excepto el PP y Cs. Creemos que es necesario más que nunca 
el apoyo a las mujeres trabajadoras que cargan con todas las 
cargas familiares y además sufren la discriminación de percibir 
un salario más bajo en comparación con los hombres. Esto 
quedó patente en el Congreso de los Diputados cuando la coalición confederal Unidos Podemos-
En Comú Podem-En Marea presentó la Ley de Igualdad Retributiva. Nuestra compañera Irene 
Montero defendió en la tribuna que esta norma busca terminar con la opacidad de los criterios 
retributivos que facilitan a las empresas que la brecha salarial siga existiendo. Así, el texto recoge 
que las nóminas de los empleados incluyan información del promedio del salario distribuido por 
género. Además, se exige que el convenio contenga de forma obligatoria los criterios específi cos 
que justifi quen una determinada retribución o complemento. Se presupondrá discriminación cu-
ando la brecha sea mayor al 20%. También se propone la creación de una unidad especial para 
garantizar el cumplimiento de la norma que será competente para inspeccionar y sancionar a las 
empresas, entre otras medidas. Las imágenes de la bancada del PP ausente durante la trami-
tación de dicha ley son desoladoras, y la Sra. Celia Villalobos tirando balones fuera e insultando 
con ofensas machistas a nuestro secretario general Pablo Iglesias. Cuando no hay argumentos 
e inacción en las políticas de igualdad, lo fácil es la descalifi cación y ‘la salsa rosa’ a la que nos 
tiene acostumbrados el partido del gobierno. Por todo ello desde el grupo municipal Círculo de 
Montcada (Podemos) animamos a la participación en todos los actos reivindicativos convocados 
para el 8 de marzo. Porque es un derecho a conquistar, compañeros ese día facilitad a vuestras 
esposas, compañeras, parejas… que puedan participar en dicha huelga. Toca quedarse en casa 
o apuntarse voluntario para cubrir los servicios mínimos para que ellas tengan todo el protagonis-
mo, son nuestras madres, hijas, compañeras, que nos acompañan para tener una vida mejor y 
tienen derecho a todo nuestro reconocimiento. #Hacialahuegafeminista.

Apoyo a la huelga feminista

José Domínguez
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Opinions dels grups polítics amb representació al Ple

El proper dia 9 de març, a les 19.30h, a la sala Institucional 
de la Casa de la Vila, farem la presentació de la nova Se-
cretaria de la dona de l’executiva de la secció local d’ERC a 
Montcada amb la Mireia Mata, directora general d’Igualtat de 
la Generalitat, com a convidada. Ens plau fer la presentació 
en la setmana en què es commemora el Dia Internacional de la Dona Treballadora, una data 
d’homenatge als moviments a favor dels drets de les dones i de reivindicació per continuar fent 
evidents les desigualtats de gènere que impregnen els 365 dies de l’any.
Ens sumem a la gran tasca que com a societat tenim pendent, ja que segons l’últim informe de 
la Generalitat, la bretxa salarial entre homes i dones se situa en un 26% a Catalunya i tendeix 
a agreujar-se, és per això que cal continuar apostant per fer polítiques de conciliació de la 
vida laboral i personal i familiar, per garantir que les dones tinguin dret a gaudir de temps de 
lleure i participació en igualtat de condicions que els homes. També és important replantejar 
els permisos de maternitat i paternitat apostant perquè siguin iguals i intransferibles i continuar 
treballant per implantar al nostre municipi uns horaris més racionals.
Cal seguir reivindicant el dret de les dones a decidir sobre el propi cos i el dret a una maternitat lliure 
i segura, vetllant també perquè les joves de 16 i 17 anys puguin exercir aquest dret lliurement.  Els 
darrers mesos la campanya ‘#MeToo’ de denúncia d’assetjament sexual ha fet evidents aquestes 
situacions encara habituals i hem seguit amb preocupació el tractament judicial i mediàtic de casos 
de violacions que han posat de nou el focus sobre les dones i no tant sobre els agressors. Cal conti-
nuar amb la tasca de prevenció, de reparació de les víctimes i castigar-ne els autors. 
Com a ERC, volem posicionar la perspectiva de gènere com a eix central de les nostres polí-
tiques, manifestant el nostre compromís per continuar treballant pels drets de les dones, en 
col·laboració amb les entitats i amb les empreses del municipi.  
Apel·lem a la mobilització del 8 de març, avui i cada dia de l’any, per seguir contribuint a una 
societat més justa i igualitària que faci de la República Catalana una República Feminista de 
dones i homes lliures.

Polítiques amb perspectiva de gènere

Estoy escribiendo este artículo cuando es martes, 27 de 
febrero de 2018, ustedes lo estarán leyendo unos días 
después, pero lo que les puedo garantizar en el día que 
estoy escribiendo estas líneas es que el gobierno munici-
pal sigue sin hacernos llegar ni tan siquiera un borrador 
de los presupuestos del 2018, o sea, lo mínimo de lo mínimo para poder empezar a hacer 
propuestas y negociar los presupuestos para Montcada i Reixac del presente año.
En años anteriores hemos podido ver cómo el equipo de gobierno culpaba a la oposición de 
no tener presupuestos municipales, hemos podido escuchar cómo acusaban a la oposición 
de paralizar los proyectos de ciudad. Hemos visto cómo culpaban a la herencia recibida de 
todos los males de Montcada i Reixac, y ello impedía que ellos pudieran gobernar ls desti-
nos de nuestra ciudad. Este año todo eso se les ha caído, ni tan siquiera han sido capaces 
de presentar un borrador a la oposición para empezar a trabajarlos, lo que demuestra las 
formas de gobernar de este equipo de gobierno a la vez que deja al descubierto su desgana 
y desidia.
Pero tenemos más ejemplos de su manera de gobernar, en el último pleno tuvieron que 
presentar un allanamiento a una moción de la CUP sobre boicotear a cualquier empresa 
israelí para que pudiera optar a cualquier contrato con el ayuntamiento de Montcada i Rei-
xac. Evidentemente, recibieron una denuncia de una asociación de Oriente Medio y ante 
eso tuvieron que recular y desdecirse de lo votado a bombo y platillo en un pleno previo. 
El populismo no es una buena manera de hacer gobierno cuando se tiene en las manos 
los destinos de Montcada i Reixac, porque no se gobierna para una ideología política, se 
gobierna para una ciudad, que la formamos todos y cada uno de sus ciudadanos, y no una 
parte de ellos, o una ideología determinada.
Pónganse a trabajar, presenten el borrador de presupuestos, en Cs tenemos preparadas 
nuestras propuestas, que son de sentido común, pensando en el bien común, no en dispu-
tas de partido que tanto han marcado a este gobierno municipal.

Gobernar desde el populismo y la desgana

Óscar Pérez

Hace pocos días tuvo lugar en nuestra ciudad la inaugura-
ción del nuevo centro de Cáritas, un espacio que se desti-
nará al almacén y reparto de alimentos a las familias nece-
sitadas de Montcada. Quiero aprovechar estas líneas para 
agradecer el trabajo de todos los voluntarios que hacen posi-
ble este proyecto tan importante, a tantas personas compro-
metidas que se dan a sí mismas para ayudar a los demás. Personas que ponen su granito de 
arena para mejorar el mundo en el que viven. Personas que no quedan indiferentes ante el 
sufrimiento de su prójimo y se movilizan, se implican y se ponen manos a la obra marcando 
el paso para que la Iglesia esté presente cada día en el mundo. Todos ellos merecen nuestro 
reconocimiento más sincero. Con esta iniciativa se evidencia una vez más que la colabora-
ción público-privada funciona positivamente y da sus frutos: la calidad humana y la entrega 
de estas personas hace que aquellas familias en situación de mayor vulnerabilidad y pobreza 
de esta ciudad puedan tener alguna ayuda y alimentación. El Partido Popular siempre hemos 
creído en este tipo de proyectos como Cáritas y, por ello, todos los años realizamos una reco-
gida de alimentos y juguetes en período navideño. Creo que los políticos somos los primeros 
que debemos dar ejemplo con nuestros actos y preocuparnos también por estos temas.  
Dicho esto, nos sorprenden actitudes como la del gobierno municipal que ni está ni se le es-
pera: sólo se les ve en protestas, manifestaciones y huelgas, siempre detrás de alguna pan-
carta. Triste, señores, pasividad e inacción total. No son capaces ni siquiera de presentar un 
borrador del proyecto de presupuestos para presentarlo a la oposición e intentar aprobarlo. 
El presupuesto anual es el que marca y dirige las actuaciones a seguir por un gobierno; pero 
cuando en el mes de marzo todavía no hay noticias sobre el mismo, es que la cosa está muy 
verde y completamente parada. Austero, expansivo, social, de contención, de inversiones… 
no sabemos nada de ustedes: ¡Despierten por favor y pónganse a trabajar!

¡Gracias a Cáritas!

Eva García

La pobresa té nom de dona

Montserrat Ribera

Josep Galván

La divisió sexual del treball provoca que totes les tasques de 
la llar, reproducció i cura que realitzem les dones pràctica-
ment en solitari no tinguin cap valor reconegut, ni econòmic, 
social ni institucional. Aquesta desvalorització és intenciona-
da i no té a veure amb la importància ni la naturalesa de les 
mateixes si no amb el fet que, històricament, s’han relegat a 
l’àmbit domèstic, fora del món productiu.
Som qui més pateix les retallades i la regressió en drets socials, educació, sanitat, sistema de 
pensions... En primer lloc, perquè la responsabilitat d’aquestes feines passa del sistema públic 
a les llars i, per tant, a les dones. Nosaltres hem sofert la cara més dura de la crisi mentre l’Es-
tat i les empreses es benefi cien de tot aquest treball imprescindible i invisible. En segon lloc, 
perquè com a treballadores patim també l’explotació laboral, sobretot en feines associades al 
paper que el capitalisme patriarcal destina a les dones pobres: netejar, rentar, cuinar i cuidar. 
Tenim més contractes a temps parcial, jornades més curtes, salaris fi ns a un 26% per sota dels 
homes, menor reconeixement...
A més, pitjors condicions durant la vida laboral impliquen cotitzacions més baixes i suposen menors 
prestacions quan estem aturades, jubilades o fora del mercat laboral. No és casualitat que 2 de 
cada 3 pensionistes que no arriben al salari mínim siguin dones. Maltractades com a treballadores, 
com a dones, com a mares, com a malaltes, com a migrades, com a velles, com a joves, com a 
lesbianes... Ha arribat l’hora de dir prou a la pau social que van decretar els partits i sindicats del 
règim, de fer caure la complicitat que, tot de la mà d’un sistema judicial al servei del capitalisme 
patriarcal, silencia o relativitza com les dones treballadores som assassinades, agredides i maltrac-
tades amb total impunitat. La nostra condició no és la mateixa que la de les dones propietàries, les 
portaveus del capital i dels partits que qüestionen la existència de la violència masclista. Nosaltres 
lluitarem fi ns al fi nal per la senzilla raó que ens hi va la vida. Des de la CUP-MiR celebrem iniciati-
ves que donin forma i sentit a aquesta lluita, com la creació de Kariatydes, assemblea feminista de 
Montcada i Reixac, la qual treballa, dia a dia, per reivindicar el paper de la dona i els seus drets.
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2 l divendres
Inauguració. Exposició col·lectiva de fo-
tografi es del Carnaval 2018. Hora: 19h. 
Lloc: Centre Cívic Antigues Escoles de 
Mas Rampinyo. Organitza: Afotmir.

Cinema. ‘Requisitos para ser una per-
sona normal’, de Leticia Dolera. Hora: 
19h. Lloc: Casal El Brot.

3 l dissabte
Sortida. Itinerari d’observació del territo-
ri natural. Punt de trobada: Parc de les 
Aigües. Hora: 9h. Organitza: Taula de 
Medi Ambient.

Taller. Zumba solidària contra el càncer 
de mama. Hora: 11h. Lloc: La Unió. 
Preu: 3 euros. Organitza: Sin Teta Hay 
Paraíso.

Concert. Trobada de corals. Hora: 18h.
Lloc: Kursaal. Gratuït. 

4 l diumenge
Patrimoni. Itinerari ‘Els paisatges de l’ai-
gua’. Hora: 10h. Lloc: Casa de la Mina. 

Medi ambient. ‘Qui viu a l’estany?’, de la 
Jugatecambiental. Hora: 11.30h. Lloc: 
Parc de la Llacuna (Mas Duran).

6 l dimarts
Literatura. Tertúlia sobre ‘Els nois’, de 
Toni Sala, amb la presència de l’autor. 
Hora: 9.30h. Lloc: Biblioteca Elisenda.

Jornades pel soterrament. Veure activi-
tats a la pàgina 6. Hora: 18.30h. Lloc: 
Auditori Municipal.

Xerrada. Valoració Jornades Tècniques 
Portes obertes Serralada de Marina. 
Hora: 19h. Lloc: Casa de la Vila.

7 l dimecres
Jornades pel soterrament. Homenatge 
a les víctimes del tren. Hora: 19h. Lloc: 
Major/Bogatell.

9 l divendres
8M. Taller sobre gènere i LGTBI, presen-
tació del vídeo ‘Per què cal ser feminis-
ta?’ i pintada d’un mural. Hora: 16.30h. 
Lloc: Espai Jove Can Tauler (veure més 
actes a la pàgina 4)

10 l dissabte
Cinema. ‘Mamma mia!’ amb Sing Along. 
Hora: 19h. Lloc: Teatre Municipal.  

11 l diumenge
Taller. ‘Conta’m un conte’, de la Jucate-
cambiental. Hora: 11.30h. Lloc: Parc de 
la Llacuna (Mas Duran).

13 l dimarts
8M. Tertúlia sobre ‘Argelagues’, de 
Gemma Ruiz, amb la participació d’Àn-
gels Casanovas, directora del documen-
tal ‘Les veus del tèxtil’. Hora: 19h. Lloc: 
Biblioteca Elisenda.

Inauguració. Exposició col·lectiva de pin-
tura del Casal de Gent Gran Casa de la 
Mina.  Hora: 19.30h. Lloc: Kursaal.

15 l dijous
8M. Presentació de l’Escola Feminista, 
taller d’urbanisme feminista i lliurament 
de premis del concurs de cartells 8 de 
març. Hora: De 17 a 19.30h. Lloc: Casa 
de la Vila. 

16 l divendres
Teatre. ‘Revolta de bruixes’, de Teatroia’t. 
Hora: 21h. Lloc: Kursaal. Taquilla inversa 
a favor d’Ahed Tamimi. 

Ajuntament 935 726 474
Ambulàncies 061
Atenció ciutadana 010
Sanitat Respon 902 111 444
Mossos d’Esquadra 088-112
Policia Local 092
Policia Nacional 935 642 450
Taxis 936 917 600

Telèfons d’interès

2 3 4

9 10 116 7 85
M.Guix R.Miró R.MiróJ.Duran J.Vila C.PardoRivas

Recasens

J.Relat RivasRecasens

14 1615

La Rambla

17 18

Rivas, c. Conca,10
Duran, av. Terra Nostra, 37
Recasens, av.Catalunya, 65
M.Guix, c. Major, 25
R.Miró, c. Camèlies, 32
J.Relat, c. Major, 89
C.Pardo, c. Masia, 2
La Rambla, Països Catalans, 51
J.Vila, pg. Jaume I, 26
El Punt, pg Sant Jordi, 5

12 13
J.Duran J.Vila J.Vila

3, 10, 11, 17 i 18 DE MARÇ I 7, 8, 14 i 15 D’ABRIL
LA SALLE MONTCADA

‘ESPECTACULAR ESPECTACLE’Agenda

març
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del Grup de Teatre La Salle Montcada

Tel. 935 651 122  |  De dilluns a divendres: 9 a 15h i 17 a 21h. Dissabte: 10 a 14h. 

EXPOSICIÓ
Cartells del Dia de 
la Dona Treballadora

Del 8 al 31 de març

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

EXPOSICIÓ
RETORNO AL 
ABSTRACTO
Paloma González
Fins a l’1 d’abril

Tel. 934 451 888  |  De dilluns a divendres: 8 a 22h. 

EXPOSICIÓ
Col·lectiva de pintura del Casal 
de Gent Gran Casa de la Mina
Inauguració: 13 de març, 19.30h

TEATRE
REVOLTA DE BRUIXES
del grup Teatroia’t

16 de març, 21h

La Rambla

La Rambla

V JORNADES PEL SOTERRAMENT
Taula rodona, auca i actuació de rap
6 de març, 18.30h



171a quinzena | Març 2018 17Cultura

Cultura
laveu.cat/cultura

PÀG. 19

‘AHORA O NUNCA’
La Pegatina publicarà el seu sisè disc d’estudi 
el 6 d’abril coincidint amb el 15è aniversari

Segons fonts del Servei Local 
de Català (SLC), a Montcada i 
Reixac viuen parlants de més 
d’una trentena de llengües de 
diferents països del món. Les 
més parlades, després del català 
i el castellà, són l’àrab, l’amazic 
(nord d’Àfrica), l’urdú i el pan-
jabi (Índia i Paquistan). Aques-
tes dades donen una idea de la 
gran diversitat lingüística que 
existeix al nostre municipi, que 
va quedar palesa als actes com-
memoratius del Dia Mundial de 
la Llengua Materna (DMLM), 
celebrats a la Biblioteca Elisenda 
el 21 de febrer. Aquesta diada 
va ser impulsada per la Unesco 
l’any 2000 per defensar els idio-
mes com una eina de preservació 
i desen volupament del patrimoni 
cultural dels pobles i la necessitat 
de cuidar totes les llengües ma-
ternes del món, sobretot les que 
són minoritàries o en perill d’ex-
tinció. La primera celebració del 
DMLM a Montcada va ser una 
proposta conjunta de diferents 
departaments de l’Ajuntament, el 
Pla Educatiu d’Entorn, les biblio-
teques i el Servei Local de Català 
(SLC). 

Activitats. El lema de la festa va 
ser el joc com un referent comú 
de totes les cultures. Les prop de 
cent persones que van acudir a 

l’Elisenda van poder participar 
en diferents activitats com un 
conta-contes en català a càrrec 
de dos representants de la Casa 
Amaziga de Catalunya; un taller 
de cal·ligrafi a multilingüe per 
escriure els noms propis; un ta-
ller d’elaboració de camells amb 
fulles de palmera; el joc ‘Trans-
formaparaules’ i altres com les 
tabes, la xarranca i les cordes. 
Persones grans de la Ribera van 
ensenyar els més petits com ju-
gaven en la seva infància en una 
activitat intergeneracio nal i inter-
cultural. A l’Àgòra del Montcada 
Aqua es va instal·lar una exposi-
ció sobre 11 jocs universals tra-
duïts a diferents idiomes, que va 
comptar amb les aportacions dels 
alumnes del SLC. 

Comunicat d’ERC. Amb motiu del 
DMLM, la secció local d’ERC 
va fer un comunicat en defensa 
del model d’immersió lingüística 
“com una eina de cohesió i in-
tegració, que també ha permès 
recuperar i difondre correcta-
ment la llengua”. La formació 
lamenta que el català sigui mino-
ritari en molts àmbits i assenyala 
la importància de respectar les al-
tres llengües no ofi cials parlades 
a Catalunya “que ajuden a en-
riquir el capital cultural d’una 
societat que sempre ha estat 
una terra d’acollida”.

Laura Grau | Pla d’en Coll

A Montcada i Reixac 
viuen parlants de més 
de trenta idiomes
Una festa posa de relleu la pluralitat lingüística del municipi

DIA MUNDIAL DE LA LLENGUA MATERNA

Un representant de la Casa Amaziga de Barcelona va explicar contes d’origen magrebí 
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El 87% dels alumnes del SLC (185) no tenen el 
català com a llengua materna i d’aquests, el 73% 
(136) parlen idiomes d’una trentena de països 
del món. Amb motiu del DMLM, alguns d’aquests 
alumnes van protagonitzar una edició especial 
del programa del SLC ‘Com diu que es diu?’, que 
es pot escoltar al web de Montcada Ràdio. Per-
sones que tenen com a llengua materna l’àrab, 
l’úrdú, el polonès, el rus, l’ucraïnès i el xinès van 
parlar sobre 11 jocs universals, mostrant la plu-
ralitat lingüística del municipi i les seves ganes 
d’aprendre a parlar el català | LG

> La ràdio més plurilingüe

Joves paquistanesos arribats recentment a Montcada van participar en un dels jocs Taller d’elaboració de camells fets amb fulles de palmera

SL
C
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L’artista autodidacta Paloma 
Gónzalez (Madrid, 1965) presen-
ta a l’Auditori Municipal la seva 
primera exposició a Catalunya. 
A ‘Retorno al abstracto’, l’autora 
mostra una trentena d’obres, la 
majoria realitzades amb la tècni-
ca del collage. A la inauguració, 
feta el 27 de febrer, González va 
explicar el procés de creació dels 
seus quadres que comença amb 
la preparació d’un fons on inser-
ta fragments de paper, sobretot 
diaris i il·lustracions. “M’agrada 
incorporar lletres i paraules i 
jugar amb el contrast entre la 
pintura i el paper, buscant un 
efecte de llums i ombres”, va dir 
l’artista, que també utilitza altres 
tècniques com la de trasferir la 
tinta a la tela (tranfer), esquinçar 
la superfície (gratagge) i aplicar 
una capa de pintura fi nal per inte-
grar tots els elements (veladura).

Infl uències. Els seus referents van 
des de Braque fi ns a Zóbel i tam-
bé reconeix la seva atracció pel 
cartellisme. La seva obra compta 

amb mencions en prestigioses re-
vistes de decoració i s’ha exposat 
nombroses vegades a galeries de 
la Comunitat de Madrid. La re-
gidora de Cultura i Patrimoni, 

Mónica Martínez (ICV-EUiA), 
va destacar “el privilegi que su-
posa per a Montcada acollir la 
primera exposició d’una artista 
de tanta qualitat”.

PINTURA

Laura Grau | Montcada

Paloma González explota la tècnica 
del collage a ‘Retorno al abstracto’
L’artista madrilenya inaugura a l’Auditori la seva primera exposició a Catalunya
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Paloma González, davant d’una de les obres que integren l’exposició ‘Retorno al abstracto’

L’any vinent es compliran 80 
anys de la mort d’Antonio Macha-
do, escriptor, poeta i intel·lectual 
compromès amb els valors de 
la República, la vida i l’obra del 
qual van centrar la conferència-
recital que van fer els activistes 
culturals Ramon Bueno i David 
Velasco el 22 de febrer a la Fun-
dació Cultural Montcada. L’elec-
ció d’aquest autor d’origen anda-
lús per part de l’entitat no va ser 
casual. “Respon –segons va dir 
el secretari Antoni Orihuela– a 
la voluntat de demostrar que a 
Catalunya la llengua castella-
na i els autors que la utilitzen 
com a vehicle de creació no 
sofreixen cap tipus de discrimi-
nació, tal com volen fer creure 
alguns”.

Poesia i prosa. Bueno i Velasco 
van combinar el repàs a la trajec-
tòria vital i literària de Machado, 
un dels màxims exponents de la 
Generació del 98, amb la lectu-
ra d’una selecció d’alguns dels 

seus poemes més reeixits, així 
com d’articles d’opinió que va 
publicar a la premsa al llarg de la 
seva vida amb dures crítiques a 
la situació política d’Espanya i als 
seus governants, “opinions que 
avui dia li haguessin costat una 
estada a la presó d’Estremera”, 
va dir Velasco. Bueno, per la 
seva banda, va reivindicar la mo-
dernitat i la plena vigència dels 
plantejaments de Machado i la 
seva talla ètica i moral. “Si avui 

fos aquí segur que parlaria de 
la condemna de presó del ra-
per Valtonyc, la retirada d’una 
obra d’art de la Fira Arco, el se-
grest del llibre ‘Fariñas’ o l’em-
presonament dels Jordis i de 
càrrecs polítics del govern ca-
talà”, va dir. Els conferenciants 
també van referir-se a les obres 
de teatre que va escriure amb 
el seu germà Manuel Machado, 
com ‘La Lola se va a los puertos’ 
o ‘La duquesa de Benamejí’.

Laura Grau | Montcada

EXPOSICIÓ

La Fundació Cultural recorda l’obra
i la personalitat d’Antonio Machado
Ramon Bueno i David Velasco reivindiquen l’activisme cultural i polític del creador andalús

D’esquerra a dreta, Ramon Bueno, David Velasco i Antoni Orihuela, durant l’acte sobre Machado
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EXPOSICIÓ
L’Afotmir mostra fotografi es del Carnaval a la seva seu

FESTA MAJOR
Es convoquen les bases del Premi de Pintura 2018

L’Agrupació Fotogràfi ca de 
Montcada i Reixac inaugu-
ra el 2 de març al seu local 
(Centre Cívic Antigues Esco-
les de Mas Rampinyo) una 
mostra de fotografi es  sobre 
el Carnaval (19h). Algunes 
imatges ja es van exposar a 
la Casa de la Vila, però la ma-
joria són inèdites. S’hi podran 
veure instantànies de les 18  
comparses participants a la 
Rua, tres de les quals van 
ser premiades al Carnaval de 
l’Alt Maresme celebrat el 17 de febrer a Pineda i Calella. ‘Caçadors 
de bruixes’, de l’Associació Endansa (a la foto), va guanyar el se-
gon premi com a comparsa i el quart com a carrossa. En la mateixa 
Rua, la creació ‘Queens of the sea’, de l’escola Cirqs Dance Studio, 
va quedar sisena i ‘Stampida’, de la comparsa Thirteen Gold de 
Terra Nostra, quinzena | LG

Al concurs hi poden participar totes les persones residents a Mont-
cada i Reixac, amb una obra de temàtica relativa al municipi, amb 
tècnica i suport lliures. El termini de lliurament dels treballs serà 
del 9 al 22 d’abril, a la Casa de la Vila, en l’horari habitual de l’equi-
pament. Les persones que hi participin hauran d’omplir una butlle-
ta en què es faran constar les dades personals i les de referència 
del quadre. La dotació econòmica del certamen és de 800 euros 
per a l’obra guanyadora i de 600, per a la fi nalista. Tots els treballs 
presentats s’exposaran del 3 al 27 de maig a l’Auditori Municipal i 
el veredicte es farà públic el 3 de maig | LR
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TEATRE
Carlos Cuevas, de gira amb el ‘Calígula’ de Mario Gas

L’actor montcadenc Carlos 
Cuevas estarà de gira per 
Espanya durant tres mesos 
amb el darrer muntatge de 
Mario Gas, ‘Calígula’, que es 
va estrenar al festival Grec 
de Barcelona i va fer estada 
al Teatre Romea. Cuevas in-
terpreta el personatge d’Esci-
pió, un amic incondicional de 
l’emperador romà, en substi-
tució de Bernat Quintana, 
que va abandonar la produc-
ció per motius professionals. 
“Suposa una gran oportunitat treballar amb un director com Ma-
rio Gas i actors de la talla de Pablo Derqui” –que interpreta el pro-
tagonista–, ha dit Cuevas, que es va preparar el seu personatge en 
només 15 dies. L’actor compagina les funcions teatrals amb la gra-
vació de la sèrie ‘Cuéntame’, de Televisió Espanyola (a la foto). De 
cara a l’estiu vinent, estrenarà la comèdia ‘Gente que viene y bah’, 
dirigida per Patricia Font, on té com a companyes de repartiment 
les actrius Carmen Maura, Clara Lago i Alexandra Jiménez | LG
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‘Ahora o nunca’ és el títol del sisè 
disc d’estudi de La Pegatina, que 
veurà la llum el 6 d’abril. Mentre 
no arriba aquesta data, la banda 
montcadenca ha avançat per les 
xarxes socials  dos temes del nou 
treball –amb el seu corresponent 
videoclip–, enregistrats amb la 
col·laboració d’altres artistes. Es 
tracta de la cançó ‘La tempestad’, 
amb Eva Amaral, i ‘Y volar’, amb 

el grup argentí Los Caligaris. Se-
gons el cantant de la banda, Adrià 
Salas, el nou treball continua 
apostant per la diversitat d’estils 
que caracteritza el so Pegatina. 
“No hi ha cap tema que pugui 
representar tot el disc i, fi ns i tot, 
podríem afi rmar que hi ha un 
single per a cada tipus de pú-
blic”, destaca Salas, per a qui el 
procés de gravació amb el produc-
tor Rafa Arcaute (Andrés Cala-

maro, Diego Torres o Residente) 
ha suposat un gran aprenentatge. 
Els dos primers concerts de la 
gira, previstos a Bilbao i a Madrid 
els dies 11 i 12 d’abril, respectiva-
ment, han esgotat les entrades. 
La banda ja té una llarga llista de 
concerts a diferents ciutats d’Aus-
tràlia, Europa i Amèrica i en farà 
un d’especial amb motiu del seu 
15è aniversari al Wizink Center 
de Madrid, el 22 desembre.

Laura Grau | Redacció

MÚSICA

La Pegatina comença la promoció 
del seu sisè treball ‘Ahora o nunca’
El disc sortirà el 6 d’abril i compta amb la col·laboració d’Amaral i Los Caligaris
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Els vuit components de La Pegatina, en una imatge de promoció del seu sisè disc d’estudi, que ha comptat amb Rafa Arcaute com a productor

ELECTROPOP

Surt el primer disc de Ladilla Rusa
‘Estado del malestar’ reuneix una desena de temes marcats per l’humor i la crítica

Tània López i Víctor Fernández, en una imatge de promoció del nou disc ‘Estado del malestar’

Bernat Pi i Gisela Sánchez van tocar a quatre mans el Rèquiem en re menor de Mozart 

L’Associació Musical Giravolt ha 
posat en marxa una nova inicia-
tiva que, amb el nom ‘A misses 
dites’, converteix l’Església de 
Santa Engràcia en una sala de 
concerts després de l’ofi ci religiós  
dels dissabtes a la tarda –cada tres 
o quatre mesos. En la seva terce-
ra edició, el concert va comptar 
amb la participació d’una desena 
de músics. “Volem aprofi tar  
la bona acústica del temple 

montcadenc i el seu piano i 
donar als músics l’oportunitat 
de tocar davant de públic”, ha 
explicat la directora, Xus Asenjo, 
qui destaca la col·laboració de la 
parròquia, cedint l’espai i el pia-
no per a l’ocasió. 
El dia 3 de març, l’entitat partici-
parà en una trobada de corals al 
Kursaal juntament amb el grup 
del Casal de Gent Gran Casa de 
la Mina i el grup de Cantata de 
Músics de Gràcia (18h).

Laura Grau | Redacció

Giravolt promou un cicle 
de concerts de clàssica
La parròquia hi col·labora cedint l’espai i el seu piano

ESGLÉSIA DE SANTA ENGRÀCIA

El grup Ladilla Rusa, format pels 
periodistes montcadencs Tània 
Lozano i Víctor Fernández, aca-
ba de publicar el seu primer disc 
titulat ‘Estado de malestar’, que 
inclou una desena de cançons, en-
tre les quals hi ha els tres singles 
–‘Bebo (de bar en peor)’, ‘Macau-
lay Culkin’ i ‘Princesas’–, que es 
van fer virals a les xarxes socials 

el passat estiu. El duet, que va su-
fragar el disc amb una col·lecta a 
Verkami, continua apostant pel so 
electropop com a base dels seus 
temes, però s’atreveix amb estils 
com la samba, el rap i, fi ns i tot, 
la jota. “Som un grup eclèctic 
i no volem encasellar-nos en 
un sol gènere”, explica Lozano, 
qui confi a que els seus seguidors 
gaudeixin del disc, on hi ha grans 

dosis d’humor i també crítica so-
cial. “El nostre objectiu és que 
la gent rigui amb nosaltres de 
cançons que han sorgit de vi-
vències compartides en nits de 
festa o diumenges de resaca”. 
El grup es troba en plena campa-
nya de promoció amb entrevistes 
a ràdios i televisions. El concert 
de presentació tindrà lloc el 17 de 
març, a la Sala Almo2bar. 

Laura Grau | Redacció
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FUTBOL 
La federació catalana no sanciona 
Albert Jiménez i l’UE Sant Joan-Atlètic 
seguirà comptant amb el seu golejador

KORFBAL

El CK Montcada va viure la cara 
i la creu de l’esport en un mateix 
dia amb la disputa, el 24 de febrer 
a Castellbisbal, de les fi nals de la 
Copa Catalana A i B. La decepció 
per la derrota del sènior A a la fi nal 
de la Copa A contra el KC Barce-
lona (23-30) es va veure mitigada 
per la victòria del sènior B contra 
el CK Castellbisbal B (21-23). El 
segon equip va disputar una fi nal 
molt seriosa i va poder superar les 
difi cultats d’un partit molt igualat 
que es va decidir als últims minuts 
i gràcies a un parcial de 4-0 favo-
rable als montcadencs a la recta fi -
nal. “L’equip ha demostrat tenir 
molt caràcter. Es nota que els ju-
gadors tenen experiència i saben 
aguantar la pressió en els partits 
difícils i igualats. A més, tenim 
una bona banqueta que fa una 
gran aportació”, ha comentat el 
tècnic de l’equip, Sergio Perales, 

eufòric per haver conquerit la se-
gona Copa B del club en 8 anys. 
L’èxit a Castellbisbal no va poder 
ser complet, ja que la fi nal que pos-
teriorment va disputar el sènior A 
va fi nalitzar amb una inapel·lable 
derrota contra el KC Barcelona, 
que va cimentar el triomf en una 
gran primer part.  “No hem estat 
bé ni en defensa ni en atac. Ha 
estat impossible remuntar a la 
segona meitat contra un rival 
que ens ha superat”, ha dit el tèc-
nic David Rúa, que, tot i la derro-
ta, es mostra molt satisfet amb el 
paper realitzar pel club a Castell-
bisbal: “L’èxit del sènior B és de 
tot el club ja que els dos equips 
entrenem junts i compartim al-
guns jugadors. Sabíem que era 
molt difícil guanyar les dues fi -
nals, però ens hem de quedar 
amb la part positiva de veure el 
sènior A disputar la seva prime-
ra fi nal”.  

El sènior A del club montcadenc no va poder aconseguir la Copa A després de perdre contra el CK Barcelona per 23 a 30

El CK Montcada B derrota l’amfi trió a la fi nal 
i es proclama campió de la Copa Catalana B
Rafa Jiménez | Redacció

Els jugadors del CK Montcada B van celebrar amb el seu tècnic el títol de campions de la Copa Catalana B sobre la pista de l’Illa Esportiva de Castellbisbal
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Albert Góngora, Aitana Segura i 
Pau Segura, jugadors de l’AEE 
Montserrat Miró que també for-
men part del sènior B del CK 
Montcada, han entrat a la llista 
defi nitiva de la selecció catalana 
sots-19 que prepara el Mundial 
de la categoria que es disputarà 
a Holanda del 30 de març a l’1 
d’abril | RJ 

Presència local a la 
selecció sots-19

Els tècnics i jugadors del CK Montcada A, amb el títol de subcampions de la Copa Catalana A
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L’equip d’Antonio Moya no guanyava des de feia tres jornades

FUTBOL FEMENÍ. PRIMERA DIVISIÓ

El FB Montcada es 
retroba amb la victòria

Sandra de la Cruz, en un acció del partit de la 15a jornada contra el CFJ Mollerussa (4-2)

Després d’haver encadenat 
tres jornades sense guanyar, el 
sènior femení del Futbol Base 
Montcada es va retrobar amb 
la victòria el 25 de febrer, en 
partit corresponent a la 20a 
jornada, contra la Secció Es-
portiva AEM C (3-1). Gràcies
als gols de Nerea Talavera (2) i 
Nerea Rodríguez, l’equip d’An-

tonio Moya es va poder refer de 
la derrota que havia encaixat 
una setmana abans al camp del 
segon classifi cat, el CE Mercan-
til (5-1). Amb aquest balanç de 
resultats, les ‘reds’ continuen a 
la quarta posició al grup 2n de 
Primera Divisió amb 33 punts, 
a dos del tercer, el CF Verdú-
Vall del Corb | RJ 

FUTBOL 
El CD Montcada guanya al camp del CE Llavaneres 
(0-2) i es reforça amb el davanter Sergio Moreno
L’equip verd va fi nalitzar el ci-
cle de dos partits seguits a fora 
de casa amb una victòria al 
camp del CE Llavaneres (0-2) 
amb gols d’Álex Pérez i Jorge 
Berjano. Una setmana abans, 
el conjunt que entrena José 
Manuel Martín ‘Pinti’ va per-
dre un polèmic partit al camp 
de l’At. Sant Pol (5-3) amb tres 
penals en contra i jugant l’últi-
ma mitja hora amb dos futbo-
listes menys. Després de 22 jornades, els verds han pujat a la 
desena posició del grup 2n de Segona Catalana amb 29 punts. 
L’equip s’ha reforçat amb el davanter Sergio Moreno –a la foto–, 
qui ja va debutar com a titular a Sant Andreu de Llavaneres | RJ

L’UD Santa María B obté el seu primer triomf 
des de l’arribada de Manuel Colete a la banqueta

Després d’haver perdut els seus 
cinc primers partits, Manuel 
Colete va poder celebrar el 24 
de febrer la seva primera victò-
ria al capdavant de l’UD Santa 
María B. Aixecant un primer gol 
en contra i amb un hat-trick de 
Joel Justicia, el segon equip del 
club de Terra Nostra va superar 
la VDF Roureda (3-2), posant 
fi  a una ratxa negativa de vuit 
derrotes seguides. Després de 
20 jornades, els montcadencs 
són penúltims, amb 10 punts, 
al grup 8è de Quarta Catalana. 

D’altra banda, el primer equip es manté sisè del grup 9è de Terce-
ra Catalana després d’haver sumat quatre punts a les últimes jor-
nades, derrotant el CE Santa Eulàlia de Ronçana (3-1) i empatant 
al camp del CF Unifi cación Santa Perpètua (1-1) | RJ
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La façana de l’estadi municipal de Can Sant Joan va aparèixer el 26 de 
febrer amb unes pintades en contra de l’UE Sant Joan-Atlètic. Frases com 
‘sou xusma’ o ‘fora de Primera Catalana’ van provocar indignació al club 
i també va generar la reacció de l’Ajuntament, que va condemnar “ro-
tundament” les pintades. En aquest sentit, el regidor d’Esports, Salvador 
Serratosa (ERC), va declarar que “no permetrem que s’ataqui cap entitat 
esportiva del municipi”. Les seccions locals d’ICV, ERC, PSC i Cs també 
va condemnar els fets, mostrant el seu suport al club i a la seva afi ció | RJ 

Pintades contra el club a la façana de l’estadi

Isaac Tortosa lidera el conjunt groguenc que disputa la lliga virtual amb el FIFA 18

FUTBOL VIRTUAL

Un montcadenc capitaneja l’equip del 
Villarreal CF a la lliga de Primera VFO

La Virtual Football Organization
(VFO), competició ofi cial de fut-
bol virtual basada en el videojoc 
FIFA, d’EA Sports, en la seva 
versió Clubs Pro d’11 contra 11 
per a PlayStation 4, compta amb 
la participació de vuit equips que 
pertanyen a clubs de Primera i 
Segona Divisió. Un d’aquests 
conjunts és el Villarreal CF 
Esports que té com a capità al 
montcadenc Isaac Tortosa, cone-
gut al món virtual com Leo2307. 
Tortosa, de 31 anys i veí de Ba-
dalona, viu a Montcada des del 
2012. Fa un any, i després d’ha-
ver destacat a la VFO amb un 
equip amateur, va rebre l’oferta 

del Villarreal CF, que el va fi t-
xar per ser jugador i capità del 
seu equip virtual. A la tercera 
temporada de la lliga de Prime-
ra, que va començar el 18 de 
desembre i va fi nalitzar el 21 
de febrer, l’equip ‘groguenc’ ha 
acabat quart amb 49 punts (15 
victòries, 4 empats i 7 derrotes). 
En aquesta modalitat del joc, els 
partits duren 20 minuts i cada 
conjunt està format per 11 ju-
gadors que, connectats amb un 
sistema de comunicació intern, 
disputen els partits de manera 
simultània, encarregant-se ca-
dascú d’una posició al terreny de 
joc virtual | RJ Isaac Tortosa, capità del Villarreal CF Esports
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El Comitè de Competició de la 
Federació Catalana de Futbol ha 
donat per acabat el partit entre 
l’UE Sant Joan-Atlètic i l’UE La 
Jonquera que es va disputar el 18 
de febrer a l’estadi de Can Sant 
Joan i que corresponia a la 21a 
jornada del grup 1r de Primera 
Catalana. Al minut 88, i amb em-
pat a 2 en el marcador, el matx 
es va suspendre a causa de la 
picabaralla que es va produir al 
terreny de joc mentre els gironins 
celebraven un gol que els locals 
van qualifi car de ‘fantasma’. 
Com a resultat d’aquest enfron-
tament, Quim Ferrer, entrenador 
de porters de l’UE La Jonquera 
que estava exercint la funció de 
delegat, va quedar estès a terra 
després de rebre, presumpta-
ment i segons les acusacions que 
va fer l’equip gironí, un cop de 
cap per part d’Albert Jiménez, da-
vanter de la Unió, que el jugador 
va negar taxativament. Ferrer va 
ser traslladat a la Vall d’Hebron 
i va rebre l’alta mèdica després 

d’estar unes hores en observa-
ció. En relació a aquesta possible 
agressió, la Federació no ha dicta-
minat cap sanció i ha arxivat l’ex-
pedient, “atenent a la manca 
d’acreditació de l’autoria, de 
denúncia davant les autoritats 
i tenint en compte que no hi ha 
hagut afectacions físiques de 
consideració”, segons diu en el 
seu escrit de resolució. 
Aquests incidents van tenir una 
gran repercussió mediàtica, amb 

diverses aparicions als mitjans 
de comunicació, tan a nivell ca-
talà com estatal, i nombrosos co-
mentaris a les xarxes socials. Des 
del primer moment, el davanter 
montcadenc va defensar la seva 
innocència, rebent el suport de 
tots els estaments del club.
A nivell esportiu, l’equip suma 
31 punts i ha baixat fi ns a la no-
vena posició després de perdre el 
seu últim partit al camp del CE 
Farners (2-1).

FUTBOL. UE SANT JOAN-ATLÈTIC

La Federació ha donat per acabat el partit que es va suspendre al minut 88 amb un 2 a 2

Albert Jiménez no rep cap sanció 
pels incidents contra l’UE La Jonquera

R
AF

A 
JI

M
ÉN

EZ

Rafa Jiménez | Redacció

Albert Jiménez, felicitat pels seus companys durant el partit de la 19a jornada contra el CE Sabadell B
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.....Minut i resultat....................................

Chelo Narejo, 
del CT Reixac, es 
proclama campiona 
d’Espanya de 
combat per segon 
any consecutiu
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WU-SHU Chelo Narejo s’ha proclamat, per segon any consecutiu, campiona 
d’Espanya de Wu-Shu a la modalitat sanda (combat) i a la categoria de 
menys de 60 kg durant la competició que es va disputar el 25 i 26 de 
febrer a Madrid. La montcadenca, del CT Reixac, va ser la millor de les 
cinc competidores que van participar en aquesta categoria i va haver 
de guanyar dos combats abans de disputar la fi nal contra una rival que  
s’havia classifi cat directament gràcies a la lesió d’una de les competido-
res. Narejo, de 33 anys, ha repetit l’èxit de l’any passat i ha aconseguit 
la classifi cació per al Campionat d’Europa que es disputarà a Moscou 
(Rússia) entre el 14 i el 18 de maig. “L’any passat no m’esperava guan-
yar el títol i vaig haver de fer un gran esforç físic. En aquesta ocasió, 
volia vèncer per obtenir la classifi cació per a l’Europeu i ha estat més 
dur a nivell psicològic per la pressió de voler guanyar”, ha dit Narejo, 
qui va competir a Madrid sense l’assistència del seu tècnic, Edu Mén-
dez, que no va poder acompanyar-la per motius personals | RJ

HANDBOL
Primer triomf del femení lassal·lià a la segona fase
Una setmana després de perdre en el seu 
debut al grup A de la segona fase de Primera 
Catalana contra el CE Handbol BCN Sants 
(22-25), el sènior femení del CH La Salle va 
obtenir la seva primera victòria a la pista del 
CH Martorell (23-30). Amb aquest resultat, 
l’equip d’Óscar Ramírez, que s’ha plantejat 
l’objectiu d’acabar a les dues primeres po-
sicions per disputar el Top-4 i aspirar a l’as-
cens a Lligar Catalana, és quart amb 2 punts 
i està empatat amb el segon i el tercer. D’altra 
banda, el sènior A del CH La Salle, que havia encadenat tres victòries 
seguides, va perdre a la pista del Sant Martí Adrianenc (35-29) i és 
novè, amb 18 punts, al grup D de Primera Estatal. Al grup B de Ter-
cera Catalana, el sènior B lassal·lià també suma 18 punts i és vuitè 
després d’empatar a casa de l’H. Fornells (20-20) | RJ 

El cicle de sortides que promouen El Cim, el CEAV i el CECC amb la 
col·laboració de l’IME proposa la segona sortida del cicle d’aquest any 
que es farà el 4 de març amb destinació al Turó de Montcada. L’excur-
sió, de 10 quilòmetres, sortirà a les 9h des del pavelló Miquel Poblet.  
Les inscripcions s’han de fer prèviament a la seu de l’IME (Tarragona, 
32), per telèfon (935 650 999) o al correu electrònic ime@montcada.
org. També es podran fer mitja hora abans de l’inici de l’excursió en el 
mateix punt de sortida | RJ 

SENDERISME
El 4 de març, nova sortida del Montcada Camina 2018
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La secció local d’ICV acusa Cs d’ac-
tuar de forma “oportunista i dema-
gògica” per haver demanat que 
el govern destini part dels seus 
pressupostos a millorar les pistes 
del pavelló Miquel Poblet, la Zona 
Esportiva Centre i Can Cuiàs. ICV 
considera que la situació de dete-
riorament d’aquestes instal·lacions 
es deu a la mala gestió de l’anterior 
govern sociovergent, a qui acusa 
d’haver prioritzar “obres faraò-
niques abans que preservar els 
espais que ja necessitaven inver-
sions per al seu sanejament”. ICV 
demana a Cs que faci un exercici 
de responsabilitat política, deixant 
de banda la “cacera impulsiva i 
oportunista de vots”.
En resposta a aquest escrit, Cs diu 
que s’ha limitat a recollir les queixes 
expressades per entitats i esportis-
tes i que moltes de les actuacions a 
fer no requereixen una gran inver-
sió “sinó l’interès del regidor d’Es-
ports per resoldre el problema”, ha 
dit l’edil de Cs Óscar Pérez | RJ 

ICV acusa Cs d’actuar 
de forma ‘oportunista i 
demagògica’

EQUIPAMENTS

FUTBOL SALA
El Broncesval torna a perdre després de sis victòries

L’equip d’Álex Fernández, que 
havia encadenat sis triomfs de 
manera consecutiva i no en-
caixava una derrota des del 23 
de desembre, va perdre el 24 de 
febrer a la pista de l’Estel Vallseca 
(4-2). Amb aquesta ensopegada, 
els montcadencs han baixat fi ns 
a la quarta posició del grup 1r de 
Tercera Nacional amb 41 punts, 
empatats amb la Fundació Espor-
tiva Grama i a cinc punts del líder, 
l’FS Isur, amb qui s’enfrontaran 
d’aquí a dues jornades | RJ 

El derbi local de Tercera es jugarà el 10 de març

El Maderas San Andrés Montcada B i l’AE Can Cuiàs es tornaran a veu-
re les cares el 10 de març, a les 18h, al pavelló Miquel Poblet, en partit 
corresponent a la 18a jornada del grup 4t de Tercera Catalana. L’AE Can 
Cuiàs, que és tercera amb 31 punts, va guanyar el seu últim partit a la 
pista de l’FS Ullastrell B (1-2) mentre que el CFS Montcada B, que és setè 
amb 22 punts, va superar el CFS Rubí Nord (6-3). El derbi de la primera 
volta, disputat al novembre, va fi nalitzar amb empat a 1. D’altra banda, el 
FB Montcada es manté al novè lloc del grup 2n de Segona Catalana, tot i 
haver obtingut una victòria de prestigi contra el líder, l’FS Ullastrell (8-5) | RJ 

El Roller Can Cuiàs obté quatre 
podis a la 4a Mitja de Cambrils
‘Bitxo’ Gómez va aconseguir la tercera posició 
a la categoria absoluta femenina mentre que 
Jorge Fernández va ser el millor a la Màster 50. 
Jeanne Lucero i Jordi Lagares van ser segon i 
tercer a les categories sènior femení i masculí, 
respectivament. Iván Roldán va ser el millor a la 
juvenil. Aquesta competició es va disputar el 25 
de febrer i, amb un total de 22 patinadors, el Ro-
ller Can Cuiàs va ser el club més representat | RJR
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L’UB MiR vol incentivar la presència 
de públic per veure el seu sènior A
El club blau ha arribat a un acord amb una sèrie de co-
merços locals per poder fer regals entre els afi cionats que 
s’apropin al pavelló Miquel Poblet per veure, els diumen-
ges a les 18h, els partits del primer equip. El 4 de març, 
i amb motiu de la visita del Club Bàsquet Gramenet, se 
sortejarà un degustació valorada en 50 euros al bar La 
Poma (Major, 20). A nivell esportiu, l’equip és novè amb 
28 punts al grup 3r de Tercera després d’encaixar tres 
derrotes seguides. D’altra banda, el sènior femení va ob-
tenir el 25 de febrer la seva sisena victòria de la tempora-
da contra el Sant Gervasi 2 (55-52) | RJ PI
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A la categoria júnior 2 va fer un temps d’1h i 56” als 5.000 m

NATACIÓ

Marina Castro, cinquena 
al Campionat d’Espanya

Marina Castro no va poder pu-
jar al podi a la fi nal dels 5.000 
metres lliures del Campionat 
d’Espanya de llarga distància 
que es va disputar el 24 de febrer 
a la piscina de 50 metres del CN 
Mataró. Castro, que el 15 de ge-

ner es va proclamar campiona 
de Catalunya als 3.000 metres a 
la categoria júnior 2, va acabar 
a la cinquena posició amb un 
temps d’1 hora i 56 segons, que-
dant-se a només 30 segons de la 
medalla de bronze | RJ

.....Viu l’Esport................
Irene Aguado rep la convocatòria 
per jugar amb la selecció catalana

Irene Aguado, a Valladolid

Al mes de març, disputarà a Valls el Campionat de Catalunya i el Torneig Internacional

TENNIS DE TAULA
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Irene Aguado, del TT Olesa, ha 
estat convocada per la Federació 
Catalana de Tennis de Taula per 
disputar el Torneig Internacional 
de Catalunya que se celebrarà 
entre el 30 de març i l’1 d’abril 
a Valls (Tarragona). Aguado ha 
estat una de les quatre jugadores 
que la direcció tècnica ha selec-
cionat per competir a la categoria 
benjamina. Entre el 24 i el 29 de 
març, la montcadenca també dis-
putarà a Valls el Campionat de 
Catalunya i competirà de forma 
invidual i en dobles a les catego-
ries benjamina i alevina. 

Torneig Estatal. La convocatòria 
d’Aguado amb la selecció cata-
lana es va fer pública vuit dies 
després de la seva participació al 
Torneig Estatal, que es va dispu-
tar a Valladolid entre el 16 i el 18 
de febrer. En aquesta competició, 
la montcadenca va aconseguir 
el seu objectiu de superar la fase 
prèvia –va acabar invicte amb 
cinc victòries–, però va caure 
eliminada als vuitens fi nals. El 
trencament de l’os d’un dit de la 
seva mà dreta va provocar que 
en la lluita entre els llocs 9è i 16è, 
acabés a la 13a posició | RJ

La selecció catalana sots-16 prepara 
a Montcada el campionat d’Espanya

La selecció catalana sots-16 dis-
putarà entre el 10 i l’11 de març 
la fase fi nal del Campionat d’Es-
panya a Calvià (Mallorca) contra 
Madrid, Illes Balears i Castella-la 
Manxa. Amb l’objectiu de prepa-
rar aquesta competició, la selec-
ció va disputar el 26 de febrer 
un amistós al pavelló Miquel Po-
blet contra el juvenil A del CFS 
Montcada, que és quart al grup 
5è de la lliga Nacional. El par-
tit va fi nalitzar amb victòria de 
Catalunya sots-16 per 2 a 8 | RJ

Va derrotar el juvenil del CFS Montcada (2-8) en un amistós jugat al pavelló M. Poblet 

FUTBOL SALA

La selecció catalana sots-16 va guanyar l’amistós que es va disputar el 26 de febrer a Montcada

FC
F

Alex López, Hugo Cañas y Daniel 
López, tots tres formats a l’escola 
del club, van jugar el 25 de febrer 
amb el sènior C. El partit, corres-
ponent a la 16a jornada del grup 
1r de 3a Provincial, va fi nalitzar 
amb triomf del TT Parets (1-5) | RJ 

El sènior C del TT La 
Unió juga amb alevins
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El Grillo Esport Garage Montcada A va iniciar la temporada oferint un 
gran rendiment al grup 6è de la lliga de la seva categoria i va acabar a la 
segona posició amb 25 punts, els mateixos que el líder, l’Escola Pia de 
Sabadell, i un balanç de 8 victòries, 1 empat i 2 derrotes. Aquest segon 
lloc li va donar el dret a disputar el Campionat de Catalunya i, després de 
quatre jornades al grup 3r, el conjunt que entrena Ariadna Sentís encara 
no ha pogut sumar cap punt. “El nostre objectiu és competir en els 
partits contra equips del nostre nivell ja que estem jugant al grup més 
complicat amb els rivals més forts de la categoria”, ha dit Sentís | RJ

Segona fase complicada per al benjamí A
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FUTBOL 
El cadet B del Futbol Base Montcada només ha 
perdut tres partits al grup 38è de Segona Divisió
L’equip vermell ocu-
pa la quarta posició 
després de la disputa 
de 16 jornades amb 
de 37 punts i un ba-
lanç de 12 victòries, 
1 empat i 3 derrotes. 
El cadet B va empa-
tar el seu últim partit 
al camp de l’UE Cas-
tellar C (4-4) | RJ LA
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BÀSQUET 
El pre-mini A de l’UB MiR encara no ha pogut 
sumar cap victòria al grup 3r del nivell B-1 

L’equip blau encara no ha 
guanyar cap partit després 
de la disputa de cinc jor-
nades al grup 3r del nivell 
B-1. El pre-mini A, que va 
perdre el seu últim partit 
a la pista del Club Joven-
tut Badalona C (74-24), 
va guanyar la lliga que va 
disputar entre els mesos 
de setembre i desembre al 
grup 9è del nivell C amb 10 
victòries en 10 jornades | RJPI
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HANDBOL 
El cadet B femení del CH La Salle juga la Copa 
Federació després de ser quart a la primera fase
L’equip lassal·lià està 
disputant des de mit-
jans de gener la Copa 
Federació després 
d’haver acabat la pri-
mera fase de Primera 
Catalana a la quarta 
posició del grup C amb 
10 punts i un balanç 
de 5 victòries i 5 derro-
tes. A la Copa Federa-
ció, el cadet B femení 
és quart al grup A amb 6 punts després de la disputa de 6 jornades 
amb un balanç de dues victòries, dos empats i una derrota | RJ
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La nedadora alevina de l’EN Montcada va guanyar la cursa dels 50 metres 
lliures a la tercera jornada del Campionat Comarcal de Natació que es va 
disputar el 24 de febrer a Barberà del Vallès. La cadet Nadia Misas va ser 
segona als 100 m. papallona i lliures mentre que el juvenil Martí Casado 
va ser segon als 100 m. papallona i tercer als 100 m. lliures. La també 
juvenil Sona Teruel va ser tercera als 100 m. papallona. A la categoria in-
fantil, Laia P. va ser tercera a les dues curses, posició que Joan del Álamo 
també va assolir als 100 m. papallona | RJ 

Victòria de Gemma Gómez a Barberà del Vallès



Tamara Cortés
Representant de Kariatydes. Marco Vitruvi, arquitecte de Juli César, explicava que a la ciutat de 
Caria –aliada dels perses durant les Guerres Mèdiques (del 490 al 478 a. C) – els seus habitants van 
ser exterminats pels altres grecs i les seves dones, convertides en esclaves i condemnades a portar les 
càrregues més pesades, d’aquí que se les representi com a columnes, sostenint el pes d’edifi cacions. 
Precisament Kariatydes és el nom que ha triat un grup de noies joves del municipi per a l’associació 
feminista nascuda el passat novembre amb l’objectiu de despertar la consciència feminista i refl exio-
nar sobre les opressions i la violència que afecten les dones a la nostra societat. “Volem fer visible i 
abordar el feminisme des d’una perspectiva de classe clarament anticapitalista, perquè estem en 
contra que s’utilitzi la nostra imatge com a objecte de consum per fer diners”, explica Tamara Cor-
tés, una de les seves fundadores. El col·lectiu ha organitzat diversos tallers oberts al públic en general 
i, amb motiu del 8 de març, prepara l’anomenat ‘Març Lila’ juntament amb la CUP.

‘Volem l’emancipació de 
les dones a tots els nivells’

Quan i com t’has començat a inte-
ressar pel feminisme?
A l’ESO vaig començar a llegir textos i 
a veure videos feministes que al prin-
cipi no entenia. Aquesta curiositat em 
va empènyer a informar-me i em vaig 
adonar que és un tema que ho abas-
ta tot. Al batxillerat vaig fer el treball 
de recerca sobre els estereotips de 
gènere. 
I què vas descobrir?
Que ens eduquen des de petits a no 
ser iguals i a què ens agradin coses 
diferents en funció del gènere. La 
nostra responsabilitat com a adults 
és prendre’n consciència per canviar 
els estereotips vigents. Si el model no 
varia des de dalt, él cicle es repetirà 
sempre. 
Per a tu, què és el feminisme?
En un inici, només signifi cava igual-
tat. Ara, he modifi cat aquesta visió, 

perquè no es tracta de ser iguals als 
homes, sinó és més en el sentit de 
tenir les mateixes oportunitats i els 
mateixos drets arreu del món. A Ka-
riatydes entenem el feminisme com 
un moviment per a l’emancipació 
de la dona a tots els nivells, perquè 
al llarg de la història hem estat igno-
rades. Creiem que realment aquest 
alliberament afavoriria tota la societat.
Com ara... 
El feminisme radical parla d’abolir el 
gènere i els estereotips. Si vols que 
la violència masclista deixi d’existir 
has de ser feminista, i no parlo no-
més de les dones, també dels ho-
mes. El masclisme fa que ells hagin 
de complir amb estereotips com ara 
ser forts i valents o no plorar ‘perquè 
és de nenes’. Al fi nal, tot es redueix 
a deixar de permetre la misogínia. 
Acabar amb això també és responsa-

bilitat dels homes, d’alguna manera 
s’haurien de sentir interpel·lats, per-
què, al cap i a la fi , el seu gènere és 
l’opresor dins del sistema patriarcal. 
Has de saber si vols formar part del 
problema o de la solució. 

El masclisme també impregna el 
llenguatge.
En això també prens consciència a 
mesura que et fas gran. Una cosa 
bona és ‘collonuda’ i una dolenta un 
‘conyàs’. I un dels insults més forts, 
‘fi ll de puta’, està directament vinculat 

a la dona. Ho tenim tan integrat dins 
nostre, que és molt difícil desfer-se’n, 
però si et pares un segon a pensar 
abans d’obrir la boca, es pot corregir. 
Què opinen la teva família i el cercle 
d’amistats sobre la teva pertinença 
al moviment feminista?
A casa, encara que ho respecten, 
no ho acaben d’entendre. Creuen 
que deixarà d’interessar-me amb el 
temps. Jo tampoc vull imposar-los 
res, però sí els faig refl exions i sovint 
m’acaben donant la raó. Algunes 
amigues que, al principi pensaven 
que era massa radical, també se 
n’han anat informant. I d’altres, que 
van descobrir el feminisme poc des-
prés, ara formen part de Kariatydes. 
Recolzeu la discriminació positiva?
No. Preferim tenir les mateixes opor-
tunitats laborals que els homes a que 
ens regalin llocs o espais que ells 

ocupen. El que ens preocupa són la 
discriminació salarial i les tradicions 
masclistes que perviuen de genera-
ció en generació, com ara contes i 
cançons amb contingut misògin. Un 
exemple molt entenedor és el de les 
entrades a les discoteques on les do-
nes no paguen. Hi ha homes que no 
entenen que ens queixem al respecte 
i penso: ‘No us adoneu que quan ens 
utilitzen de reclam també us estan 
utilitzant a vosaltres?’ Mentre a mi em 
venen com a producte, a tu et creuen 
incapaç d’entrar a una discoteca no-
més per passar-s’ho bé.
Potser la clau seria implementar po-
lítiques des de l’Estat.
Hem d’exigir a l’Estat que actuï, però 
nosaltres també hem de fer-ho indi-
vidualment i col·lectivament. Al fi nal, 
hi ha d’haver una implicació personal 
per canviar les coses.

‘Els homes també 
s’haurien de sentir 
interpel·lats i ajudar-nos 
a acabar amb el 
sistema patriarcal’

feminista

A títol personal
PILAR ABIÁN
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