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DUES FASES
Primer es construirà l’espai sociocultural 
i durant el primer trimestre del 2019 
s’iniciaran les obres de la pista esportiva

PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS

L’Ajuntament constitueix la comissió de seguiment sobre els nous projectes recentment votats per la ciutadania

Comencen els treballs de construcció 
del nou equipament sociocultural
Aquest mes de desembre s’han 
iniciat les obres de construcció 
del nou espai sociocultural a l’en-
torn del pavelló municipal Mi-
quel Poblet, la proposta més vota-
da als pressupostos participatius 
de l’edició del 2017 juntament 
amb la construcció d’una pista 
esportiva en el mateix indret. La 
primera fase de les obres s’exe-
cutarà en cinc mesos i consistirà 
a edifi car un equipament amb 
forma de prisma de 144 m2, que 
constarà d’una sala polivalent 
d’11 metres d’alçada en el seu 
punt màxim i d’un magatzem. 
El local s’ubicarà al solar exis-
tent darrera del pavelló –entre 
els carrers Barcelona, Girona i 
Tarragona– i estarà destinat a 
entitats culturals que tenen la 
necessitat d’un espai de grans 
dimensions per assajar. 

En paral·lel. La segona fase del 
projecte, que consistirà a fer una 
pista esportiva exterior, comen-
çarà el primer trimestre de l’any 
vinent i fi nalitzarà també en cinc 
mesos. El cost total d’ambdues 
intervencions serà de 536.000 
euros. El consistori va decidir mi-
llorar les dues propostes ampliant 
la dotació econòmica i dividint la 
seva execució en dues fases. Així, 
l’espai cultural (250.000 euros) es 
farà a càrrec dels pressupostos 
2017 i la construcció de la pista 
esportiva (286.000 euros) se sufra-

garà amb una dotació de l’actual 
exercici. “Hem fet un important 
esforç pressupostari per poder 
tirar endavant uns projectes pro-
posats per la ciutadana i que res-
ponen a una demanda social”, 
ha dit el president de l’Àrea Terri-
torial, Jordi Sánchez (ERC).

Noves propostes. Coincidint amb 
l’inici de les obres del projecte de 
la primera edició dels pressupos-
tos participatius, s’acaba de crear 
la comissió de seguiment de la 
segona edició, corresponent als 
exercicis 2018-2019 i que està inte-
grada per regidors i representants 
de les entitats que van presentar 
les set propostes guanyadores. 
Aquests projectes s’executaran 
amb una partida de 250.000 euros 
inclosa als pressupostos pendents 
d’aprovació. 
Les propostes seleccionades han 
estat: la renovació de la fl ota ve-
hicles de l’ADF (50.000 euros); la 
creació i dinamització d’elements 
festius per al municipi (37.000 
euros); la instal·lació de punts 
d’alimentació per a gats a cada 
barri (20.000 euros); la repara-
ció i adequació del parc infantil 
de l’avinguda de Terra Nos-
tra, davant l’escola Mitja Costa 
(50.000 euros); la creació d’un 
parc infantil-esportiu al parc de 
la Llacuna (50.000 euros); l’ad-
quisició i instal·lació d’un aparell 
ecògraf per al CAP (25.000 eu-
ros), i l’adequació i millora d’un 
espai per a emprenedors i autò-

Pilar Abián | Redacció

La dotació inicial per als 
primers pressupostos 
participatius era de 
250.000 euros i s’ha 
ampliat fi ns a 536.000

El PSC, amb quatre regidors a 
l’oposició, ha qualifi cat “d’engany 
als ciutadans” el procés de pres-
supostos participatius 2018-2019 
que impulsa el govern local –ICV-
EUiA, ERC i Círculo– argumentant 
que els projectes escollits “estan 
en punt mort” fi ns que no s’apro-
vin els comptes del 2019. A més, 
els socialistes consideren que la 
quantitat que s’hi destina, 250.000 

euros, només representa el 0,56% 
del pressupost municipal. “No es 
pot prendre cap decisió sobre els 
projectes a executar perquè enca-
ra no s’han aprovat ni el pressu-
post ni les ordenances”, ha dit el 
regidor socialista i alcaldable, Bar-
tolomé Egea.
El president de l’Àrea Territorial ha 
retret al PSC les seves crítiques 
entenent que són injustifi cades. 

“Quan va estar al govern mai no 
va destinar ni un euro a fer pressu-
postos participatius”, ha dit Jordi 
Sánchez (ERC). L’edil també acu-
sa els socialistes de no vetllar pels 
interessos de la ciutadania: “Van 
deixar les arques endeutades i ara 
es dediquen a posar pals a les ro-
des intentant bloquejar l’acció del 
govern per això els molesta que, 
malgrat tot, seguim endavant” | PA

El PSC considera que els nous pressupostos participatius són 
un ‘engany’ perquè el govern no ha pogut aprovar els comptes

Els operaris ja han començat a fer els fonaments de l’espai sociocultural que acollirà entitats que necessiten locals d’assaig grans i amb alçada

PI
LA

R
 A

BI
ÁN

CRÍTICA

noms (20.000 euros). El presi-
dent de l’Àrea Econòmica, Óscar 
Gil (ICV-EUiA), ha explicat que 
la llista encara es podria ampliar: 
“Un cop s’ajustin els imports 
de totes les propostes, si resta 
dotació econòmica a la partida 
s’incorporarà una vuitena ac-
tuació, l’ampliació de la xarxa 
wifi  pública a equipaments i 
espais oberts, pressupostada en 
15.000 euros”. La comissió de seguiment dels nous pressupostos participatius, a la fi  de la primera reunió
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En la segona edició 
de la convocatòria 
s’han triat un total 
de set projectes
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MUNICIPALS 2019
Joan Carles Paredes, triat per unanimitat 
per la militància del PDeCAT com a 
alcaldable de la formació 

RECUPERACIÓ MEDI AMBIENTAL

Nou pla per elevar 
el grau de protecció 
del parc de Collserola
Terrenys industrials i d’equipaments seran requalifi cats 
com a naturals, però no es limiten les extraccions de Lafarge

Les administracions que gestionen 
el parc de Collserola volen fer un 
pas endavant per preservar aquest 
gran pulmó verd de la conurbació 
metropolitana de més de 8.000 
hectàrees que forma part de nou 
municipis del Barcelonès, el Baix 
Llobregat i el Vallès Occidental, 
entre els quals es troba Montcada i 
Reixac. Amb aquest objectiu, s’ha 
redactat un Pla Especial de Protec-
ció Natural (PEPNAT) que pro-
posa canvis de planejament urba-
nístic en la línia d’eliminar o reduir 
els terrenys qualifi cats com a zones 
d’equipaments o industrials. 

Valoració positiva. L’Ajuntament 
montcadenc veu amb bons ulls la 
proposta. “Reforça la protecció 
de l’espai natural i el nostre mu-
nicipi surt guanyant ja que es li-
mita el creixement del cementiri 
de Collserola al perímetre que 
ocupa en l’actualitat i del polí-
gon de Can Cuiàs per la banda 
de la serra” ha dit el president de 
l’Àrea Territorial, Jordi Sánchez 

(ERC). L’edil també ha afegit que 
“els terrenys de l’antiga bòbi-
la que hi ha entre la N-150 i la 
C-58, qualifi cats com a industri-
als, passaran a ser zona verda i 
garantiran la connexió del Turó 
amb la resta del parc de Collse-
rola”. No obstant això, el consisto-
ri vol introduir alguna esmena al 
document que es troba en exposi-
ció pública, obert a la presentació 
de possibles al·legacions. D’una 
banda, sol·licitarà que s’elimini del 
PEPNAT el dibuix del túnel fer-
roviari sota el Turó previst al Pla 
Territorial Metropolità de Barcelo-
na (PTMB) i, de l’altra, expressarà 
la seva oposició a què continuïn les 
extraccions de la cimentera Lafar-
ge. En el cas del túnel, el consistori 
s’ha oposat en diverses ocasions 
al projecte de crear una línia entre 
Ciutat Meridiana i Cerdanyola en 
detriment de l’R4 que passa per 
Montcada i que perdria combois 
i freqüència de pas, perjudicant 
els usuaris del municipi. “Si bé el 
traçat surt dibuixat al PEPNAT, 
aquest no planteja fer cap reser-
va de sol per a infraestructures 
ferroviàries fet que constata l’es-
cassa viabilitat del projecte”, ha 
manifestat Sánchez. 
Pel que fa a les extraccions de la 
cimentera al Turó, el nou Pla de 
protecció del Parc de Collserola es-

Pilar Abián | Redacció
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L’Ajuntament farà 
al·legacions contra 
el túnel sota el Turó i 
l’activitat de Lafarge

El PEPNAT proposa que els terrenys de l’antiga bòbila, entre la N-150 i la C-58 i actualment industrials, passin a ser zona verda 

L’Ajuntament ha fet arribar a la 
Fiscalia de Medi Ambient tota la 
informació relativa als tres vessa-
ments de fuel per part de la planta 
de Lafarge-Holcim a la llera del 
Besòs per si veu indicis de de-
licte mediambiental. L’origen de 
l’abocament va ser detectat per 
tècnics de l’AMB el passat 20 de 
novembre. L’Ajuntament també 
ha enviat els informes fets per 
l’Àrea  a tres organismes diferents 
del Departament de Territori i Sos-
tenibilitat de la Generalitat. “No es 
tracta només d’un tema sancio-
nador per un abocament il·legal, 
també volem evitar que episodis 
com a aquest es tornin a produir 
i que es restauri la zona conta-

minada pel fuel”, ha manifestat 
l’alcaldessa, Laura Campos.

Denúncia. El col·lectiu Observatori 
Territori Medi Ambient ha denun-
ciat a través de les xarxes socials 
dos episodis d’emissions de partí-
cules. El primer, per part de Lafar-
ge, el 9 de desembre –desmentit 
per la cimentera que diu que el 
fum emès era vapor d’aigua– i el 
segon, de l’empresa Beton Cata-
lán de Can Cuiàs, dedicada a la 
producció de formigó, el dia 13. 
El col·lectiu reclama al govern que 
actuiï al respecte i li recorda que 
al Pla d’Actuació d’aquest mandat 
es va comprometre a controlar les 
empreses contaminants | PA

DENÚNCIES
El consistori posa en mans de la Fiscalia de Medi 
Ambient el vessament de fuel de Lafarge al Besòs

tableix que, un cop aprovat, no es 
puguin donar noves concessions 
d’explotació però respecta les que 
ja estan donades en l’actualitat i 
Lafarge té permís per seguir amb 
les extraccions de pissarres fi ns 
al límit de les reserves. “Aquest 
és un punt amb el qual no hi 
estem d’acord i així ho farem 
constar”, ha dit l’edil.

Demanda ecologista. El Grup de 
Medi Ambient demana contun-
dència al govern i, a través d’un co-
municat, li ha reclamat que s’oposi 
frontalment amb tots els seus mit-
jans legals i polítics a la continuïtat 
de les extraccions de la cimentera, 
entenent que és incompatible amb 
la preservació de l’espai natural. 
“És un escàndol que el PEP-
NAT permeti que continuï l’ac-
tivitat extractiva d’una empre-
sa que porta més de 101 anys 
destruint el Turó i que, amb la 
seva contaminació, perjudica la 
salut de la població de fora i dins 
del parc, a més del gran impacte 
perjudicial que té en tot l’ecosis-
tema”, opina el Grup. 

Pel que fa al túnel ferroviari sota el 
Turó, el col·lectiu ecologista consi-
dera que seria una nova agressió 
mediambiental i recorda que, des 
del 2003, tant l’administració local 
com la ciutadania, amb la recolli-
da de més de 4.000 signatures, 
s’hi han oposat reiteradament al 

projecte. “Només estalviaria 5 
minuts de recorregut entre Tor-
re del Baró i Cerdanyola, el ma-
teix temps que es guanyaria pel 
traçat actual si es recuperés la 
fi gura del tren semidirecte, evi-
tant així perforar la muntanya”, 
assenyala el Grup.
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Comencen les tasques per netejar 
d’horts i barraques la llera del Ripoll

El 18 de desembre es van iniciar 
els treballs destinats a retirar més 
d’un centenar d’horts i barraques 
de la llera del Ripoll al terme mu-
nicipal montcadenc. Per fer aques-
ta intervenció, que durarà aproxi-
madament un mes, l’Ajuntament 
invertira més de 50.000 euros –la 
meitat dels quals provenen d’una 
subvenció del Consorci Besòs 
Tordera. “Ara que l’excavadora 

ha començat a retirar les prime-
res construccions, hem vist que 
hi havia una clara situació de 
barraquisme”, ha dit el regidor 
de Medi Ambient, José Domín-
guez (Círculo). Les tasques a de-
senvolupar inclouen eliminar els 
residus acumulats a la llera així 
com els camins d’accés fets pels 
hortolans i  desbrossar la vegeta-
ció. En aquest pla de recuperació 
del Ripoll, l’Ajuntament compta 

amb la col·laboració de l’ADF i 
del col·lectiu Som Rius. 

Actuacions en marxa. En paral·lel, 
la companyia Agbar segueix amb 
les obres a la llera del Ripoll des-
tinades a canviar una canonada 
d’aigua potable i al gener, repara-
rà el col·lector d’aigües residuals 
que hi ha a l’alçada de la passarel-
la del fi nal del carrer Major, que 
es va trencar al juliol.

Pilar Abián | Redacció

Agbar segueix amb la instal·lació d’una nova canonada i repararà un col·lector

Els primers horts es van començar a retirar el 18 de desembre, a la banda del polígon de la Ferreria, amb una màquina excavadora
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El 60% de les empreses del mu-
nicipi que s’han creat aquest any 
tenen lideratge femení. Tot i que 
a Catalunya les dones empresà-
ries només representen un terç 
del global, el perfi l emprenedor 
té cada cop més accent femení, 
un canvi de tendència que es va 
posar de relleu en el marc de la 
taula rodona sobre emprenedo-
ria femenina que la Regidoria de 
Promoció Econòmica i Ocupació 
de l’Ajuntament va organitzar el 

12 de desembre a la Casa de la 
Vila. Abans es va presentar l’es-
tudi ‘Retrat de les dones empre-
nedores a BCN’, elaborat per les 
investigadores de la Universitat 
de Vic Anna Pérez i Patrícia Illa, 
les quals van destacar el proble-
ma de la manca de dades sobre 
emprenedoria femenina i la re-
producció en aquest àmbit de les 
mateixes desigualtats que en el 
col·lectiu de dones. 
“La societat vincula l’empre-
nedoria amb els estereotips del 

gènere masculí”, va dir Pérez. 
Segons l’estudi, altres factors 
limitadors de les dones per em-
prendre són la baixa confi ança en 
les seves capacitats, la responsa-
bilitat de les tasques de cura de 
la família, la manca de suport de 
l’entorn més immediat i l’escassa 
presència en el món de les em-
preses emergents basades en la 
tecnologia –les dones emprenen 
sobretot en el petit comerç, l’hos-
taleria, els serveis a la persona i 
les manufactures.

Els experts aconsellen 
comprar joguines de forma 
conscient i sostenible

CONSUM RESPONSABLE

L’Ajuntament presenta una guia sobre emprenedoria social

La Regidoria de Promoció Eco-
nòmica i Ocupació va organitzar 
el 19 de desembre una xerrada 
a la Casa de la Vila per donar a 
conèixer el projecte que l’Ajunta-
ment de Barcelona està duent a 
terme per conscienciar la població 
sobre el consum responsable de 
joguines. La iniciativa, gestionada 
per la cooperativa Espai Ambien-
tal, proposa la compra o creació 
de jocs amb valors, elaborats amb 
materials sostenibles i l’intercan-
vi i reciclatge de les joguines per 
allargar la seva vida i evitar que 
acabin a les incineradores. 
“A Barcelona es llencen a les 
escombraries cada mes 7 tones 
de joguines”, va explicar Jennifer 
Coronado, coordinadora del pro-
jecte, qui va recomanar “evitar 
comprar-ne moltes i regalar-les 
de forma conscient”.

Economia social. L’acte va inclou-
re la presentació d’una guia sobre 

emprenedoria social i solidària en 
el marc del programa ‘ESStem 
Compartint’ que els municipis de 
la Mancomunitat de Montcada, 
Ripollet, Cerdanyola i Barberà 
amb el suport de la Diputació 
han posat en marxa per impulsar 
aquest tipus de pràctiques econò-
miques que prioritzen el benestar 
de les persones i els territoris per 
sobre de l’ànim de lucre. 
“Es tracta d’una eina per difon-
dre els principis del coopera-
tivisme i les claus de l’empre-
nedoria social per facilitar la 
creació i l’èxit de les iniciatives 
socials i empresarials en la nos-
tra demarcació”, va explicar el 
president de l’Àrea Econòmica, 
Óscar Gil (ICV-EUiA), qui tam-
bé va presentar l’exposició sobre 
economia social que es podrà veu-
re a l’edifi ci de Promoció Econò-
mica fi ns al 3 de gener. A partir 
d’aquesta data, anirà de forma iti-
nerant per diferents equipaments 
municipals.

Sílvia Alquézar | Montcada

Pau Relat, nou president 
de la Fira Barcelona

NOMENAMENT

L’empresari montcadenc és conseller delegat de MAT Holding

Pau Relat, membre de la conegu-
da família montcadenca de farma-
cèutics, assumirà la presidència de 
la Fira de Barcelona, un consorci 
format pel l’Ajuntament de Barce-
lona, la Generalitat i la Cambra 
de Comerç de Barcelona dedicat 
a les organitzacions fi rals. 
Relat té 50 anys i és conseller de-
legat de MAT Holding, un grup 
especialitzat en productes fi tosani-
taris per a cultius i en el rec agrí-
cola i presideix l’associació d’em-
presaris catalans FemCat, càrrec 
que deixarà aquest mes de gener 
després de dos anys. 

Home de consens. El nomenament 
de Relat com a president de la Fira 
Barcelona en substitució de Josep 
Lluís Bonet compta amb el suport 
dels tres organismes que formen 
el consorci, que han valorat el 
perfi l de l’empresari montcadenc 
com el més idoni per al càrrec. 
“M’avalen la meva trajectòria 
professional i la meva experièn-
cia d’internacionalització”, ha 
explicat Relat. L’empresari mont-

cadenc coneix bé el funcionament 
de la Fira donat que fa sis anys 
que és membre del seu Consell 
general i assumeix la presidència 
conscient del repte que implica. 
“És un honor molt gran i, alho-
ra, una gran responsabilitat pel 
llegat que assumeixo, liderar 
un model d’èxit que tanca el 
2018 amb rècord de facturació 
i amb un horitzó d’expansió i 
creixement”, ha assenyalat. En 
els propers 10 anys, la Fira vol 
implementar un pla estratègic que 
passa per l’ampliació del recinte 
de Gran Via i la renovació de les 
instal·lacions de Montjuïc.

Pilar Abián | Redacció
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Pau Relat és expert en direcció d’empreses

Les dones lideren el rànquing 
de creació de noves empreses
Sílvia Alquézar | Montcada

EMPRENEDORIA

Vuit de les dotze empreses creades enguany al municipi tenen lideratge femení
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Les investigadores Anna Pérez i Patrícia Illa, l’acaldessa i el president de l’Àrea Econòmica es van fotografi ar amb les empresàries assistents a l’acte

Tres comercialitzadores guanyen 
la primera subhasta feta al municipi
El procediment ha permès rebaixar substancialment el preu de sortida fi xat d’inici

COMPRA AGREGADA D’ENERGIA

La Casa de la Vila va acollir el 20 
de desembre la subhasta per a la 
compra agregada d’energia que 
promouen les regidories de Pro-
moció Econòmica i Ocupació i de 
Comerç i Turisme amb el suport 
de la Diputació, Activa Prospect i 
d’Energroc. Tres comercialitzado-
res energètiques es van endur els 
quatre lots subhastats formats per 
les 24 empreses i petits comerços 
que s’han constituït com un Grup 
de Compra Agregada d’Energia 
amb l’objectiu de reduir els costos 
de les factures d’electricitat i gas i 
adquirir energia renovable certifi -
cada. José Ramon Enrique, asses-
sor de l’empresa Activa Prospect, 
considera que la subhasta ha estat 
un èxit “perquè els preus asso-
lits són molt més baixos que els 
preus de sortida”. 

Valoració política. El regidor de 
Promoció Econòmica, Òscar Gil 
(ICV-EUiA), considera “que 
aquest fet animarà altres em-
preses i comerços a afegir-se a 

la iniciativa que posem en mar-
xa aquest any amb la voluntat 
que tingui continuïtat l’any vi-
nent”. La regidora de Comerç, 
Montse Ribera (ERC), ha fet una 
crida als comerços a participar en 
el procediment l’any vinent “per 
millorar la seva competitivitat 
i reduir les despeses quotidia-
nes del seu negoci”. Per la seva 
banda, l’alcaldessa, Laura Cam-
pos (ICV-EUiA), ha destacat que 
Montcada “és un dels munipis 
pioners de Catalunya i Espa-
nya –primer van ser Rubí i Sant 
Cugat– que aposta per l’auto-

consum i l’energia verda i reno-
vable”. 

Online. La subhasta es va fer mit-
jançant la plataforma electrònica 
de Global Dragon Solutions i ha 
durat dues hores. Els próxims 
dies es formalitzaran els contractes 
entre les empreses del grup i les 
comercialitzadores guanyadores. 
Els empresaris i comerciants que 
estiguin interessats a participar-hi 
poden contactar amb Promoció 
Econòmica i Ocupació a l’adreça 
promocioeconomica@montcada.org o bé 
trucar al 935 648 505.
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Laura Grau | Montcada

Representants de l’empresa Activa Prospect, que ha dirigit la subhasta, amb les autoritats locals
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La militància del PDeCAT tria Joan 
Carles Paredes com a alcaldable

Joan Carles Paredes repetirà com 
a cap de llista a les properes elec-
cions municipals. Al 2015 va ser 
l’alcaldable de CiU i ara encapça-
larà la candidatura del PDeCAT. 
Paredes va ser escollit el 17 de 
desembre per unanimitat en una 
assamblea a la qual van assistir 
la presidenta comarcal del partit 
al Vallès Occidental i alcaldessa 
de Sentmenat, Núria Colomé, el 
president de la vegueria, Xavier 
Badia, i Francina Vila, membre 
de l´executiva nacional i regidora 
a l’Ajuntament de Barcelona.
L’alcaldable del Partit Demòcrata 
és regidor des del 2007 i actual-
ment, un dels dos edils que té 
la formació al Ple municipal en 
l’oposició. Durant els dos man-
dats anteriors, va formar part del 
govern assumint responsabilitats 
com les regidories de Promoció 
Econòmica i Ocupació i Comerç. 
Actualment, compagina la seva 
tasca com a regidor amb la vice-

presidència del Consell Comar-
cal del Vallès Occidental i amb la 
presidència de la Comissió Infor-
mativa de Promoció Econòmica i 
polítiques actives d’ocupació del 
mateix organisme.

Objectius. “Em presento a les 
eleccions amb més fortalesa que 
mai per la meva experiència i 
coneixement de les polítiques 
locals i amb la mateixa il·lusió i 
vocació de servei al poble que el 
primer dia”, va dir Paredes, un 
cop va ser nomenat alcaldable.
L’edil que, segons va dir, sempre ha 
cregut més en la suma d´idees que 
en el personalismes, va presentar 
Montse Sánchez, també regidora 
del PDeCAT, com a número dos 
de la llista. “Formem un tàndem 
potent; portem ja dos anys tre-
ballant plegats, afrontant pro-
postes i reptes”, va dir.
El candidat del PDeCAT a 
l´Alcaldia es fi xa com a objectiu 
que Montcada i Reixac sigui un 

municipi representatiu del desen-
volupament urbà intel·ligent, sos-
tenible i inclusiu: “Una ciutat in-
novadora digna del segle XXI 
que vivim i també social i jus-
ta, que ofereixi respostes reals”. 
Des del punt de vista polític, Pa-
redes es posiciona al costat del 
sobiranisme i aposta perquè el 
municipi “s’alinei amb el Parla-
ment i amb el govern català en 
els temes de país”.

Suports. Amb la idea de fer rea-
litat el projecte del PDeCAT per 
al municipi i de tornar al govern 
–on CiU va estar des del 1999 
al 2015–, el cap de llista va enco-
ratjar els presents a l’assemblea a 
sumar-s’hi: “Ens volem presen-
tar acompanyats de tots vos-
altres, dels que sou del partit 
i dels independents, amb tots 
els que creieu en les potencia-
litats i oportunitats que ofereix 
Montcada i teniu alguna cosa a 
aportar”. 

Pilar Abián | Redacció

MUNICIPALS 2019

D’esquerra a dreta, Montse Sánchez, Xavier Badia, la presidenta local del PDeCAT, Amèlia Morral, Joan Carles Paredes, Núria Colomé i Francina Vila

La seva companya al grup municipal, Montse Sánchez, serà la número dos
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El pas soterrat de l’avinguda Catalunya es 
reobrirà al públic el proper 22 de desembre

Les obres d’instal·lació d’ascensors al pas soterrat sota la línia ferroviària 
R-3 que connecta l’avinguda Catalunya amb la carretera de Ripollet, al 
barri de Mas Rampinyo i iniciades el passat juliol avancen d’acord amb 
el calendari fi xat. La previsió del consistori és que el 22 de desembre el 
pas es pugui tornar a obrir al públic, tot i que els operaris continuaran els 
treballs al llarg del mes de gener. Els ascensors no estaran, però, ope-
ratius fi ns que acabi la intervenció. L’actuació, que respon a una llarga 
reivindicació veïnal, l’executa l’AMB i té un cost de 454.000 euros | PA
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L’AV Can Sant Joan reclama més autobusos 
a les hores d’entrada i sortida dels instituts
“A primera hora del matí i de la tarda els autobusos 155 i 96 van tan 
plens que sovint no paren ni al nostre barri, ni a la Ribera” assegura 
el president de l’AV Can Sant Joan, José Luis Conejero. Els moments a 
què es refereix el dirigent veïnal coincideixen amb la mitja hora prèvia 
al l’horari d’entrada als instituts (8h) i posterior, en el cas de la sortida 
(14.30h). “Això fa que molts alumnes arribin tard a classe o dinin 
passades les 15h, a banda de perjudicar també la resta d’usuaris; 
cal que hi hagi més autobusos en aquestes franges horàries i una 
bona combinació entre la freqüència de pas del 155 i el 96”, afegeix 
Conejero. Aquesta ha estat una de les queixes que l’AV l’ha traslladat 
a l’alcaldessa, Laura Campos (ICV-EUiA), i al president de l’Àrea Terri-
torial, Jordi Sánchez (ERC), sobre el transport públic urbà, encara que 
no ha estat l’única. L’entitat reclama que es renovi la fl ota d’autobusos 
perquè diu que els actual són vells i s’avarien amb freqüència. L’Ajun-
tament ha recollit les demandes veïnals i s’ha compromès a traslla-
dar-les a l’AMB, que és l’entitat que gestiona el servei de transport | PA

Pilones a la Carretera Vella per evitar que 
els vehicles aparquin a sobre de les voreres
Atenent a les queixes veïnals 
i amb l’objectiu de pacifi car 
el trànsit a fi nal de la Carre-
tera Vella, l’Ajuntament ha 
instal·lat pilones que impe-
deixen l’aparcament a sobre 
de les voreres. D’aquesta 
manera s’evita que els tu-
rismes ocupin l’espai desti-
nat als vianants, un fet que 
també havia estat denunciat 
pel grup municipal de Ciu-
tadans | PA LA
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ICV escull Laura Campos com la seva 
candidata en una assemblea oberta
La proposta haurà de ser ratifi cada pel grup motor d’En Comú Podem Montcada

MUNICIPALS 2019

L’actual alcaldessa, Laura Cam-
pos, ha estat escollida per unani-
mitat com a candidata d’ICV a les 
eleccions municipals del 2019 en 
l’assemblea oberta que va convo-
car l’11 de desembre la formació 
rogiverda al seu local amb l’assis-
tència de militants i simpatitzants. 
El grup motor d’En Comú Podem 
Montcada haurà de ratifi car Cam-
pos com a cap de llista d’aquesta 
nova candidatura que aglutina 
ICV, EUiA i Podem en una prope-
ra assemblea. Aquest grup, format 
per representants de les tres forma-
cions, ja ha començat a confeccio-
nar la llista i el programa.

Balanç. Campos va aprofi tar l’as-
semblea per valorar l’actual man-
dat amb ICV a l’Alcaldia i ERC 
i Círculo Montcada com a socis 
de govern. “En línies generals, 
estem fent una bona feina en el 
camí cap a una Montcada més 
justa, més democràtica i més 
sostenible”, va manifestar l’edil, 
en referència als tres eixos progra-
màtics de la formació. 
En l’àmbit social, va destacar l’in-
crement en un milió d’euros del 
pressupost destinat als col·lectius 
més vulnerables i la redacció del 
Pla Local d’Inclusió Social, que 
preveu més d’un centenar d’acci-
ons i programes contra l’exclusió, 
amb especial atenció als proble-
mes d’emergència habitacional. 

En l’àmbit de la participació, l’edil 
va assenyalar l’aposta pels consells 
municipals, com el Consell dels In-
fants, així com les primeres experi-
ències de pressupostos participatius. 
I en urbanisme, Campos es va 
referir a l’auditoria duta a terme 
i a les accions endegades per do-
nar resposta a problemes heretats 
de l’anterior govern, com el de les 
expropiacions i les urbanitzacions 
amb dèfi cits. “Hem ofert soluci-
ons per a Gallecs i Vallençana-
Quixot i continuarem treballant 
per abordar la situació de sectors 
com Can Pomada i les zones 15 
i 21 de Terra Nostra”, va explicar.

Assignatures pendents. L’alcaldes-
sa també va fer autocrítica, reco-
neixent que cal millorar el procés 

de pressupostos participatius, re-
pensar la fi gura dels regidors de 
barri, optimitzar els sistemes de 
recaptació d’impostos i dedicar 
més recursos al manteniment de 
la via pública. 
L’edil va admetre que està essent 
un mandat complicat, tenint en 
compte que el govern està en 
minoria –té 9 regidors d’un total 
de 21– i les fi nances municipals 
estan hipotecades. També va par-
lat del context nacional, “marcat 
pel procés sobiranista i la ines-
tabilitat del govern autonòmic”, 
va dir. Campos va fi nalitzar la 
seva intervenció demanant la im-
plicació de tota la militància per 
revalidar l’Alcaldia i poder donar 
continuïtat als projectes iniciats 
durant aquest mandat.
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Laura Grau | Montcada

Laura Campos, al centre de la imatge, acompanyada de dues membres de l’executiva d’ICV

La formació republicana vol tenir presència als barris

ERC presenta la seva 
secció a Can Sant Joan

POLÍTICA

L’Espai Cultural Kursaal va aco-
llir el 18 de desembre la presenta-
cióde la secció que ERC ha creat 
a Can Sant Joan i que forma part 
d’un projecte que el partit repu-
blicà vol ampliar a tots els barris 
del municipi amb l’objectiu de 
conèixer les necessitats dels ciuta-
dans i mitigar la fragmentació del 
territori. Dos veïns de Can Sant 
Joan i membres d’Esquerra, Paco 
Requena i Hajar Youki, seran les 
cares visibles d’aquesta secció i 
s’ofereixen a fer d’interlocutors en-
tre els ciutadans i els tres regidors 
que el partit republicà té al govern 
de l’Ajuntament per transmetre les 
seves necessitats i queixes. 

Fites. “L’objectiu és poder estar 
més a prop del poble i que el 

barri no estigui tan separat del 
centre i pugui tenir els matei-
xos serveis”, va dir Requena du-
rant la seva intervenció. 
Youki va destacar la importància 
que les seccions no s’utilitzi no-
més per transmetre problemes, 
sinó que també serveixin per po-
sar de manifest les singularitats i 
les cultures que hi ha als diferents 
barris de Montcada: “Aquesta és 
una eina que hem d’aprofi tar 
per donar el nostre punt de 
vista, traslladar quines són les 
nostres necessitats i expressar 
quin futur volem per al nostre 
barri”.
L’acte de presentació també va 
comptar amb les intervencions 
de Gerard Garrido, secretari 
d’Organització d’ERC a Mont-
cada, i del regidor Jordi Sánchez.

Rafa Jiménez | Can Sant Joan

SOBIRANISME
Míriam Nogueras: ‘La independència i la 
República són més necessàries que mai’
Míriam Nogueras, diputada al Con-
grés i vicepresidenta del PDeCAT, 
va ser el 10 desembre a Montcada 
per participar en una xerrada col-
loqui organitzada per JuntsxMont-
cada amb el títol ‘Independència sí 
o sí’. Preguntada sobre l’estratègia 
del moviment independentista cara 
a assolir els seus objectius, la vice-
presidenta del PDeCAT va reconéi-
xer que caldrà tenir paciència i anar pas a pas. “Hem de confi ar en la 
tasca que estan fent tant el Consell de la República com el nostre 
govern legítim a la presó i a l’exili”, va dir. Nogueras va demanar als 
assistents a la xerrada que continuïn donant suport a totes les accions 
que es facin per la llibertat dels polítics i activistes empresonats i que 
mantinguin la confi ança que es pot arribar a tenir un Estat propi per la via 
pacífi ca i democràtica: “Hem de saber canalitzar la nostra indignació; 
ara la independència i la República són més necessàries que mai” | PA
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La CUP va presentar el 15 de desembre al 
Casal El Brot el ‘Llibre Negre’, una antologia 
de textos anarquistes d’alliberament nacio-
nal a càrrec de l’escriptor, fi lòleg i periodista 
Jordi Martí, regidor cupaire a l’Ajuntament 
de Tarragona entre el juny del 2015 i l’octu-
bre del 2018. El ‘Llibre Negre’ inclou textos 
del 1842 al 2018 i tindrà tres volums. El pri-
mer va veure la llum el passat mes de juliol 
i inclou més de 50 documents, coneguts i 
inèdits, sobre el catalanisme llibertari | SA

ANARQUISME

Jordi Martí presenta el ‘Llibre Negre’ sobre 
el catalanisme llibertari convidat per la CUP
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D’esquerra a dreta, Hajar Youki, Paco Requena i Gerard Garrido, durant la presentació al Kursaal 
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La Diputació de Barcelona inverteix 23,5 
milions d’euros per preservar el patrimoni 
arquitectònic de la demarcació

Publireportatge

Coincidint amb l’Any Europeu del Patrimoni 
Cultural, que se celebra aquest any, la Dipu-
tació de Barcelona destina 23.586.642,43 € 
a preservar el patrimoni arquitectònic de la 
demarcació, mitjançant obres de consolida-
ció, reforma i rehabilitació d’edifi cis monu-
mentals i jaciments arqueològics. Aquesta és 
la inversió més important feta, en un sol any, 
per la Diputació de Barcelona en actuacions 
de l’SPAL.

Pel president de la Diputació, Marc Castells, 
aquesta és una «aposta sense precedents, de 
les més importants a nivell econòmic», una 
inversió que repercutirà a tot el territori de la 
demarcació de Barcelona i «permetrà un re-
torn econòmic i social en base a la generació 
d’activitat econòmica, vinculada a la recupe-
ració arquitectònica, però alhora també per-
metrà, en base a la identitat local dels munici-
pis, crear rutes, crear relats que permetin fer 
arribar, en aquests municipis, gent d’arreu del 
territori que els vulgui conèixer i visitar».

A més, assegura que aquesta inversió gene-
rarà economies vinculades al món del turisme 
i «provocarà un benefi ci colateral extraordina-
ri» pel fet «que molts d’aquests béns que la 
Diputació ajudarà a restaurar podran ser uti-
litzats».

Més de 200 projectes
El programa dona suport econòmic a 201 

actuacions de les 12 comarques de la demar-
cació, donant una subvenció del 100% de 
l’import sol·licitat. El suport té la fi nalitat de 
garantir la pervivència del patrimoni arqui-
tectònic i arqueològic local per tal de poder-lo 
usar o millorar-ne l’ús actual.

Aquest programa, inclòs dins del Pla “Xar-
xa de Governs Locals 2016-2019”, també ha 
comptat amb un reconeixement específi c als 
petits municipis, de fi ns a 1.000 habitants, i 
que consisteix en assistència tècnica i jurídica 
especialitzada.

El suport de la Diputació de Barcelona al 
patrimoni arquitectònic no és nou. Fa més 
de cent anys (1904), Enric Prat de la Riba va 
crear el Servei de Patrimoni Arquitectònic Lo-
cal (SPAL), conegut antigament com a Servei 
de Catalogació i Conservació de Monuments. 

El president de la Diputació, Marc Castells, presenta una «aposta sense precedents, de 
les més importants a nivell econòmic», una inversió que repercutirà a tot el territori de la 
demarcació, amb més de 200 projectes, i «permetrà un retorn econòmic i social»
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Les rotondes d’accés a Can Cuiàs i al 
cementiri estaran fetes a fi nal de mes
L’Ajuntament farà una assemblea per explicar la urbanització del vial a Terra Nostra

N-150CAN SANT JOAN

Acaba el Pla de barris amb l’asfaltat del carrer 
Diagonal i l’arranjament de les escales del Putxet

Amb l’asfaltat del carrer Diagonal, fet el 18 de desembre, i l’arranjament 
de les escales del Putxet, el 31 de desembre acabarà ofi cialment el Pla 
de barris de la Muntanyeta de Can Sant Joan. Deu anys després d’ha-
ver estat aprovat per la Generalitat, s’hi han invertit al sector 3,5 milions 
d’euros en actuacions urbanístiques i 40.000 anualment des del 2013 
per a programes de cohesió social. La xifra suposa un terç del total de 10 
milions d’euros  que havien de pagar al 50% la Generalitat i el consistori. 
Els carrers Novell i Triangle, una part de Diagonal i de Bosc més les esca-
les mecàniques entre Pont i Triangle van ser les actuacions projectades 
durant l’anterior mandat a les quals s’han sumat les de l’actual, que han 
estat l’acabament del carrer Bosc, la segona fase de Diagonal i Triangle, 
les escales del Putxet i el tram des des les Vinyes fi ns a Diagonal | PA
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Imatge de les obres de la rotonda que donarà accés al polígon de Can Cuiàs i que sufraguen l’AMB i els empresaris propietaris de les naus
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Les rotondes actualment en cons-
trucció a la N-150, entre Terra 
Nostra i Can Cuiàs, estaran en-
llestides en les properes setmanes; 
de fet, la data fi xada per l’Àrea 
Territorial del consistori és que es-
tiguin operatives el 31 de desem-
bre i el trànsit es pugui restablir 
amb normalitat ja que actualment 
està limitat a un sol carril i regulat 
amb semàfors provisionals que 
donen pas alternatiu als vehicles. 
La rotonda d’entrada al cementiri 
de Collserola i al polígon Coll de 
Montcada, iniciada a fi nal d’agost, 
és la que es troba més avançada i, 
en el moment de tancar aquesta 

edició, estava ja a mig asfaltar. 
Mentre que la del polígon de 
Can Cuiàs, que es va començar 
al març, ha requerit una interven-
ció molt complexa perquè ha estat 
necessari rebaixar l’alçada del vial 
i ampliar la zona destinada als car-
rils, el que ha obligat a excavar la 
muntanya i fer un nou talús. “Les 
constants pluges d’aquesta tar-
dor i el desviament d’una línia 
telefònica soterrada que dona 
servei a la comarca també han 
retardat el calendari”, ha expli-
cat el president de l’Àrea Territo-
rial, Jordi Sánchez (ERC).  
L’Àrea Metropolitana de Barce-
lona (AMB) subvenciona el 70% 

de la construcció de dues roton-
des i els empresaris dels polígons, 
la resta. La de Can Cuiàs costa 
876.000 euros i l’altra, 650.000.

L’N-150 a Terra Nostra. L’Ajunta-
ment farà el 8 de gener (Casino, 
18h) una reunió informativa per 
explicar el calendari d’obres pre-
vist per a la urbanització de la 
carretera des de l’avinguda Terra 
Nostra fi ns al límit amb Cerda-
nyola. Aquesta actuació, que té 
com a objectiu convertir el vial en 
una rambla urbana, es va defi nir 
en un procés participatiu fet l’estiu 
del 2017 i tindrà un cost d’1,5 mi-
lions que també sufragarà l’AMB.

Pilar Abián | Redacció
La segona fase de la remo-
delació de la plaça Lluís 
Companys, que va comen-
çar el passat mes d’agost, 
ha consistit en la creació 
d’una àrea de joc de pilota 
al costat del CAP Montcada 
i Reixac, amb dues cistelles 
de bàsquet –que s’han tras-
lladat de la pista rodona de 
patinatge, una porteria de futbol i una zona destinada a jugar al tennis 
taula. L’estació de vigilància de contaminació atmosfèrica s’ha traslladat 
a la part posterior de la marquesina d’autobús. En una primera fase, 
realitzada el 2017, es van reubicar els dos gronxadors, que es van situar 
amb la resta d’elements del parc infantil, es van retirar l’antiga antena 
de l’estació meteorològica i els aparells de gimnàstica per a adults, que 
es van situar al passeig de ribera del Besòs. La remodelació de la plaça 
l’ha feta el consistori, amb el suport de la Diputació i a instàncies d’una 
proposta del Consell dels Infants | SA

REMODELACIÓ

Finalitza la reforma del parc de la plaça Lluís 
Companys proposada pel Consell dels Infants
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La Taula de la Salut vol mantenir viva 
la lluita per les millores sanitàries

REIVINDICACIÓ

La Taula de la Salut de Mont-
cada i Reixac convocarà cada 
mes una concentració per recla-
mar millores als dos CAP i la 
recuperació dels serveis perduts 
durant l’època de les retallades. 
La primera d’aquestes accions 
es va fer el 13 de desembre da-
vant del CAP Montcada on el 
portaveu del col·lectiu, Gabriel 
Moreno, va informar els assis-
tents de la ronda de reunions que 
s’ha iniciat amb tots els partits 
amb representació parlamentà-
ria perquè instin la Generalitat a 
complir el compromís de reobrir 
el servei d’urgències continuat al 
CAP Montcada –així consta a la 
Llei de Pressupostos del 2017–, 
destinar recursos a la construcció 
d’un Centre d’Urgències d’Aten-
ció Primària (CUAP) i restablir 
els serveis de pediatria al centre i 
de ginecologia. El col·lectiu també 
demana la recuperació dels hora-
ris d’ofi cina de les farmàcies. 
Aquestes reividindicacions són 
les que es van incloure a la moció 

que va ser aprovada pel Ple l’any 
passat. “Volem mantenir viva 
la lluita per tots aquells serveis 
als que tenim dret”, va dir Mo-
reno, qui va animar els assistents 
a secundar les properes manifes-
tacions tant locals com estatals.

Suport institucional. L’acte va 
comptar amb la presència de 
l’alcaldessa Laura Campos (ICV-
EUiA), acompanyada de la regi-
dora de Salut Pública, Mar Sem-
pere (Círculo) i altres membres 
del govern, així com el regidor 
de la CUP, Josep Galván. Sem-
pere va explicar que el CatSalut 

té previst incrementar la dotació 
de metges, pediatres, infermeres i 
personal d’administració als CAP 
de Montcada durant el 2019. 
L’augment dels professionals sani-
taris respon a les darrers mobilit-
zacions del personal i també a la 
inversió de 176.776 euros que la 
Generalitat va incloure al pressu-
post del 2017, va dir l’edil. 
Sempere, d’altra banda, va celebrar 
que els pacients afectats de diabetis 
ja no s’hagin de desplaçar a la Vall 
d’Hebron per fer-se les revisions 
oculars gràcies a què s’ha dotat el 
municipi amb d’una nova màquina 
destinada a aquesta fi nalitat. 

Laura Grau | Montcada

Es reprenen les mobilitzacions per reclamar la recuperació dels serveis retallats

La primera de les noves mobilitzacions proposades per la Taula es va fer el 13 de desembre
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Agbar regala centenars de papereres durant la Fira de Nadal 

Campanya perquè no es 
llencin al clavegueram 
les tovalloletes de vàter

CONSCIENCIACIÓ

En el marc de la Fira de Nadal, 
Aigües de Barcelona (Agbar) va 
posar en marxa al municipi una 
campanya de conscienció ciu-
tadana per evitar el llançament 
de les tovalloletes de vàter a la 
xarxa de clavegueram ja que 
són molt perjudicials per al medi 
ambient. L’acció va consistir en 
el repartiment de papereres de 
plàstic entre els visitants de la 
Fira. La iniciativa es va posar en 
marxa al 2016 a diversos munici-

pis del Baix Llobregat i l’any pas-
sat es va estrendre a poblacions 
del Barcelonès. “Durant els dos 
anys d’experiència, hem cons-
tatat que s’ha reduït el nivell 
de residus sòlids que arriben 
a les depuradores”, va explicar 
el director d’Agbar a la demarca-
ció de Montcada, Eduard Bosch. 
També va fer acte de presència el 
regidor de Medi Ambient, José 
Domínguez (Círculo), qui va ex-
pressar el seu suport a la campa-
nya.

Sílvia Alquézar | Montcada

Agbar va muntar una parada a la Fira, el 15 de desembre, d’on va distribuir les paperes
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El Ple aprova 
el codi ètic dels 
càrrecs polítics 
Laura Grau | Redacció

El Ple de novembre va  aprovar 
defi nitivament el codi ètic dels 
alts càrrecs de l’Ajuntament, un 
document promogut per la Re-
gidoria del Bon Govern i Trans-
parència que encapçala el regidor 
de Círculo, José Domínguez, i 
que dona compliment a la Llei de 
Transparència. Aquest protocol 
estableix els principis ètics i les 
normes de conducta a seguir per 
part dels representants polítics a 
l’administració. També preveu la 
creació d’una Comissió ètica que 
vetlli pel compliment del codi i 
que estarà formada per personal 
de l’Ajuntament i dos represen-
tants de la societat civil.
El document es va aprovar amb 
el suport d’ICV-EUiA, ERC, 
Círculo, PSC, PDeCAT, Cs i PP. 
La CUP es va abstenir perquè 
el text no recull la limitació dels 
sous dels edils per tal que mai 
superin el doble de salari mínim 
professional. La regidora de Cír-
culo en l’oposició, Ana Ballesta, 
va votar en contra entenent que 
el codi és un “refregit” del de la 
Diputació i limita a dues persones 
la representativitat de la ciutada-
nia a la Comissió de control.
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El departament de Territori i Sos-
tenibilitat reconeix la complexitat 
de la urbanització del Bosc d’en 
Vilaró, ubicada en zona forestal a 
cavall entre Montcada i Badalona, 
i estudia com afrontar la proble-
màtica que afecta els veïns en el 
marc de l’actual Llei d’Urbanis-
me. Aquesta va ser, en resum, la 
resposta que el conseller Damià 
Calvet va donar al grup de Cs a 
la Comissió de Territori del Parla-
ment de Catalunya que es va fer 
el 28 de novembre i a la qual van assistir representants de l’AV Bosc d’en Vilaró. El diputat de Cs Sergio 
Sanz havia preguntat el passat 18 de maig al conseller quines accions està duent a terme el govern de la 
Generalitat per solucionar la situació en què es troba la urbanització on hi ha més de 200 cases edifi cades 
pendents de regularització. Fonts de l’AV han indicat que mantenen contactes periòdics amb els diferents 
grups parlamentaris perquè la cambra afronti una problemàtica que és compartida per altres urbanitzacions 
arreu de Catalunya | PA

URBANISME

El conseller Damià Calvet respon al Parlament preguntes 
de Cs sobre la urbanització el Bosc d’en Vilaró

Els centres de Serveis Socials de Montcada i Reixac (a la Casa de la Vila 
i el Kursaal) van convocar el passat 30 de novembre una aturada de 15 
minuts per defensar els professionals d’aquest àmbit a tot Catalunya i en 
contra de la violència ocupacional que pateixen –a la imatge superior, la 
protesta feta al carrer Major. Les concentracions van rebre el suport del 
govern municipal i dels sindicats amb representació a l’Ajuntament | LG

PROTESTA

Treballadors de Serveis Socials es concentren 
contra la violència ocupacional que pateixen
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Ni els topalls de goma ni el ràdar que 
l’Ajuntament va instal·lar fa dos anys han 
solucionat el problema de trànsit que 
afecta la zona residencial de Mas Duran, 
utilitzada per molts cotxes i vehicles pe-
sants provinents de la carretera C-17 per 
enllaçar amb l’autopista C-58. Tot i que fa 
un any la Generalitat va retirar el senyal 
que indicava la sortida de Mas Duran per 
connectar amb la via ràpida –actuació 
que la Direcció General de Carreteres va 
fer a petició de l’Ajuntament–, encara són 
molts els conductors que utilitzen aques-
ta ruta. Un grup de veïns denuncia que 
aquesta situació, unida a l’elevada velo-
citat  a la que circulen alguns conductors, 
crea situacions de perill per als vianants, especialment en els itineraris de pas cap a l’escola Mas Rampinyo. 
El darrer incident es va registrar el 30 de novembre al carrer Pau Picasso, on una furgoneta que circulava 
a gran velocitat va atropellar mortalment el gos d’un veí mentre creuava un pas de vianants, donant-se a la 
fuga. Per tot això, s’ha reprès la campanya de recollida de fi rmes que va posar en marxa el veïnat al 2016 
demanant a l’Ajuntament que prohibeixi l’entrada de vehicles pesants al barri, que adopti mesures dissuasòries 
per pacifi car el trànsit, com un sistema de regulació semafòrica, i que proposi recorreguts alternatius pel polígon 
Foinvasa. “Ja estem farts d’aquesta situació i volem que el govern apliqui mesures efectives per solventar 
el problema”, ha dit el veí Javier Mateo. Els representants de la iniciativa ja han tingut una primera reunió amb 
el president de l’Àrea Territorial, Jordi Sánchez (ERC), i tècnics municipals que s’han mostrat receptius a les 
seves demandes i amb els quals tenen previst reunir-se en els propers dies per concretar les accions a fer amb 
l’objectiu de ralentitzar el pas de vehicles per la zona residencial | LG

REIVINDICACIÓ VEÏNAL

Mas Duran torna a reclamar mesures per pacifi car el trànsit
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La Policia Local ha tramitat en les darreres setmanes una desena de de-
núncies per incompliment de l’Ordenança municipal de convivència contra 
veïns que han deixat bosses d’escombraries a la via pública, a solars o 
a papereres en comptes de fer servir els contenidors. Els infractors han 
estat localitzats gràcies a les proves localitzades en la inspecció de les 
pròpies deixalles i seran sancionats amb multes d’entre 90 i 120 euros.
Precisament el passat mes d’octubre l’Ajuntament va posar en marxa 
la campanya ‘La Montcada i Reixac que volem és a les teves mans’ per 
acabar amb les males praxis en matèria de residus i abocaments. El 
regidor de Serveis Municipals, Jordi Sánchez (ERC), ha assegurat que el 
consistori continuarà conscienciant però també sancionant. “Aquest –ha 
dit– és un problema de tothom i la col·laboració ciutadana és impres-
cindible per lluitar contra l’incivisme reiterat d’algunes persones” | LR

Un montcadenc de 47 anys va in-
gressar a la presó el 29 de novem-
bre com a presumpte responsable 
de tres robatoris amb violència i 
tres agressions sexuals –dues de 
les quals, en grau de temptativa– a 
dones d’edat avançada al districte 
barceloní de Gràcia. Segons fonts 
dels Mossos, l’home va abordar 
dues dones en molt poca estona 
de diferència quan elles accedien 
al seu domicili i les va colpejar amb 
la intenció de sotreure’ls els diners i 
i agredir-les sexualment causant-lis 
lesions lleus. La policia va establir 
un dispositiu per identifi car i loca-
litzar l’agressor que també podria 
estar relacionat amb una altra de-
licte comès amb el mateix patró el 
18 de novembre, a Gràcia | LR

Detingut un veí per la 
presumpta agressió 
a tres dones grans 
del barri de Gràcia

L’AMB subvenciona 
la compra de bicis 
elèctriques

L’Àrea Metropolitana de Barcelona 
(AMB) ha activat una nova convo-
catòria de subvencions de 250 eu-
ros per a la compra de 500 noves 
bicicletes elèctriques per als ciuta-
dans que decideixin comprar-ne 
una. L’ajut dona continuïtat a les 
convocatòries iniciades al 2014. 
Els montcadencs que vulguin be-
nefi ciar-se de la iniciativa només 
han d’anar a una de les 32 boti-
gues adherides com a entitats 
col·laboradores de l’AMB, escollir 
una bicicleta elèctrica fi ns a 1.350 
euros i omplir un formulari, on 
hauran d’acreditar que resideixen 
en un dels 36 municipis metropo-
litans. El llistat de les botigues es 
pot consultar al web www.amb.cat/
bicielectrica | PA

INCIVISME

La Policia Local tramita una desena de denúncies 
per abandonament d’escombraries al carrer
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PREMI NADALENC

La botiga Tot&Més 
torna a guanyar 
el concurs d’aparadors
L’aparador de la botiga Tot & Més, 
que recrea un taller de tions –a la 
fotografi a–, ha guanyat el primer 
premi local i el 3r de la comarca 
al concurs que convoca la Cam-
bra de Comerç de Sabadell amb 
el suport dels ajuntaments de la 
demarcació. Montcada ha estat 
el municipi amb més inscripció, 
amb un total de 27 establiments 
participants. Les altres botigues 
guardonades a nivell local són el 
Centre de Jardineria Terra Nostra 
(2n), Chic & Beauty (3r), AmbHac 
(4t) i Perruqueria Escuder (5è). El 
premi consisteix en un viatge for-
matiu per conèixer les estratègies 

comercials d’altres territoris. D’al-
tra banda, les dues associacions 
de comerciants tenen en marxa 
diverses iniciatives per promoure 
les compres de Nadal. L’entitat de 
Can Sant Joan sortejarà 12.000 
euros en vals de compra entre la 
seva clientela, el 12 de gener a la 
plaça del Bosc (16h) i també hi 
haurà activitats per a la canalla 

com infl ables i un circuit de cars. 
Per la seva banda, Montcada 
Centre Comerç va fer el 15 de de-
sembre el cagatió, coincidint amb 
la Fira de Nadal. També ha iniciat 
una campanya que fi nalitzarà amb 
un sorteig de vals de compra de 
200, 150, 100 i 50 euros per gas-
tar a les botigues associades que 
es farà el 10 de gener | SA



132a quinzena | Desembre 2018 13Societat

Societat
laveu.cat/societat

PÀG. 14

NOU REGLAMENT DE PARTICIPACIÓ
L’Ajuntament va donar llum verda a l’aprovació 
inicial del nou document, que inclou novetats 
importants en la participació als Plens Municipals

M. Ángeles Parente i Luís Pablo 
Jiménez són dos dels nou joves 
que han participat al programa 
pilot Montcada Inclou, promo-
gut per la Regidoria de Promoció 
Econòmica i Ocupació de l’Ajun-
tament amb l’objectiu d’ajudar 
el col·lectiu de persones amb 
diversitat funcional intel·lectual 
a incorporar-se al mercat laboral 
ordinari. Parente, de 21 anys i 
veïna de Terra Nostra, ha fet les 
pràctiques a la botiga de roba del 
carrer Major AmbHac i a un su-
permercat de Barcelona. 

“M’ha agradat molt l’experi-
ència, tant la formació com les 
pràctiques i confi o que aquest 
programa m’obri portes a al-
tres feines perquè actualment 
estic a l’atur”, ha explicat la 
jove, molt satisfeta de l’experi-
ència de treballar al supermer-
cat, reposant i ordenant produc-
tes. La responsable de la botiga 
AmbHac, Helena Abril, diu que 
tornaria a repetir i anima altres 
empreses a contractar persones, 
“que aporten valors molt po-

sitius com l’espontaneïtat, la 
sinceritat i les ganes de viure”.

Itineraris. Luis Pablo Jiménez, 
amb formació en el món de 
l’hostaleria, ha treballat a l’esta-
bliment McDonald’s del polígon 
Can Milans un total de 60 ho-
res, fent principalment tasques 
de neteja. “M’agradaria que-
dar-me a treballar aquí o po-
der fer algun dia de cuiner en 
un restaurant”, afi rma el jove. 
L’encarregat, Javier Espinosa, ha 
destacat la bona predisposició de 
Luis Pablo a les tasques que se 

Laura Grau | Redacció

M. Ángeles Parente posa amb Helena Abril, de la botiga AmbHac, on ha fet part de les pràctiques
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‘MONTCADA INCLOU’

Una desena de joves han fet pràctiques formatives no laborals o visites d’un dia a sis empreses que s’han ofert voluntàries

Un programa pilot ajuda a buscar feina 
a persones amb alguna disfuncionalitat

L’associació Adimir es converteix en una fundació

Luis Pablo Jiménez, d’Adimir, ha fet les seves primeres pràctiques a l’establiment McDonald’s
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Òscar Gil: ‘Volem 
repetir l’experiència 
i implicar més 
empreses locals’
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Adimir ha passat a ser una fundació 
amb l’objectiu de poder-se benefi -
ciar dels ajuts econòmics d’empre-
ses interessades a col·laborar amb 
l’associació, dedicada a les persones 
discapacitades psíquiques, físiques i 
sensorials. “Hem donat aquest pas 
per seguir creixent, ja que com a 
entitat només podíem obtenir sub-
vencions públiques i cada cop són 
més minses”, va explicar la portaveu 
d’Adimir, Carolina Ibáñez, en un acte 
a la Casa de la Vila l’1 de desembre  
amb motiu del Dia Mundial de la Dis-
capacitat, que es commemora el dia 
3. Les fi rmes que vulguin invertir en 
la fundació es podran desgravar i do-
nar compliment a la llei d’integració 
social, segons la qual les empreses 
amb més de 50 treballadors, han 
de reservar una quota del 2% de 
la plantilla per a persones amb una 
discapacitat igual o superior al 33%. 

Un altre dels objectius 
d’Adimir és treballar per 
la integració de les dones 
“ja que estan doblement 
discriminades, pel seu 
gènere i per la seva dis-
capacitat”, va argumen-
tar Ibañez. El projecte 
neix d’un estudi que ha 
fet l’organització aplicada 
als seus propis membres 
i usuaris en què es cons-
tata que les dones són majoritària-
ment –entre el 60 i el 70%– les que 
assumeixen la cura dels fi lls o els fa-
miliars amb discapacitat, en alguns 
casos, en solitari. En el mateix acte, 
Adimir va fer balanç del projecte 
‘Entèn la teva ciutat amb pictogra-
mes’ –imatge de la fotografi a– que 
es va iniciar al 2017 i que ha permès 
retolar 200 comerços, restaurants i 
bars, i 50 equipaments municipals 

li han encomanat. “És entusiasta, 
treballador i responsable”, ha afe-
git Espinosa.
Les pràctiques a empreses són 
l’última fase del programa. A la 
primera, els joves reben formació 
sobre recerca de feina i habilitats 
socials. “Els hi fem un itinerari 
personalitzat segons els seus inte-
ressos i simulacions  d’entrevistes 
perquè sàpiguen amb què es tro-
baran”, explica la tècnica  Patrícia 

Zambrano, qui també s’ha ocupat 
de buscar empreses disposades a 
col·laborar en el projecte, ja sigui 
amb visites d’un dia o bé amb un 
conveni de pràctiques formatives 
no laborals. A més de les dues em-
preses citades, també es van oferir 
voluntàries els Centres de Dia Sira, 
Ferpalovi Dia & Go (Barcelona), la 
botiga d’animals Faunarama (Ri-
pollet) i l’Hotel Sercotel. Els usuaris 
provenen de les associacions  Adi-

mir i Tot x Tu, el projecte Diltet i la 
borsa de treball de Promoció Eco-
nòmica. El programa s’ha pogut 
dur a terme gràcies a una subven-
ció de la Diputació de Barcelona. 
La voluntat del regidor de Promo-
ció Econòmica, Óscar Gil (ICV-
EUiA), és repetir l’experiència 
“per arribar a més empreses 
locals i seguir treballant perquè 
aquestes persones puguin assolir 
una vida laboral normalitzada”.

amb unes plaques que, mitjançant 
dibuixos, indiquen l’ús de cada lo-
cal. La portaveu de la fundació va 
agrair la implicació de l’Ajuntament 
i les associa cions de comerciants . 
Adimir també va organitzar el dia 1 
accions  de sensibilització a la plaça 
de l’Església, en què van participar 
els membres del seu esplai i ha 
lamentat que cap membre del go-
vern assistís als actes | PA
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El Ple de l’Ajuntament va apro-
var per unanimitat la moció pre-
sentada per la CUP Montcada 
sobre el nou decret que està re-
dactant el Departament d’Ense-
nyament de la Generalitat referit 
a la gestió de l’espai de menjador 
a les escoles públiques. El text és 
un escrit del col·lectiu SOS Men-
jador, un moviment que ha mos-
trat el seu rebuig al futur decret i 
que proposa obrir un nou debat 
amb l’objectiu d’arribar a una 
nova proposta que compti amb 
el màxim de consens. 
Davant del malestar de la co-
munitat educativa al territori, 
el departament d’Educació va 
anunciar el 12 de desembre que 
prorrogava el debat sobre el fu-
tur decret, que no es podrà apli-
car, com a mínim, fi ns al curs 
2020-21. L’objectiu del govern 
català és consensuar un text per 
substituir l’actual –aprovat l’any 
1996– i que regularà un servei 
que utilitzen 400.000 alumnes a 
tot Catalunya i genera uns 2,5 
milions d’euros diaris de negoci.

La moció. El text insta la Genera-
litat a trobar una fórmula legal o 
un acord polític amb els ajunta-
ments o els Consells Comarcals 
per tal que les ampas puguin 
continuar fent una gestió direc-
ta del menjador escolar fi ns que 
s’aprovi el nou marc regulatiu. El 
document també exigeix a Ense-
nyament reconèixer la fi gura dels 
vetlladors per als infants amb ne-
cessitats educatives especials per 
garantir un servei inclusiu i de 
qualitat. Tots els grups munici-

pals van coincidir a destacar el 
problema legal que existeix en el 
fet que les ampas contractin di-
rectament les empreses adjudica-
tàries del servei. En aquest punt, 
alguns grups municipals com 
el PSC, ICV-EUiA i Círculo 
Montcada van proposar resoldre 
aquest escull mitjançant convenis 
o concerts entre les associacions 
de pares i mares i les administra-
cions públiques per evitar l’ex-
ternalització dels menjadors en 
favor de grans empreses de cà-
tering. Precisament el tema legal 
va motivar l’abstenció del PP en 
aquesta qüestió, fent un vot dife-
renciat. 
D’altra banda, Esquerra també 
va fer un vot diferenciat en el 
primer punt, plantejant substitu-
ir el terme aturar per ajornar o 
buscar una moratòria en els tre-
balls d’elaboració del decret, una 
proposta que no va ser acceptada 
per la resta de grups municipals 
del Ple de l’Ajuntament.

El Ple de l’Ajuntament, reunit el 29 
de novembre a la Casa de la Vila, 
va donar llum verda a l’aprovació 
inicial de la modifi cació del regla-
ment de Participació Ciutadana, 
amb els vots a favor de l’equip de 
govern –ICV-EUiA, ERC i Cír-
culo–, el PSC i el PDeCAT. Per la 
seva banda, Cs, la CUP i el PP es 
van abstenir i la regidora de Cír-
culo a l’oposició, Ana Ballesta, va 
votar en contra. La responsable 
de Ciutadania, Mónica Martínez 
(ICV-EUiA), va explicar les prin-
cipals novetats que presenta el nou 
document, basat en un model marc 
de la Diputació. L’edil va defi nir el 
reglament com “una eina per mi-
llorar la qualitat democràtica de 
la ciutat” i va destacar alguns dels 
canvis més signifi catius, com l’eli-
minació dels Consells Ciutadans i 
la fi gura del Defensor Local de la 
Ciutadania, un servei que queda 
cobert amb l’acord que l’Ajunta-
ment té amb el Síndic de Greuges. 
Durant el procés participatiu per 
reelaborar el document, Martínez 
va comentar que es va plantejar 
la possibilitat de suprimir els regi-
dors de barri “perquè estant te-
nint un funcionament desigual, 
però fi nalment es va decidir 
mantenir-los perquè apropen 
la ciutadania a la participació”.

Altres modifi cacions destacades 
fan referència a la participació de 
la ciutadania i entitats als Plens 
Municipals, recollides a l’article 
23 del reglament. El nou text con-
templa la seva intervenció en els 
punts on estiguin implicats, sempre 
i quan s’hagi sol·licitat per escrit a 
l’Alcaldia amb una antelació míni-
ma de 48 hores abans de la sessió 
plenària. La intervenció oral la farà 
una única persona representant del 
col·lectiu durant el temps assenya-
lat per l’alcalde o alcaldessa, i amb 
anterioritat al debat i la votació de 
la proposta. 

Altres novetats. El nou reglament 
també contempla que es puguin 
fer preguntes al Ple sobre qües-
tions no incloses en l’ordre del 
dia, però s’haurà de presentar 
una sol·licitud per escrit amb una 
antelació mínima de 48 hores. 
Les entitats del municipi podran 
demanar una reserva per assistir 
al Ple, de com a màxim dues per-
sones per associació, mitjançant 
una instància presentada amb 

una antelació mínima de 24 hores 
abans de l’inici de la sessió. En el 
torn d’intervencions de l’oposició, 
les veus més crítiques van ser les de 
la CUP, el PP i Ballesta. El PDe-
CAT va votar a favor, però el seu 
portaveu, Joan Carles Paredes, va 
apuntar la necessitat de fomentar 
la participació: “El reglament ha 
d’existir, però creiem que no cal 
limitar i posar uns terminis per-
què va en detriment de la parti-
cipació”. 
Per la seva banda, el portaveu cu-
paire, Josep Galván, va manifestar 
que la seva formació no se sent 
identifi cada amb “una participa-
ció que queda reglada a una via 
merament informàtica i alta-
ment burocratitzada per la insti-
tució”. La representant del PP, Eva 
García, va argumentar la seva abs-
tenció “no tant pels canvis, que 
no són tan signifi catius, sinó per 
la contradicció dels partits del 
govern quan estaven a l’oposició, 
ja que nosaltres entenem que el 
que fan és limitar i posar traves 
a la participació”. D’altra banda, 
Ballesta també va centrar les seves 
crítiques en l’article 23 en conside-
rar que “es limita la participació 
als Plens, quan se n’hauria de 
promoure juntament amb la 
presa de decisions sobre els te-
mes municipals”, va dir.

El nou Reglament de Participació va ser un dels punts més debatuts al Ple de novembre, que va tenir lloc el dia 29 a la Casa de la Vila

Sílvia Alquézar | Montcada

PLE DE NOVEMBRE

S’introdueixen canvis en l’assistència i les intervencions als Plens Municipals 

Llum verda a l’aprovació inicial 
del nou Reglament de Participació 
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El Ple Municipal va aprovar per 
unanimitat el Pla Local de diver-
sitat sexual, afectiva i de gènere 
per al període 2019-2022, que 
neix amb l’objectiu de sensibi-
lització la població sobre la lli-
bertat sexual, prevenir i detectar 
possibles discriminacions i ga-
rantir els drets de les persones 
LGTBI. El document, elaborat 
amb el suport de la Diputació i 
l’empresa Connexus, s’articula 
al voltant de 8 línies d’actuació 
i 32 objectius. En el primer any 
de la seva aplicació, es duran a 

terme una cinquantena d’acci-
ons, amb un pressupost de 9.000 
euros.  “Agraïm la feina de la 
Diputació de Barcelona, Cone-
xus, les persones del col·lectiu 
LGTBI i el personal munici-
pal de l’Ofi cina d’Atenció a la 
Dona i la Regidoria de Políti-
ques d’Igualtat que ha liderat 
el projecte perquè puguem 
portar a aprovació aquest Pla”, 
va dir la presidenta de l’Àrea So-
cial, Mar Sempere (Círculo). La 
presentació del document es farà 
el proper 17 de gener a l’Auditori 
Municipal (18.30h).

Laura Grau | Redacció

La CUP va presentar el text del col·lectiu SOS Menjador

Moció sobre l’esborrany 
del decret de menjadors

Sílvia Alquézar | Montcada

Josep Galván, portaveu de la CUP
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El nou redactat permet 
fer preguntes al Ple 
sobre temes no inclosos 
a l’ordre del dia

El text es presentarà el 17 de gener, a l’Auditori Municipal

Aprovat el Pla Local de 
diversitat sexual i afectiva
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La Regidoria de Comerç ha fet un 
balanç positiu de la Fira de Nadal, 
que va tenir lloc el 15 i el 16 de 
desembre a la plaça de l’Església i 
el carrer Major amb la participació 
d’una quarantena de paradistes en-
tre entitats i establiments locals. El 
consistori ha destacat l’elevada as-
sistència de visitants, especialment 
el dissabte. El nou emplaçament de 
la Fira al centre històric de la ciu-
tat també ha estat ben acollit per la 
ciutadania i els paradistes. “Entre 
tots plegats crec que s’ha acon-
seguit una fi ra més acollidora 
i l’afl uència de públic ha estat 
més elevada que en altres anys”, 
ha destacat la regidora de Comerç 
i Turisme, Montse Ribera (ERC), 
qui ha agraït als paradistes la seva 
participació. Una de les principals 
atraccions de la Fira va ser una bola 
gegant de neu, que es va instal·lar 
a la plaça de l’Església durant els 
dos dies i per la qual van passar un 

miler de persones. Dissabte, tam-
bé hi va haver un espai de les bi-
blioteques i un cagatió a càrrec de 
Montcada Centre Comerç, que va 
atraure uns 500 infants. També es 
van fer altres activitats com tallers, 
jocs i una cantada de nadales a càr-
rec del grup Clover. 

Campanya. Sis entitats –AMPA Fe-
dac, EBM Font Freda, Església Es 
x Fe, Adimir, Creu Roja i Montca-
da Solidària– han col·laborat apor-
tant material escolar o fent-hi un 
donatiu a la campanya ‘Regala il-
lusions’, que té per objectiu que cap 
infant del municipi es quedi sense 
regals al Nadal. Representants de 
les associacions van lliurar la seva 
aportació, en un acte a l’Ajunta-
ment el dia 12. “El vostre suport 
és fonamental per tirar enda-
vant la campanya, que arriba 
a 350 infants”, va dir l’alcaldessa, 
Laura Campos (ICV-EUiA), du-
rant la recepció. 

Una quarantena de paredetes d’entitats i establiments comercials va participar a la Fira de Nadal el 15 i 16 de desembre
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Sílvia Alquézar | Montcada

FIRA DE NADAL

Hi va participar una quarantena d’entitats i botigues

L’esperit nadalenc 
omple el carrer Major 
i la plaça de l’Església 
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Les entitats que han col·laborat a la campanya ‘Regala il·llusions’ van ser rebudes per les autoritats municipals en un acte a l’Ajuntament
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Montcada i Reixac va recaptar 
el 16 de desembre 4.000 euros al 
festival solidari que La Unió de 
Mas Rampinyo i l’Ajuntament 
van organitzar per segon any 
consecutiu al Teatre Municipal 
amb motiu de la Marató de TV3, 
que enguany està dedicada a la 
lluita contra el càncer. La matinal 
va començar a l’àgora de Mont-
cada Aqua amb una masterclass 
de zumba a càrrec dels monitors 

de La Unió i la venda de manuali-
tats elaborades pel grup de dones 
de l’entitat.
Entre les 11 i les 14h, el focus 
d’atenció es va traslladar a l’es-
cenari del Teatre Municipal, amb 
l’actuació de diverses entitats i 
escoles de ball de la ciutat: Gris-
dance, Jym’s, Eva Nieto, Cirqs 
Studio, Club de Ball Esportiu En-
dansa, Club Gimnàstic La Unió, 
Grup Dansa Jazz Susana Arévalo 
de La Unió, Emma Altadill, Ca-

sal Gent Gran de Montcada i el 
Grup Combo de l’Aula de Músi-
ca de l’Ajuntament. Les entrades 
es van exhaurir dies abans del 
festival solidari però, per acon-
seguir recollir més diners, es van 
revendre les localitats de les per-
sones que marxaven del Teatre al 
llarg de la matinal. 
Els organitzadors han agraït la 
col·laboració de la ciutadania i 
del teixit associatiu del municipi 
en la iniciativa. 

El Grup Combo de l’Aula de Música de l’Ajuntament va obrir les actuacions del festival solidari de la Marató de TV3 al Teatre Municipal

Sílvia Alquézar | Redacció

LLUITA CONTRA EL CÀNCER

Va tenir lloc el 16 de desembre al Teatre Municipal, organitzat per La Unió i l’Ajuntament

Montcada recapta 4.000 euros al 
festival solidari de la Marató de TV3
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Càritas Montcada coordina la iniciativa solidària, que va tenir lloc el 30 
de novembre i l’1 de desembre. L’entitat ha fet una valoració molt po-
sitiva perquè s’han recaptat dues tones més que l’any passat. La cam-
panya d’enguany va comptar amb la participació de 150 voluntaris. Les 
banyeres per fer els donatius es van instal·lar als supermercats Merca-
dona (El Punt i Can Cuiàs), Condis de Montcada Nova i Montcada Cen-
tre, Dia de Can Sant Joan, Caprabo i Sorli Discau de Montcada Centre 
i Gros Mercat, al polígon de la Ferreria. Els aliments recollits es distri-
buiran entre les més de 400 famílies d’entorns vulnerables de la ciutat 
que són derivades des del departament de Serveis Socials a Càritas | SA

SOLIDARITAT
El Gran Recapte aconsegueix 17 tones d’aliments

L’AV del Bosc d’en Vilaró va organitzar el 2 de desembre la paella soli-
dària, que va comptar amb l’assistència de representants de diverses 
formacions polítiques i d’entitats. La jornada també va incloure una 
recollida d’aliments. Els donatius s’han destinat a entitats de Badalo-
na i Montcada com l’associació Sin teta hay paraíso, que treballa en 
la lluita contra el càncer de mama, i el menjador social El Caliu. A la 
foto, representants de l’entitat veïnal van visitar el menjador social per 
fer el lliurament de la donació d’aliments | SA

Unes 150 persones, a la paella del Bosc d’en Vilaró
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ESCOLES BRESSOL MUNICIPALS

La Xarxa d’Escoles Bressol Mu-
nicipals de Montcada i Reixac, 
coordinada des de la Regidoria 
d’Educació, Infància i Joventut, 
s’ha dotat d’una aula d’estimula-
ció multisensorial, que s’ubica a 
l’Escola Bressol Can Sant Joan. 
Es tracta d’un recurs al servei de 
l’aprenentatge inclusiu i l’atenció 
a la diversitat, que reforcen l’apre-
nentatge de les competències en 
les diferents etapes educatives, 
inclosa la de 0 a 3 anys. 
L’Ajuntament ha rebut una sub-
venció de 21.500 euros de la 
Diputació de Barcelona per tirar 
endavant aquest projecte. És un 
recurs compartit i obert a altres 
serveis d’atenció a la petita in-
fància del municipi, que també 
podran fer ús d’aquest espai prè-
via coordinació amb l’educadora 
referent de l’aula.
Per posar en marxa ofi cialment 
aquest servei, el centre va orga-

nitzar el passat 15 de desembre 
una festa al centre, amb un espec-
tacle musical i una visita guiada 
a la nova aula. Aprofi tant aquest 
acte,  al qual va assistir una repre-
sentanció del govern municipal, 
l’escola també va fer una jorna-

da de pati obert, adreçada a tot-
hom i especialment a les famílies 
amb canalla petita. L’EBM Can 
Sant Joan oferirà el servei de pati 
obert en altres moments del curs 
escolar amb diverses propostes 
de dinamització i participació. 

El servei es va inaugurar el 15 de desembre amb una festa i una jornada de pati obert

L’EBM Can Sant Joan estrena una 
aula d’estimulació multisensorial

Sílvia Alquézar | Redacció

L’aula multisensorial és un recurs que podran utilitzar les EBM i els serveis d’atenció a la infància

PR
EM

SA
 A

JU
N

TA
M

EN
T

PI
LA

R
 A

BI
ÁN

El veredicte es va donar a co-
nèixer el 13 de desembre en el 
marc de la festa de benvinguda 
al Nadal organitzada al Casal 
de la Mina, a la qual van as-
sistir les autoritats municipals 
encapçalades per l’alcaldessa, 
Laura Campos (ICV-EUiA). El 
certamen està dotat amb 500 
euros i ha comptat amb la par-
ticipació de set treballs. El logo-
tip premiat –a la foto– busca la simplicitat a l’hora d’intentar crear un 
símbol capaç de representar un gest amistós i de complicitat amb 
la ciutadania a través d’un major de 60 anys (>60) que somriu i a la 
vegada pica l’ullet, aportant les habilitats pròpies del llenguatge de les 
emoticones textuals. Els logotips presentats es poden visitar al Casal 
fi ns al 31 de gener. La festa prenadalenca també va incloure l’home-
natge a les persones sòcies del Casal que aquest any han fet 90 anys. 
La celebració va comptar amb la tradicional encesa del pessebre i les 
actuacions de la coral del Casal i el grup de playback del Casal | SA

GENT GRAN
Carlos Esteban guanya el concurs de logotip 
‘Montcada, ciutat amiga amb les persones grans’

El Casino va acollir l’1 de desembre 
la primera edició, organitzada per l’AV 
de Terra Nostra i el Centre Cívic l’Alzi-
na. Hi van assistir prop d’un centenar 
de persones que van poder gaudir de 
diferents experiències en videojocs 
i realitat virtual, com el simulador de 
conducció –a la foto– o jocs de video-
consoles. Donat l’èxit d’aquest any, els 
organitzadors volen donar continuïtat 
a la iniciativa amb noves edicions | SA

TERRA NOSTRA
Èxit de la primera edició de la Fira dels jocs virtuals
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Amb motiu del Dia del Migrant, el 
Centre Cívic La Ribera va inaugu-
rar el 18 de desembre l’exposició 
permanent ‘Veus des de la Ribera’, 
una obra del fotògraf barceloní 
Joan Tomàs formada per retrats 
del veïnat fets entre els anys 2012 i 
2013 amb l’objectiu de donar a co-
nèixer el barri i trencar els estigmes 
sobre aquest sector de la ciutat.
L’acte va comptar amb la presèn-
cia de l’alcaldessa, Laura Campos 
(ICV-EUiA), qui va destacar que 
els processos migratoris “s’han de 
veure sempre com una oportu-
nitat per enriquir-se, ampliar 
horitzons i aprendre molt”.
Per la seva banda, la regidora de 
Serveis Socials i Polítiques d’In-
clusió, Mar Sempere (Círculo), va 
assenyalar que la mostra busca 
“posar veu i rostre a tots els que 
formen part d’aquesta comuni-
tat”. Finalment, Joan Tomàs va fer 
una valoració positiva de l’exposi-
ció: “Aquesta és una experiència 
que dignifi ca tots els veïns i ens 
ajuda a millorar el sentit de perti-
nença, de saber quins són els nos-
tres veïns i conèixer-los millor”.

Altres actes. En acabar els parla-
ments, es va projectar el documen-
tal “Encaixats”, del director Alber-
to Bougleux, i posteriorment, es 
va fer una tertúlia per compartir 
diferents experiències sobre la mi-
gració. ‘Veus des de la Ribera’ arri-
ba al Centre Cívic després d’haver 
estat exposada els últims cinc anys 
sota els pilars de l’autopista C-33, 
que ara acullen els murals del fes-

tival MIRA’MiR. El programa del 
Dia del Migrant també va incloure 
la representació de l’espectacle de 
microteatre ‘Kika, mujer emigran-
te’, d’Illart Produccions Escèni-
ques. El muntatge, basat en el llen-
guatge de la música, els colors i les 
imatges, representa el viatge d’una 
dona que emigra del seu país i les 
sensacions i emocions que viu en 
arribar al nou destí. 

L’Espai Kursaal va acollir un espectacle de microteatre titulat ‘Kika, mujer immigrante’

Sílvia Alquézar | Can Sant Joan

POLÍTIQUES D’INCLUSIÓ

El programa va incloure un espectacle teatral, una exposició i un cafè tertúlia

Montcada celebra el Dia del Migrant 
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La iniciativa, que s’ha fet a proposta del col·lectiu, ha suposat ‘una petita revolució’ 

Un grup de dones d’origen marroquí 
aprèn a nedar amb un curs de Càritas

PROJECTE BON DIA

Els Amics dels Clàssics han pre-
sentat el cartell de la VII Fira de 
l’automòbil i la trobada de vehi-
cles clàssics de Montcada i Reixac, 
que tindrà lloc el 27 d’octubre de 
2019 i organitzen conjuntament 
l’Ajuntament i l’entitat. Per al 
cartell ofi cial de cada edició, els 
Amics dels Clàssics escullen un 
espai representatiu del municipi i 
enguany han estat triats els pilars 
de l’autopista C33 amb els mu-
rals del festival MIRA’MIR, que 
es va fer el passat mes d’octubre. 
L’Agrupació Fotogràfi ca de Mont-

cada i Reixac (Afotmir) és l’entitat 
que s’encarrega de realitzar cada 
any la instantània per al cartell 
d’aquesta fi ra que s’ha convertit 
en un referent a la comarca | LR  

Els Amics dels Clàssics presenten 
el cartell de la 7a Fira de vehicles

Cada divendres al matí, la pisci-
na del complex Montcada Aqua 
rep la visita d’una vintena de 
dones, la majoria d’origen mar-
roquí, que participen en un curs 
de natació. La major part no 
sap nedar i viu amb emoció la 
perspectiva d’aprendre’n. Totes 
porten el vestit de bany musul-
mà, una peça homologada que 
ja està present a les grans cade-
nes de roba esportiva. El curs 
l’ha organitzat Càritas amb la 
col·laboració de l’Ajuntament en 
el marc de l’escola  Bon Dia, un 
projecte d’acció comunitària que 
es desenvolupa al Centre Cívic 
La Ribera. “El curs ha supo-
sat una petita revolució per a 
aquestes dones, algunes de les 
quals han hagut de superar al-
gunes reticències”,  ha explicat la 
coordinadora del projecte, Mercè 
Relats, per a qui la clau de l’èxit 
és que s’ha fet a petició de les ma-
teixes usuàries. 

Testimonis. La marroquina Me-
riem Jerraf i una de les tres do-

nes gitanes del grup, Luz Divina 
Augusto, han liderat la iniciativa 
que també ha permès que les 
dones surtin del barri i aprofi tin 
els recursos d’oci i formació que 
hi ha al municipi i que es nor-
malitzi la presència del vestit de 
bany musulmà a la piscina. Jerraf 
gestiona el grup de Watsap cre-
at per a aquesta activitat amb el 
nom de ‘Las sirenas’ i assegura 

que “les dones estan entusias-
mades i tenen un alt nivell de 
compromís”. El professor de na-
tació Ivan Cabana també valora 
positivament l’experiència: “Te-
nen molt d’interès i gaudeixen 
moltíssim de l’estona que estan 
a l’aigua”. El projecte Bon Dia 
també ofereix classes d’alfabetit-
zació i de català, castellà i àrab, 
cuina, costura i manualitats.

Les dones marroquines que participen al curs de natació posen amb els seus  monitors
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Laura Grau | Pla d’en Coll

Imatge que il·lustra el cartell de la Fira
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Grups municipals
laveu.cat/latevaveu

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

Óscar Gil

Montcadencs i montcadenques, ja hi tornem a ser; a fi nals d’any 
i una altra vegada sense pressupostos, sense ordenances fi scals, 
i amb pressupostos participatius aprovats al 2017 i encara sense 
executar les obres que van aprovar. D’això en parlem quan diem 
que el govern enganya la ciutadania de Montcada; endega el 
primer procés participatiu, té les propostes aprovades i amb pressupost, i deixa passar el temps 
sense iniciar les obres compromeses. I el mateix torna a repetir ara, aquesta vegada pels pressu-
postos 2018-2019, els primers aprovats, sense complir els compromisos amb el partit que els hi va 
donar suport, i els del 2019, encara per aprovar. I per això ens preguntem: quan pensen començar 
aquests projectes? I el govern es torna a emprenyar quan des del PSC li diem que no planifi ca, que 
continua sense tenir criteri, que continua fent servir el sistema de prova/error sense mesurar les 
conseqüències de les seves decisions i a més, no dona explicacions. Però li agradi sentir-ho o no, 
continua sent obligació nostra com a oposició tornar a posar de manifest que, en realitat, és això el 
que està fent: enganyar a la ciutadania de Montcada.
I també tornarem a dir quina és la nostra visió envers els projectes endegats pel govern. Enguany, 
tampoc tindrem cap feina a valorar-los, donat que continua sense endegar cap acció que puguem 
destacar, més enllà de continuar alguns dels processos iniciats pel govern sortint, tot i que no li 
agradi sentir-ho. Aquest govern no reacciona; continua amb la crossa de “l’herència rebuda”, sense 
mirar endavant i sense fer avançar el nostre municipi i, a més, sense complir les propostes electorals 
compromeses als seus programes.
Gairebé a les acaballes de l’actual mandat, el govern continua amb l’L de pràctiques, contina tenint 
un greu problema d’organització sense dedicar-s’hi al 100% a resoldre els problemes de la nostra 
ciutadania. Als grups que governen els queda poc temps de mandat per donar compliment als seus 
programes electorals, però amb la tònica de treball que duen, ens porten per mal camí pel municipi. 
Senyors i senyores del govern i Il·lustríssima senyora alcaldessa... Un altre cop els hem de dir que 
“nos van a dar las uvas”. Tot i aquest panorama, aprofi tem per donar els nostres millors desitjos pels 
montcadencs i montcadenques per l’any que comença.

Nova edició del dia de la marmota

Bartolomé Egea

Des del nostre escrit de portaveus i al llarg d’un any, 
el Partit Demòcrata ha volgut denunciar l’empresona-
ment, l’exili, la falta de llibertats i la injustícia que viuen 
el nostre país, els nostres representants, les nostres 
entitats i totes aquelles persones que s’han posat al 
capdavant en alguna situació de reivindicació política 
i pacífi ca per assolir la independència de Catalunya. A 
dia d’avui no tenim prou amb tot això que, a sobre,hem de veure com polítics empresonats 
fan vaga de fam per reivindicar els seus drets jurídics. 
Més de 300 dies i nits 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 Sánchez i dels 
membres del govern legítim empresonats i alguns d’ells en vaga de fam des de fa més de 
dues setmanes i de la resta del govern a l’exili i per totes les persones que han treballat per 
la República i que, a dia d’avui, es veuen encausades o a l’exili. Crits de suport al nostre 
president escollit democràticament i legítim, Carles Puigdemont.
Montcada, en aquest sentit, ha estat un clar exemple de tolerància i indignació pels esde-
veniments que estem vivint.
Montcada sempre ha dit no a l’aplicació del 155 que ja hem fet fora.
Montcada diu llibertat per als presos polítics.
Montcada diu no esteu sols ni soles. 
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 tot i 
tenir nou govern encapçalat pel MH Quim Torra, no s’ha acabat fi ns que estigueu tots i totes  
a casa. Us volem a casa vostra en llibertat. No oblidem! No pararem! Seguirem lluitant pels 
vostres drets i per la llibertat del nostre país.

Montcada no oblida, molts dies a la presó!

Joan Carles Paredes

Durante estos días hemos estado siguiendo la desaparición de 
Laura Luelmo que ha terminado con el peor desenlace posible, 
apareciendo asesinada. La violencia machista debe ser un tema 
central de la agenda, tanto en Montcada i Reixac como en el 
resto del país, y no sólo cuando asesinan a una mujer. Hace 
10 años que en Cataluña tenemos una ley que lucha por los 
derechos de las mujeres a erradicar las violencias machistas. 
Las violaciones, las agresiones sexuales, el acoso, el tráfi co y la explotación de mujeres pero 
también los matrimonios forzados o la mutilación genital femenina. Pero con la ley no es su-
fi ciente. La violencia machista se ejerce a lo largo de todo nuestro ciclo vital de varias formas. 
En lo que va de año, más de 45 mujeres han sido asesinadas por su pareja o ex pareja en toda 
España, 6 de ellas en Cataluña.
Necesitamos prevención, porque la violencia no sea una opción válida en las relaciones de 
pareja. Necesitamos recursos para garantizar una atención digna y de calidad a las mujeres en 
situación de violencia machista para su total recuperación, y, especialmente, en todo el proceso 
de denuncias y procedimientos judiciales. Necesitamos más profesionales especializados en la 
atención a hijas e hijos para el futuro de nuestro sea un país libre de violencia machista. Nece-
sitamos recursos de urgencia y atención de calidad para apoyar a las mujeres en situaciones 
de riesgo para ellas y sus hijos e hijas.
Todavía hay mucho camino por hacer, pero una década después de la ley catalana del derecho 
de las mujeres a erradicar la violencia machista, estamos más decididas que nunca a superar 
el patriarcado, a que el poder esté en manos de las mujeres a manos iguales ya no tener miedo. 
Porque no queremos más violencia contra las mujeres. Contra ninguna mujer, contra ninguna 
niña. Porque tenemos derecho a ser niñas y mujeres libres. Y lo seguiremos llamando todos los 
días del año. Es por todo ello, que tanto los colectivos de mujeres de Montcada i Reixac como 
Círculo, nos hemos sumamos a las movilizaciones para reivindicar que: ¡Nos queremos vivas! 
¡Nos están matando!

¡Nos queremos vivas!

Mar Sempere

L’any 2018 ha estat l’any en què ens han dit que estàvem sor-
tint de la crisi. Però sembla que, com durant la crisi, la sortida 
de la mateixa també marginarà la gent treballadora del nostre 
país. Continua la precarietat laboral, que encara castiga més 
donada la manca d’actualització dels salaris enfront la pujada 
de l’IPC i la salvatge pujada dels lloguers. Les retallades de serveis públics essencials continuen 
sense revertir-se. Aquest any ha estat un any en què hem continuat defensant el que és bàsic. 
Continua la feina amb Taula de la Sanitat per recuperar les urgències i tots els serveis que ha per-
dut la gent de Montcada. Ha estat un any en què continuem pressionant al Ministeri de Foment 
i ADIF per executar el Soterrament Total de l’R2, ja n’hi ha prou d’incompliments. Volem el soter-
rament i el volem ara! I mentre no arriba, continuem exigint millores en la seguretat dels passos 
a nivells. Ha estat un any de continuar sanejant els comptes de l’Ajuntament. Hem refi nançat el 
deute de les expropiacions per tal de fer sostenible l’Ajuntament, unes expropiacions fruit de la 
mala gestió del govern de PSC i PDECAT-CDC-CiU. No podem oblidar de cap manera aquests 
fets, ja que no estem parlant d’una qüestió del passat, estem parlant d’un deute que haurem de 
pagar durant, com a mínim, els pròxims 10 anys.
Malauradament, tot i que la situació és molt difícil, la major part de grups de l’oposició ja treballa 
en clau electoral i no pensa en el futur de la ciutat, sinó només en el resultat de les eleccions de 
maig. Hem de continuar treballant amb aquells grups amb visió de ciutat que, tot i tenir posicio-
naments ideològics i nacionals diferents, posen el municipi al centre de l’acció política.
Volem que l’any 2019, a banda de ser un any electoral, sigui un any de responsabilitat compar-
tida, de projectes de ciutat. Volem treballar conjuntament amb aquells grups que tinguin coses 
per aportar al municipi que, en defi nitiva, tinguin ganes de treballar per les persones que van 
dipositar la seva confi ança en les seves sigles per fer una Montcada i Reixac millor. Tot i ser any 
electoral, cal deixar de banda la confrontació política i posar la gent de Montcada al centre de la 
nostra atenció. Per acabar, volem desitjar-vos a tots i totes bones festes i que l’any 2019 sigui un 
any millor, ple d’oportunitats per a tothom.

2019, any de fi nal de mandat
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Opinions dels grups polítics amb representació al Ple

ERC Can Sant Joan

Seguimos sin noticias de los presupuestos y las ordenanzas 
municipales, por lo visto, el gobierno sigue sin apoyos para 
aprobarlos, aunque parece que poco les preocupa… Y en 
Catalunya tenemos al individuo Torra que sigue alentando 
a los radicales a tomar las calles y a recordarles que la vía 
eslovena es la buena, aquella que dejó sangre y decenas de 
muertos, … este iluminado, irresponsable, peligro público y desequilibrado debe abandonar 
inmediatamente su sillón de Presidente de la Generalitat, todo lo que ha pasado este 21 de 
diciembre es única y exclusivamente su responsabilidad. Un puñado de energúmenos no 
puede paralizar la economía de Barcelona y Catalunya. Sin olvidarnos de las 4.500 empre-
sas que trasladaron su sede por la inestabilidad política que siguió a los acontecimientos 
del otoño del 2017, la caída de la inversión extranjera en Cataluña que fue 5.000 millones 
menor en el 2017 que en el 2016. Cataluña es la tercera comunidad que menos apuesta por 
la Sanidad y a la cola en educación. Despilfarro en propaganda en el exterior: 62 millones es 
el presupuesto que la Generalitat destina a “asuntos y relaciones institucionales exteriores 
y transparencia”. De ese presupuesto salen los 12 millones de euros destinados a las em-
bajadas separatistas, así como los sueldos de 85.000 euros de sus delegados. Y despilfarro 
en propaganda en el interior: los medios públicos autonómicos más caros de España. Sin 
olvidarnos de la deuda desbocada que se ha cuadriplicado en la última década  llegando a 
superar un tercio del PIB de Cataluña. Más de dos tercios es ahora deuda con el Estado. Ca-
taluña tiene la deuda por habitante más alta de toda España: 10.478 euros. Hemos pasado 
de ser la locomotora de España a estar en el furgón de cola. Éste es el verdadero resultado 
del maldito “PROCÉS”. Quiero aprovechar estas líneas para desearles una Feliz Navidad y 
pedir que el Año Nuevo traiga salud, serenidad y paz para acabar con el sufrimiento de tan-
tos catalanes que ya estamos hartos de independentistas y populistas.

¡Feliz Navidad a todos!

Eva García

Jordi Sánchez

Desde el fallido Pleno de ordenanzas fi scales presentado por 
el equipo de gobierno, que apenas duro un cuarto de hora y al 
que fue sin tener alcanzado acuerdo alguno con ningún grupo 
de la oposición, en una de las situaciones más surrealistas que 
hemos vivido jamás, ha habido cambios. Por aquel entonces, 
desde Cs pedimos coherencia y sentido común al equipo de gobierno, le exigimos que ejecutara, 
en primer lugar y de forma completa, el acuerdo de presupuestos alcanzado con nuestra formación 
para empezar a hablar sobre las ordenanzas del 2019. El gobierno decidió volver a la senda del 
diálogo y nuestro equipo negociador desde entonces ha mantenido reuniones periódicas donde 
hemos hizo avanzando en la ejecución fi nal de las propuestas presupuestarias del 2018 y que, al 
fi n, tienen fecha de ejecución. Por ejemplo, hemos cerrado el acuerdo de destinar 193.000 euros 
para el arreglo de la pista verde la calle Bonavista que, como todos los usuarios saben, se encuentra 
en un estado lamentable. También hemos logrado un acuerdo para destinar 200.000 euros para 
compra de vivienda social. Estos dos puntos estaban dentro del acuerdo de presupuestos fi rmado 
entre el gobierno y Cs para desbloquear la situación política de nuestra ciudad. 
Se demuestra una vez más que desde la oposición se pueden sacar adelante temas importantes de 
ciudad y se puede ser útil a la ciudadanía. Nosotros no entendemos la política desde la perspectiva 
de cuanto peor le vaya al gobierno de turno, mejor para nuestros intereses, esa forma de verlo a 
quien más daño hace y afecta es a los ciudadanos, que ven como sus problemas diarios se eterni-
zan y es cuando se deja de creer en la política como solución a los problemas de la gente y se 
ve como un modus vivendi. Desde Cs apostamos por el pacto y el acuerdo y en esta legislatura 
lo hemos demostrado de forma sobrada. En la medida en que podamos llegar a acuerdos con 
el gobierno seguiremos en la misma línea pactista, siempre anteponiendo los intereses de los 
montcadenses por encima de los de nuestro partido. Llegar a acuerdos es la única forma de 
hacer política en estos momentos, no hay, ni habrá mayorías absolutas, algo que desde Cs 
consideramos positivo, y por lo tanto toca arremangarse y trabajar, dialogar y pactar acuerdos. 
Es posible y en Cs lo hemos demostrado y lo seguimos demostrando. 

Diagolar y pactar: útiles para la ciudadanía

Óscar Pérez

El fuel de Lafarge

Josep Galván

La fàbrica Lafarge agradeix l’entorn constanment pel bene-
fi ci d’uns pocs i no per la gent que viu a la zona o pels seus 
treballadors, doncs, tot i l’alt risc al que es veuen exposats, 
prioritzen els benefi cis dels seus accionistes. És la privatitza-
ció dels benefi cis i la socialització de les pèrdues: la degra-
dació de l’entorn i la salut. El problema de base és la total 
falta de credibilitat per part d’aquesta empresa multinacional amb corrupteles arreu, és notori i 
públic que menteix com a estratègia de defensa en qüestions molt importants. 
Fa unes setmanes es va detectar un vessament de fuel al Besòs provocat per la cimentera. Un 
altre atac que s’ha d’empassar el nostre entorn i pagar entre tots. Un afegit més a la incineració 
de residus que pateixen els montcadencs dia a dia. Sense oblidar les columnes de pols que, 
des del març d’enguany, ja en son una vintena, segons informa l’Observatori MiR. A part de les 
averies, les suposades emissions de pols des de la planta estan relacionades amb el trànsit de 
camions i de la descàrrega de material al turó de Montcada, com les que es van produir per la 
problemàtica de l’emmagatzematge a cel obert de clínquer. Tot això a 200 metres d’una escola.
El mateix Ajuntament que ara denuncia el cas del vessament de fuel, però que en temes com 
el soroll, on té capacitat sancionadora i de tancament temporal, fuig d’estudi. Les institucios 
no arriben fi ns on poden i aquesta empresa arriba més enllà, amb la seva capacitat econòmica 
defi neixen la realitat, tot adaptant el que és evident.
Des de la CUP-Montcada i Reixac diem prou a la destrucció a la que ens aboca aquesta em-
presa i reivindiquem un entorn i vida digna a Montcada i Reixac. La seva constant de delictes 
mediambientals s’ha d’aturar, cal responsabilitat des de la institució. 

EL 18 de desembre es va presentar al Kursaal la secció 
d’esquerra de Can Sant Joan. Des d’Esquerra volem agrair 
a tothom que ens va acompanyar. Especialment a la Hajar, 
al Paco, al Gerard, a la Núria, al Fede... I a tota la gent de 
Can Sant Joan que s’ha implicat en aquest nou projecte. Un 
projecte d’implantació territorial, de presència, de creixement i de cohesió que volem estendre 
a la resta de barris de Montcada. Gent potent, amb experiència i que estima Montcada i la 
seva gent. Només amb l’esforç i la feina de persones com vosaltres continuarem fent créixer la 
transformació de la ciutat, garantint els drets, la dignitat i el bé comú. Sabem que és a l’àrea 
metropolitana on cal estar més presents que mai i guanyar el repte de la construcció republi-
cana. No podem permetre que el buit deixat per la decadència d’un PSC corrupte i inútil sigui 
ocupat per la dreta demagògica i autoritària. No podem permetre que la por i la desil·lusió deixi 
pas a la manipulació autoritària, demagògica i xenòfoba. 
Montcada ha estat referent de l’antrifranquisme, exemple en els primers anys de la democràcia, 
que ha passat per una etapa molt dura vinculada a corrupció, però que ha tornat a ser referent 
del republicanisme i de la defensa dels drets de la gent. A les darreres eleccions, del 21D, C’s 
fou la força més votada i ERC, la segona. Som conscients de la nostra força, de la nostra pre-
sència, de la nostra visibilitat. Molta gent ens ha pogut conèixer per fer una feina responsable, 
compromesa i propera. Hem de posar aquest capital, aquest potencial i aquesta força al servei 
de la gent. En som conscients i assumim el repte. La Montcada d’esquerres, solidària, compro-
mesa i lluitadora ha de tenir referents ferms i alternatives reals. Per això cal estar al costat de 
la gent, dels veïns i veïnes i dels seus problemes, que son els nostres. Cal continuar assumint 
responsabilitats. I governar de forma diferent: amb transparència, amb honestedat, amb proxi-
mitat. Com estem fent i continuarem fent. Cal fer un nou pas endavant entre tots. Com han fet 
en Paco, i la Hajar, i en Fede, com volem continuar fent. A Mas Rampinyo, a Terra Nostra, a Can 
Cuiàs, a La Font Pudenta i a tots els barris de la nostra ciutat. Una Montcada que volem respon-
sable, compromesa, cohesionada, lluitadora i solidària. Us necessitem a tots! Salut i República!
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Gràcies
Fa gairebé dos mesos que el meu 
pare, Rogelio Pérez, ja no està entre 
nosaltres i encara no ens ho podem 
creure. El dia a dia passa bé amb la 
família, les rutines, la feina... Però 
sobretot, gràcies a totes i cadascuna 
de les persones que, encara avui, 
ploreu quan el recordeu, parleu d’ell,  
expliqueu anècdotes, moments, his-
tòries i, sobretot, ens dediqueu unes 
paraules atentes d’ànim i condol.
El vostre respecte i empatia han 
deixat palès el valor de la vostra 
amistat. Gràcies per estimar-lo i grà-
cies per acompanyar-nos en aquest 
moment tan dur.

Eva Pérez
Ametlla del Vallès

Sortir de l’AMB
Per als municipis del Vallès sortir 
de l’Àrea Metropolitana de Barcelo-
na (AMB) podria ser del seu interès 
institucional i ciutadà. Té ple sentit 

que la ciutat continua de Barcelona, 
l’espai de les rondes i una part del 
delta del Llobregat assoleixi una coor-
dinació estreta, però que mig àmbit 
del Vallès Occidental en formi part és 
força groller. És, fi nalment, cínic que 
l’AMB arribi a un carrer de Sabadell. 
Però aquí estem, aturats entre un 
àmbit central ple de competències i 
una perifèria sense perspectiva. 
L’últim pas de l’AMB ha estat pro-
metre a 18 dels seus municipis, que 
no se situaven dins la 1a corona de 
transport públic, que s’hi integraran 
a canvi d’un recàrrec en l’IBI. Els al-
tres 18 que ja eren dins gaudeixen 
d’una xarxa extensa de transport que 
mai no ha existit a la resta, la qual 
tampoc no pot existir a curt termini, 
més encara quan les seves relacions 
i vincles amb els municipis més en-
llà de l’AMB es mantindran forts. Un 
ciutadà de Barberà, Cerdanyola, Sant 
Cugat, Ripollet o Badia... podrà anar 
fi ns Barcelona en zona 1, quan fi ns 

ara travessava de zona 2 a zona 1. I ho 
farà amb un recàrrec al seu IBI, però 
un barceloní farà el mateix, només 
que pagant el del Vallès!, perquè el 
recàrrec ja el tenia en nom d’un dèfi cit 
de transport que a l’àmbit central és 
notable, degut a una molt millor oferta. 
Tot plegat sembla una presa de pèl i 
deu ser-ho, vista la foscor de les xifres. 
A part d’aquest darrer escenari, tot 
municipi de l’AMB, pel simple fet de 
ser-ne, hi contribueix amb el 9% dels 
ingressos que aporta l’Estat al munici-
pi. Són diners que l’ajuntament ni veu, 
perquè van directament a l’AMB. És 
cert que cada municipi recupera tard 
aquests diners presentant projectes a 
l’AMB, els quals aquesta entitat sub-
venciona. Però cal sotmetre’s, trami-
tar-ho i justifi car-ho. 
Als municipis del Vallès, els sortiria 
més a compte ser a una Àrea Vallès, 
que vindria a ser com un Consell Co-
marcal reforçat, més simple i proper. 
S’estalviarien de subvencionar un 

transport públic defi citari del qual 
no gaudeixen i la contribució del 9% 
dels seus ingressos a l’AMB i podrien 
tramitar el seu propi Pla General ur-
banístic, sense dependre de la seu 
central de l’AMB a la Zona Franca. 
Seria gratis l’Àrea Vallès? Tampoc, 
però podria néixer amb menys ma-
quinària que l’AMB. Només caldria 
un recàrrec a l’IBI i no una contri-
bució municipal directa i serviria per 
dotar inversions, no per  resoldre un 
dèfi cit de transport que aquí que en 
té prou amb els recursos de l’ATM. 
Tindria sentit, fi ns i tot, que el recà-
rrec a l’IBI fos només a les seus de 
les activitats econòmiques, ja que les 
inversions que calen en millora de 
polígons industrials els afecten direc-
tament. Hem arribat a un punt en el 
quan ens hem de plantejar si  Vallès 
m volar endavant o seguir menys-
preats. 

Manel Larrosa
Sabadell

Balanç del 2018

La Casa de la Vila, un edifi ci centenari
El Retrovisor de desembre, penjat al canal de Youtube de Montcada 
Comunicació, el dediquem a repassar la història d’aquest edifi ci em-
blemàtic, construït fa cent anys per Josep Graner i Prat.

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

Vull denunciar el mal estat en què es troben les 
llambordes del carrer Clavell, trencades i desen-
ganxades del terra, creant situacions de perill per 
als vianants. Jo mateix vaig caure l’altre dia. Prega-
ria que es reparessin per evitar més ensurts. 

Pedro Díaz Montcada 

Fa uns dies l’esplanada que hi ha al davant de 
l’escola Front Freda presentava aquest aspecte 
per culpa d’un abocament il·legal de volumino-
sos i altres deixalles. És una llàstima que encara 
hi hagi gent que no usi la Deixalleria. 

José M. Rubio Can Sant Joan

Estem en la recta fi nal de 2018 
i toca fer balanç. Vam començar 
l’any amb la notícia optimista 
de l’inici de la redacció dels 
projectes del soterrament de 
l’R2 tot i que sis mesos més 
tard, amb el canvi de govern a 
l’Estat, el calendari compromès 
pel Ministeri de Foment i Adif 
es va tornar a ralentitzar. Ara 
es proposa fer el túnel amb dos 
mètodes constructius. Nous en-
trebancs per a un projecte que 
sembla eternitzar-se. Tampoc 
no arriben les mesures de segu-
retat a les vies que ha d’imple-
mentar Adif. Haurem de tornar 
a fer la carta al Reis al 2019, 
un any cabdal no només per al 
projecte del soterrament, també 
per al consistori, ja que al maig 
es faran eleccions municipals. 
Seran uns mesos apassionants 
des del punt de vista periodístic 
que compartirem amb vosaltres. 
Mentrestant, bones festes!
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MONTCADA A ESCENA
L’Aula de Teatre representarà ‘L’Auca del Senyor 
Esteve’ al Teatre Municipal els dies 22 i 23

El calendari municipal 2019, pre-
sentat el 19 de desembre a l’Au-
ditori Municipal, està dedicat a 
l’Any de la Literatura Infantil i Ju-
venil (LiJ), una iniciativa promo-
guda per l’Ajuntament destinada 
a promoure la lectura i l’escrip-
tura entre els infants i els joves. 
L’almanac ha estat dissenyat per 
la il·lustradora de llibres infantils 
Noemí Villamuza, que ha creat 
un personatge de conte per cada 
mes de l’any. “Cada infant es 
pot sentir representat per al-
guna de les imatges, on inten-
to plasmar la curiositat innata 
dels nens i les nenes per desco-
brir i viure les aventures que 
hi ha als llibres”, va explicar 
l’artista, durant la presentació, on 
també es va donar a conèixer el 
cartell anunciador de l’Any LiJ.  

Treball cooperatiu. Es tracta d’una 
iniciativa transversal en que col-
laboren set regidories, les dues bi-
blioteques, el Pla Educatiu d’En-
torn, el Servei Local de Català 
(SLC) i el Centre de Recursos 
Pedagògics del Vallès Occidental. 
L’acte més destacat del programa 

serà la celebració de la I Fira del 
Llibre Infantil i Juvenil, que tin-
drà lloc el 23 de febrer. També 
hi haurà espectacles, xerrades, 
tallers, simposis i rutes literàries, 
entre d’altres. Una altra cita cen-
tral serà la festa del desè aniver-
sari de la Biblioteca Elisenda, que 
se celebrarà el 29 de març. 

Mesos temàtics. Cada mes es de-
dicarà a una temàtica diferent, 
des dels grans autors i els contes 
clàssics fi ns als còmics i les ronda-
lles. “Volem un 2019 replet de 
literatura i que els grans s’en-
comanin de la il·lusió dels més 
petits quan llegeixen un llibre”, 
va dir la presidenta de l’Àrea So-
cial, Mar Sempere (Círculo). Per 
la seva banda, la regidora de Cul-
tura i Patrimoni, Mónica Martí-
nez (ICV-EUiA), va destacar que 
“el programa d’activitats està 
obert a la participació  de per-
sones o entitats que vulguin en-
riquir-lo amb noves propostes”. 
Per a l’alcaldessa, Laura Campos 
(ICV-EUiA), “l’Any LiJ pretén 
cohesionar el municipi mit-
jançant la cultura i posicionar 
Montcada com a referent de la 
literatura infantil i juvenil”.
El calendari, que inclou les ac-
tivitats de l’Any LiJ, a més dels 
festius i cites locals, es pot acon-
seguir gratuïtament a la Casa de 
la Vila, l’Ajuntament i el Kursaal 
fi ns a esgotar les existències.

Laura Grau | Montcada

El calendari municipal es dedica a divulgar
l’Any del Llibre Infantil i Juvenil a Montcada
Durant el 2019 s’oferirà un ampli programa d’activitats per promoure la lectura i l’escriptura entre els nens i els joves

NOVETAT

Laura Campos: ‘L’Any 
LiJ pretén cohesionar 
Montcada mitjançant 
la cultura’

Dues nenes mostren el nou calendari municipal, en què cada mes està representat per un personatge infantil creat per Noemí Villamuza
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L’alcaldessa Laura Campos i les regidores Mar Sempere i Mónica Martínez, amb el cartellNoemí Villamuza és l’autora de les il·lustracions
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La Casa de la Vila fa 
cent anys reconvertida 
en un equipament cívic
La festa commemorativa recrea la inauguració de 1918

La Casa de la Vila va celebrar 
el seu centenari el 15 de desem-
bre amb una festa que va recrear 
la inauguració de l’edifi ci ara fa 
un segle, amb música en direc-
te, l’enlairament de globus i els 
parlaments a càrrec de les auto-
ritats municipals. Un actor va 
donar vida a Domingo Fins, un 
dels estiuejants il·lustres que va 
col·laborar en la construcció de 
l’edifi ci. La commemoració tam-
bé va comptar amb la participa-
ció de la Colla local de Gegants 
i Capgrossos, una visita guiada 
i una exposició de documenta-
ció i material relacionat amb la 
història de l’edifi ci elaborada pel 
Museu Municipal.

Parlaments. L’alcaldessa Laura 
Campos (ICV-EUiA) va desta-
car que la Casa de la Vila “ha 
esdevingut una peça clau de 
l’engranatge de la vida cultu-

ral i social del municipi” i va 
recordar les persones que van fer 
possible l’edifi ci, una creació del 
mestre municipal d’obres Josep 
Graner i Prat que va ser fi nan-
çada per subscripció popular, a 
més de les donacions de famílies 
d’estiue jants i de l’empresa As-
land. L’edil va parlar de la remo-
delació de l’edifi ci que es va fer 
al 2003, amb l’objectiu d’adaptar 
l’equipament a les necessitats del 
segle XXI. 
La Casa de la Vila acull en 
l’actualitat la Sala de Plens, el 
Museu Municipal, la Sala Insti-
tucional,  les ofi cines d’atenció a 
les dones i el col.lectiu LGTBI, 
el Jutjat de Pau i el Servei Local 
de Català, a més d’alguns depar-
taments municipals com Serveis 
Socials i Cultura i Patrimoni. 
Montcada Comunicació ha de-
dicat un capítol de l’espai ‘El Re-
trovisor’ a explicar la història de 
l’equipaments i la seva evolució.

Sílvia Alquézar | Montcada

Un actor va interpretar el mecenes Domingo Fins, amb la complicitat de les autoritats municipals i persones escollides entre el públic assistent
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El públic va participar en una visita guiada a l’equipament Els visitants van poder veure una exposició de material i documentació antics
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L’artista Rasim Michaeli posa davant d’una de les obres de l’exposició de pintura ‘Fenómenos’

Fins al 13 de gener es pot visitar 
a l’Auditori Municipal l’exposició 
‘Fenómenos’, de Rasim Michaeli 
(Azerbaijan,1968), pintor afi ncat 
a Tossa de Mar, que compagina 
l’art amb la docència. L’artista 
aposta per un cromatisme sobri 
basat en els negres, els grisos i 
els blancs i treballa sobre llenços 
sense bastidor, perquè les formes 
que crea puguin sortir del qua-
dre i interaccionar amb les pa-

rets de la sala. “Vull dir el mà-
xim amb el mínim d’elements 
possibles”, va explicar Michaeli 
durant la inauguració, feta el 3 
de desembre amb la presència de 
la regidora de Cultura, Mónica 
Martínez (ICV-EUiA). Infl uen-
ciat per pintors com Joan Miró 
i William Turner, l’autor indaga 
en la força del traç i la taca, cre-
ant formes irreconeixebles i di-
nàmiques que apel·len als fenò-
mens de la natura i del cosmos. 

Laura Grau | Montcada
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La canalla és la que més gaudeix de la mostra i del concurs de pistes ‘Fixa’t-hi al detall’

Joan Mimó (Ripollet, 1947), ex-
plora els límits entre la fotografi a 
i la pintura a la mostra ‘Simple-
ment París’, inaugurada l’11 de 
desembre a la Casa de la Vila. 
L’autor exposa una trentena de 
fotografi es de paisatges de la ca-
pital parisina que, després de ser 
tractades amb el programa Pho-

toshop, esdevenen obres gairebé 
pictòriques. “Hi he dedicat mol-
tíssimes hores a obtenir aquest 
efecte d’aproximació a la pintu-
ra”,  va explicar Mimó, membre 
veterà de l’Afotmir que ha tingut 
en compte que París és una de les 
ciutats més fotografi ades del món 
a l’hora d’escollir perspectives i 
enquadraments, “amb l’objectiu 

de ressaltar el dinamisme d’un 
paisatge urbà estàtic, sempre 
sota el meu punt de vista per-
sonal”, en paraules de l’autor, 
que va estar acompanyat del 
president de l’Afotmir, Cosme 
Oriol, així com l’alcaldessa Laura 
Campos i la regidora de Cultura 
i Patrimoni, Mónica Martínez –
ambdues d’ICV-EUiA.

La mostra de pessebres, 
oberta fi ns al 6 de gener
Enguany el pessebre gegant és obra d’Amable Gutiérrez
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Rasim Michaeli aposta 
pel minimalisme formal
L’autor exposa a l’Auditori Municipal fi ns al 13 de gener

ESGLÉSIA DE SANTA ENGRÀCIA

FOTOGRAFIA

Joan Mimó exposa a la Casa de la 
Vila la mostra ‘Simplement París’
L’artista de l’Afotmir, veí de Ripollet, explora els límits entre la fotografi a i la pintura
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D’esquerra a dreta, la regidora de Cultura, Mónica Martínez, el president de l’Afotmir, Cosme Oriol, Joan Mimó i l’alcaldessa, Laura Campos

Per segon any consecutiu, l’es-
glésia de Terra Nostra va acollir 
el 15 de desembre un pessebre 
vivent. Enguany la parròquia 
va reunir una vuitantena de fi -
gurants, que van donar vida als 
personatges tradicionals en una 
posada en escena que va entusi-
asmar el nombrós públic assis-

tent, prop de 300 persones. Els 
espectadors van poder gaudir de 
la teatralització de diferents esce-
nes bíbliques relacionades amb 
el Naixement de Jesús, des de 
l’Enunciació fi ns a l’arribada dels 
Reis Mags, explicada mitjançant 
cançons, poemes, diàlegs i la veu 
de narradors gravada i en direc-
te. Una de les organitzadores, 

Eulàlia Bofi ll, ha destacat la par-
ticipació per primera vegada a la 
representació de persones provi-
nents d’altres barris de Montca-
da. La representació va incloure 
una xocolatada i el repartiment 
de dolços que va oferir l’organit-
zació a la fi  de l’activitat en unes 
parades que recrea ven antics ofi -
cis com el de ferrer o fuster.

La parròquia reuneix una vuitantena 
de fi gurants al seu pessebre vivent
Unes 300 persones van assistir a la representació del Naixement al pati de l’església  
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Una de les escenes del pessebre vivent de la parròquia de Terra Nostra en què nens i nenes vestits d’àngels van interpretar nadales en directe 

TERRA NOSTRA

PINTURA

Laura Grau | Montcada

L’església de Santa Engràcia aco-
llirà fi ns al 6 de gener les noves 
creacions de l’Agrupació de Pes-
sebristes de Montcada i Reixac. 
L’exposició està formada per una 
dotzena de pessebres i diorames 
artesanals de diferents estils. 
Amable Gutiérrez, president de 
l’entitat, és l’autor del pessebre 
gegant, que representa el camí 
dels Reis Mags per l’antic Egipte 
i que inclou una cascada amb ai-
gua rodada. Una altra de les no-

vetats és un diorama triple amb 
fi gures més grans de l’habitual, 
que representen els passatges 
de l’Anunciació, el Naixement i 
l’Adoració del Reis. “Animem 
la població a visitar la mostra, 
que està molt consolidada ja 
que rep al voltant d’uns 2.000 
visitants”, va dir el secretari de 
l’entitat, Jordi Grau, durant l’acte 
d’inauguració, celebrat el 14 de 
desembre amb la presència de la 
regidora de Cultura i Patrimoni, 
Mónica Martínez (ICV-EUiA).

Sílvia Alquézar | Montcada

Laura Grau | Redacció
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L’Abi organitza el seu concert anual de Nadal el 25 de desembre 
al Cafè Colon a les 22h amb l’actuació de músics destacats del 
panorama jazzístic català com Toni Solà (saxo tenor), Ramon Qua-
drada (trompeta), Gerard Nieto (piano), Joan Motera (contrabaix) i 
Xavi Hinojosa (bateria, a la foto), “que oferiran un concert carregat 
de força , swing i espectacularitat”, ha explicat  el promotor del 
concert, el crític de jazz Andreu Fàbregas –director del programa 
‘Camps de Cotó’ de Montcada Radio. No es cobrarà entrada, sinó 
que s’aplicarà el sistema de taquilla inversa | LG

BIBLIOTECA ELISENDA

Reinhardt narra l’odissea dels 
menors immigrants a ‘Train Kids’
L’escriptor alemany es basa en la història real de cinc adolescents centramericans

CAFÈ COLON
L’Abi proposa un concert de jazz el dia de Nadal

L’actor montcadenc Carlos 
Cuevas protagonitzarà l’spin-
off de ‘Merlí’, després que 
Movistar+ i TV3 hagin tancat 
un acord que permetrà la 
continuïtat de la popular sè-
rie. La nova entrega, titulada 
‘Merlí: Sapere Aude’, arren-
carà uns mesos després de la 
mort de Merlí, quan Pol Rubio 
–personatge interpretat per 
Cuevas– inicia els seus estu-
dis a la Facultat de Filosofi a. 
Héctor Lozano, creador de la 
sèrie original, seguirà al cap-
davant del projecte. Es podrà 
seguir en exclusiva a Movistar+ a partir de fi nal del 2019 i per la 
cadena autonòmica, un any després de la seva estrena. En el seu 
Twitter ofi cial, l’actor ha valorat així la notícia: ‘Pol no permetria que 
Merlí deixés d’existir. Gràcies per aquest regal de Nadal’ | LG

TELEVISIÓ
Carlos Cuevas protagonitzarà l’spin-off de ‘Merlí’
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Cinc joves emprenen el viatge: 
Miguel, Fernando, Emilio Jaz i 
Ángel. Són immigrants il·legals 
i els esperen més de dos mil 
quilòmetres a través de Mèxic, 
viatjant en trens de càrrega. Ar-
ribaran al nord, al seu destí? 
Aquest és el punt de partida de 
la quarta novel·la juvenil que ha 
publicat  l’escriptor alemany Dirk 
Reinhardt, que va visitar la bibli-
oteca Elisenda de Montcada l’11 
de desembre, acompanyat d’Alba 
Basora, representant de Pagès 
Editors, l’editorial que l’ha publi-
cat en català. 

Novetats. L’obra, titulada ‘Train 
kids’, ha rebut molt bona acolli-
da a Catalunya, on ja va per la 
quarta edició, obtenint el premi 
Literatura Protagonista Jove.  
L’autor s’ha inspirat en el testimo-
ni real de cinc joves. “Es tracta 
d’adolescents de Guatemala, 
Hondures i El Salvador que 
volen anar als Estats Units per 
reunir-se amb les seves mares, 

que van emigrar quan ells eren 
petits fugint de la pobresa”, va 
explicar Reinhardt, qui va des-
criure la gran quantitat de perills 
i difi cultats que han d’afrontar els 
joves migrants en el seu periple, 
des de les altes temperatures de 
les zones tropicals fi ns al fred in-
tens de les parts muntanyoses del 
recorregut. “Són tan dures les 
condicions i la falta d’aliment 
que els joves han d’esnifar cola 

per suportar-ho”, va dir l’escrip-
tor, qui també es va referir al pe-
rill dels delinqüents i dels policies 
corruptes, que roben i extorsio-
nen els migrants. Un dels perso-
natges que més el va impactar va 
ser el d’una noia de 14 anys que 
viatjava disfressada de noi per 
evitar ser violada o víctima de 
trata. La seva història va inspi-
rar l’únic personatge femení de la 
novel·la, la Jasmina. 

Laura Grau | Pla d’en Coll

L’escriptor Dirk Reinhardt amb Gisela Ruiz, directora de la Biblioteca Elisenda, a la presentació
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Àlex Mesa presenta ‘Perder el tiempo’
La Biblioteca Elisenda va acollir 
el 13 de desembre la presentació 
de la primera novel·la d’Àlex 
Mesa, ‘Perder el tiempo’ (Círcu-
lo Rojo), que suposa el seu debut 
com a escriptor. Filòsof de forma-
ció i responsable del programa de 
Montcada Ràdio, ‘La república 
de Schrödinger’, Mesa proposa 
una mirada fi losòfi ca sobre la 
vida a partir de la relació d’una 
parella i la seva gosseta, amb un 
missatge últim: no importa el 
passat ni el futur, el que compta 
és “l’esdevindre” | LG Àlex Mesa va respondre les preguntes de Florina García a l’entrevista-presentació de la novel·la
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MAS RAMPINYO
La Unió proposa dues activitats per celebrar el Nadal
L’entitat de Mas Rampinyo ha programat el musical ‘La reina de 
hielo’ el 22 de desembre a les 12h. Les entrades a taquilla costen 6 
euros per als socis i 8, per a la resta. L’endemà, el mateix escenari 
acollirà una espectacle de titelles per a la canalla i el lliurament 
de premis del concurs de postals de Nadal (12h). Els més petits 
podran fer cagar el tió després de la representació. I el 4 de gener, 
organitza la visita del patge i la tradicional Fira Reis | LG
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MONTCADA A ESCENA

Un dels assajos de la comèdia ‘L’Auca del Senyor Esteve’, de S. Rusiñol, que es podrà veure els dies 22 i 23 de desembre al Teatre Municipal
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El grup Teatrada Musical va debutar amb un divertit musical de creació pròpia

Les comparses que vulguin par-
ticipar a la Rua del Carnaval 
del 2019, que tindrà lloc el 2 
de març, poden inscriure’s i de-
manar ajuts fi ns al 15 de gener. 
L’imprès que cal aportar es pot 
descarregar al web municipal, 
www.montcada.cat, on també es 
poden consultar les bases de la 
convocatòria. La documentació 
s’ha de lliurar a l’Ofi cina d’Aten-
ció Ciutadana (OAC). 

Ajuts. Les subvencions s’ator-
guen per a la confecció de dis-
fresses, el muntatge de carros-
ses i el lloguer d’equips de so i 
llum, entre d’altres conceptes 
relacionats amb la celebració, i 
les quantitats que poden rebre 
els grups oscil·len entre els 450 
i els 850 euros, en funció dels 
integrants de les comparses, que 
en un 70% han d’estar formades 
per persones residents a Montca-
da i Reixac. Per a grups de fora, 
s’estableix una única subvenció 
de 100 euros, sempre i qual tin-
gui un mínim de 35 participants.

Laura Grau | Redacció

Les comparses ja poden demanar 
els ajuts per participar a la Rua 2019
La documentació, al web municipal, es pot lliurar a l’OAC fi ns al 15 de gener
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L’Ajuntament prepara conjuntament amb l’editorial Efadós un llibre 
sobre la història del Carnaval al municipi. Per aquest motiu fa una 
crida entre els veïns i les comparses que participen o han participat 
a la Rua perquè aportin fotografi es de la celebració, que es poden 
fer arribar en suport paper a la Casa de la Vila en un sobre, indicant 
el nom de la comparsa i altres dades com l’any i la disfressa, a més 
de l’autor i el nom de les persones que hi apareixen. També es 
poden enviar la fotografi a i la informació requerida en format digital 
al correu electrònic cultura@montcada.org. La data màxima per 
aportar material és el 31 de desembre | LG

La història del Carnaval, en imatges

‘L’Auca del Senyor 
Esteve’ acomiadarà 
la 12a mostra teatral
L’obra es podrà veure al Teatre Municipals els dies 22 i 23

La mostra de teatre grups locals 
arriba al seu fi nal amb l’estrena 
d’una adaptació del clàssic cata-
là ‘L’Auca del Senyor Esteve’, de 
Santiago Rusiñol, dirigida per 
Climent Sensada que es podrà 
veure els dies 22 i 23 al Teatre 
Municipal (18h). El muntat-
ge compta amb la participació 
d’una trentena d’actors provi-
nents dels diferents grups locals. 
La merceria  Puntual, propietat 
de la família  protagonista, ja 
forma  part de l’inconscient col-
lectiu dels catalans, en especial 
dels nascuts a Barcelona i ser-
veix d’escenari perfecte per aple-
gar un reguitzell de personatges 
que refl ecteixen les virtuts i les 
misèries de la burgesia del segle 
XIX.  L’autor transita des de la 
sàtira fi ns a la ridiculització, en 
una comèdia costumista i d’em-
bolics que desembocarà en un 
fi nal tragicòmic. Les entrades, al 

preu de 7 euros, es poden com-
prar al web www.mirteatres.cat.

Estrenes. El passat 1 de desem-
bre, el grup La Finestra Estrà-
bica de la Unió va estrenar al 
Kursaal ‘La última mujer’, una 
obra de creació pròpia que re-
fl exiona sobre la pena de mort a 
partir d’un cas real, el de l’últi-
ma dona sentenciada a morir a 
Espanya amb el garrot vil. Els 
tres actors protagonistes van fer 
una actuació excel·lent, especi-
alment Alba Rubio en el paper 
de la condemnada, en un esce-
nari presidit per l’instrument de 
la mort i amb l’acompanyament 
d’un piano. L’endemà, el grup 
Teatrada Musical va debutar a 
la mostra amb l’estrena al Teatre 
Municipal d’un divertit musical 
titulat ‘Les bruixes del germans 
Grimm’, també de creació prò-
pia, amb coreografi es àgils i una 
història entretinguda i divertida.

Laura Grau | Redacció

‘La última mujer’, estrena de La Finestra Estràbica
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laveu.cat/agenda

21 l divendres
Nadal. Pare Noël visita Terra Nostra. 
Hora: De 17 a 20h. Lloc: Casino. Orga-
nitza: AV i Xarxa d’Equipaments.

22 l dissabte
Teatre. Musical ‘La reina de hielo’. Hora-
ri: 12h. Lloc: La Unió. Preu: 8 euros (i 6 
per als socis).

Nadal. Pare Noël visita la Font Pudenta. 
Hora: 17h. Lloc: Local AV.

Teatre. ‘L’Auca del Senyor Esteve’, de 
l’Aula de Teatre. Hora: 18h. Lloc: Teatre 
Municipal (també el dia 23).

Concert. Coral Mare de Déu del Turó i 
Coral Il·lustració artística de Sant Quirze 
del Vallès. Hora: 20.15h. Lloc: Església 
de Santa Engràcia.

23 l diumenge
Nadal. Espectacle de titelles i Cagatió. 
Hora: 12h. Lloc: La Unió.

25 l dimarts
Concert. Abi Jazz All Stars. Hora: 22h. 
Lloc: Cafè Colon. Organitza: Abi. 

30 l diumenge
Concert. Valsos i danses, amb l’orques-
tra Simfònica de Sant Cugat. Hora: 19h. 
Lloc: Teatre Municipal.

31 l dilluns
Festa. De Cap d’Any. Hora: Oh. Lloc: La 
Unió de Mas Rampinyo.

3 l dijous
Reis. Visita del patge i xocolatada. Hora: 
19h. Lloc: Camí de la Font Freda.Orga-
nitza: AV Montcada Nova-Pla d’en Coll.

4 l divendres
Reis. Visita del patge reial i el seu segui-

ci. Hora: 16h. Lloc: Plaça de l’Església. 
Organitza: Ajuntament.

Reis. Visita del patge reial. Hora: 16h. 
Lloc: Kursaal. Organitza: AV de Can Sant 
Joan.

Reis. Visita del patge reial i Fira Reis. 
Hora: 18h. Lloc: La Unió

5 l dissabte
Reis. Cavalcada de Ses Majestats 
d’Orient  pels carrers de Montcada (veu-
re pàgina 22).

Reis. Cavalcada dels Reis d’Orient per 
Can Cuiàs. Hora: 18.30h.

15 l dimarts
Inauguració. Exposició ‘Empremtes de 
dones’. Hora: 19.30h. Lloc: Auditori.

17 l dijous
Presentació. Pla local de diversitat sexual 
i afectiva. Hora: 18h. Lloc: Auditori.

Ajuntament 935 726 474

Ambulàncies 061

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

21 22 23

28 29 3025 26 2724
Rambla J.Relat J.RelatR.Miró El Punt RecasensM.Guix

J.Duran

C.Pardo M.Guix R.MiróJ.Duran

2 43

J.Vila J.Vila

5 6
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

31 1
El Punt Recasens Recasens

4 DE GENER
PLAÇA DE L’ESGLÉSIA, 16H

VISITA DEL PATGE REIALAgenda

desembre

fa
rm

à
c

ie
s

Recollida de cartes per als Reis Mags

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

EXPOSICIÓ
‘Simplement París’ 
Joan Mimó 
Fins al 13 de gener

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

EXPOSICIÓ
EMPREMTES DE DONES
Neus Colet, Alícia Gallego, Pilar Masip i Rosa Permanyer
15 de gener, 19.30h

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

EXPOSICIÓ
TENIM DRETS
TEIXIM LLIBERTATS

Fins al 18 de gener

Rivas J.Duran J.VilaJ.Relat

9 1110 12 137 8
C.Pardo M.Guix M.Guix

EXPOSICIÓ
‘FENÓMENOS’
Rasim Michaeli
Fins al 13 de gener

RecasensRambla J.RelatEl Punt

16 1817 19 2014 15
Rivas J.Duran J.Duran



272a quinzena | Desembre 2018 27Esports

Esports
laveu.cat/esports

PÀG. 28

FUTBOL SALA
Sergio González entra a la llista 
de nominats al premi al millor 
jugador del món sots-23

Marcar dos gols en una fi nal i 
proclamar-se campió del món. 
Claudia Pina momés ha tingut que 
esperar 17 anys per fer realitat el 
gran somni de qualsevol futbolista. 
L’1 de desembre, la davantera del 
FC Barcelona va fer, a la primera 
mitja hora de joc, els dos gols en 
la fi nal contra Mèxic (2-1) que li 
van donar a la selecció espanyola 
sots-17 la victòria al Mundial de 
la categoria que es va disputar a 
l’Uruguai. Pina, que va ser esco-
llida com la millor futbolista de 
la fi nal, es van endú dos premis 
individuals: el de la jugadora més 
destacada de tot el torneig i la Bota 
de Plata com a segona màxima 
golejadora, només superada per la 
ghanesa Mukarama Abdulai, que, 
tot i fer també 7 gols, va guanyar 
la Pilota d’Or per haver donat una 
assistència més. Amb la seva vic-
tòria al Mundial sots-17, l’equip de 
Toña Is s’ha convertit en la prime-
ra selecció femenina espanyola de 
futbol que guanya un Mundial. A 
més, la jugadora montcadenca va 
ser l’encarregada d’aixecar la copa 
amb les altres dues capitanes de la 
selecció, Paula Is i Eva Navarro. 

El triomf a Uruguai ha estat la 
cloenda perfecta d’un any 2018 
que Pina no oblidarà mai després 
d’haver estat subcampiona del 
món a la categoria sots-20 i d’ha-
ver debutat a Primera Divisió i a 
la Champions League amb el FC 

Barcelona. “Aquest any 2018 ha 
estat el millor que he viscut mai, 
sens dubte, però si m’hagués de 
quedar amb un moment seria 
la victòria al Mundial ja que 
ha estat una experiència única i 
increïble”, ha dit Pina a la Laveu. 
La montcadenca creu que aquest 
èxit esportiu pot ajudar a que “el 
futbol femení es vagi igualant 
amb el masculí” i anima a les 
noies a les que els hi agradi jugar 
al futbol a fer-ho “per poder com-
plir somnis com estic fent jo”. 

Gol a Primera. Pina va marcar el 
9 de desembre contra el Madrid 
CFF (7-0) el seu primer gol a Pri-
mera Divisió amb el Barça. 

Rafa Jiménez | Redacció

FUTBOL

La montcadenca és escollida com la millor jugadora del torneig i rep la Pilota de Plata com a segona màxima golejadora

Claudia Pina guanya el Mundial sots-17 
i es consagra com una futura estrella
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Homenatge de l’Ajuntament a la 
campiona del món pels seus èxits
Claudia Pina va rebre el 12 de de-
sembre un acte de reconeixement 
després de proclamar-se campio-
na del món de futbol a la categoria 
sots-17 i ser considerada la millor 
jugadora del torneig. L’homenat-
ge, que es va celebrar a la Sala 
de Plens de la Casa de la Vila, va 
ser organitzat per l’Ajuntament i va 
comptar amb la presència de sis 
regidors del govern local i els tres 
edils de Cs. En la seva intervenció, 
el regidor d’Esports, Salvador Ser-
ratosa (ERC), va esperonar Pina a 
fer el més difícil, consolidar-se en 
l’elit del futbol mundial després de 
la seva espectacular irrupció. “Els 
joves no sempre són ben vistos i 
haver aconseguit un fi ta esportiva 
d’aquesta magnitud pot tenir un 
efecte retruc que esperem que es 
vegi refl ectit en els equips feme-
nins de Montcada”, va dir l’edil. 
La Penya Barcelonista de Mont-
cada i Reixac, que fa més de 20 

anys va crear el primer equip de 
futbol femení al municipi, va par-
ticipar a l’acte, fent-li entrega a la 
davantera del FC Barcelona d’un 
carnet de sòcia honorífi ca i d’un 
pin de plata de l’entitat. Irma Sol-
devilla va parlar en representació 
de la penya per felicitar a Pina per 
haver demostrat amb els seus èxits 
“que les dones també tenim un 
paper en el món del futbol i que 
podem competir amb els homes”. 
Durant l’acte també es va llegir 
un emotiu escrit del montcadenc 
i cap d’Esports de l’agència EFE a 
Catalunya, Francisco Ávila.
L’alcaldessa, Laura Campos (ICV-
EUiA), es va mostrar orgullosa que 
l’últim acte que es va fer a la Casa 
de la Vila abans de la celebració 
del seu centenari tingués com a 
protagonista a una esportista que 
ha aconseguit una gran fi ta en 
“l’esport més popular, i per tant 
amb més competència, en el que 

encara s’han de trencar estere-
otips perquè s’està demostrant 
que el futbol també es cosa de 
dones”. Campos, qui creu que 
encara queda molt camí per acon-
seguir que l’esport femení deixi 
de ser invisible per als mitjans de 
comunicació, li va entregar a Pina 
una rèplica en miniatura de l’ermi-
ta de Reixac i va felicitar-la pel seu 

esforç i per haver “contribuït a fer 
que el futbol femení estigui cada 
vegada més estès”. 
Per últim, la davantera va tancar 
l’acte amb unes paraules d’agraï-
ment a tota la ciutat per aquest ho-
menatge. Pina també va rebre el 
16 i 18 de desembre dos reconei-
xements més per part del CH La 
Salle i el CFS Montcada | RJ

La davantera del FC Barcelona va rebre, després de la fi nal, el primer a la millor jugadora del Mundial Sots-17 i la Bota de Plata com a segona golejadora
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Pina va ser escollida 
com la millor jugadora 
de la fi nal després de 
marcar els dos gols 
contra Mèxic (2-1)
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Redreçar la mala ratxa de resultats 
del sènior masculí i del juvenil i 
lluitar per l’ascens del nou sènior 
femení són els principals objectius 
de la temporada del CFS Montca-
da que l’1 de desembre va presen-
tar els 17 equips que té en competi-
ció. Ho va fer en el marc d’un acte 
festiu que va incloure la desfi lada 
de tots els conjunts davant de la 
seva afi ció, les fotografi es de rigor, 
l’actuació d’un equip d’animació 
i esclat de confeti fi nal després 
dels parlaments ofi cials a càrrec 
del president i el vicepresident de 
l’entitat, Pedro Litrán i Diego Már-
quez, respectivament, així com 
de l’alcaldessa, Laura Campos 
(ICV-EUiA), qui va assistir acom-
panyada del regidor d’Esports, 
Salva Serratosa (ERC). Campos 
va aprofi tar la seva intervenció 
per demanar disculpes en nom de 
l’Ajuntament per l’estat deteriorat 
d’algunes instal·lacions esportives 
i va anunciar que, en breu, es fa-
ran inversions per pal·liar-les. “Co-
mençarem per la pista coberta, 
on destinarem 193.000 euros per 
acabar amb les goteres”, va dir.
En declaracions a Laveu, Litrán ha 
reconegut que la temporada no 
ha començat gens bé per al sènior 
masculí, de Tercera Divisió Nacio-
nal, que és penúltim de la classifi -
cació amb només 10 punts després 

de 12 jornades disputades: “Cer-
tament no ho esperàvem. Tenim 
una bona plantilla, però els re-
sultats no acompanyen; el nivell 
del grup és molt igualat i crec 
que, si som capaços de sumar 
dues o tres victòries seguides, po-
drem capgirar la situació”.
Litrán també confi a que el juve-
nil, que juga al grup 5è de Divisió 
d’Honor Nacional, pugui millorar 
els seus resultats, ja que es troba a 
la quarta posició per la cua amb 12 
punts en 14 jornades. “En aquest 
cas, el que ens està fent molt de 
mal són les lesions”, ha lamentat 
el president. L’equip del planter 
que està millor classifi cat és el cadet 
A, que juga al grup 4t de Primera 
Divisió i va líder, amb clares opci-
ons de pujar a Divisió d’Honor.

Fèmines. Una de les principals 
novetats de la temporada ha estat 
la creació del sènior femení Amac 
Automotive que juga a Primera 
Divisió Catalana i en el qual la 
directiva del CFS Montcada té 
dipositades moltes esperances. 
“Juguen molt bé i crec que ens 
poden donar una bona sorpresa 
i acabar lluitant per l’ascens”, ha 
dit Litrán. De moment, l’equip que 
entrena Xavi Romeo ha superat la 
primera ronda de la Copa Catalu-
nya, guanyant a la pista del Barri 
Can Calet (1-2), i és setè a la lliga.

El club que presideix Pedro Litrán va presentar l’1 de desembre els 17 equips que ha confeccionat aquesta temporada

El CFS Montcada es fi xa com a objectius 
mantenir les categories del sènior i el juvenil
Pilar Abián | Pla d’en Coll
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El conjunt d’Álex Fernández va 
aconseguir el 15 de desembre la 
segona victòria de la temporada 
després de remuntar a la pista de 
l’AFFS Arrels (3-4) amb dos gols 
en els últims dos minuts de joc. Els 
montcadencs, que havien encade-
nat tres empats seguits, no guan-
yaven des del 29 de setembre | RJ

Segona victòria 
per al sènior A

Sergio González, jugador mont-
cadenc de 21 anys del Ribera 
Navarra FS, forma part de la 
llista de candidats a guanyar un 
dels premis de la 19a edició dels 
UMBRO Futsal Awards que 
organitza la pàgina web Futsal-
planet.com. González és un dels 
10 aspirants que opten a rebre 
el guardó a la categoria de mi-
llor jugador jove de menys de 23 
anys de tot el món. 
Els altres nominats són l’espa-
nyol Fernan Aguilera (El Pozo 
Múrcia), el rus Yanar Asadov 
(MFK Moscú), l’argentí Iván 
Brizuela (Villa La Ñata), els 
brasilers Evandro Borges (Tu-
barao), Guilhermao (Corint-
hians) i Marcel de Mendonça 

(Magnus Futsal), l’iraní Touhid 
Lotfi  (Varzaghan), el thailan-
dés Muhammad Osamanmusa 
(Bangkok Futsal) i el japonès 

Kazuya Shimizu (El Pozo Múr-
cia). Els guanyadors de les deu 
categories d’aquests premis es 
coneixeran el 31 de desembre | RJ

El jugador montcadenc aspira a guanyar el premi al millor jugador jove del món

Sergio González entra a la llista de 
nominats dels Futsal Awards 2018

FUTBOL SALA

Sergio González està disputant la seva segona temporada a Primera Divisió amb el Ribera Navarra FS 

És líder en solitari i el 12 de gener jugarà contra l’FS Montcada B

L’AE Can Cuiàs es manté 
invicta amb nou victòries

L’AE Can Cuiàs continua im-
parable al grup 3r de 2a Divisió 
després de 9 jornades. L’equip 
de Toni Moreno ha guanyat els 
nou partits que ha disputat, in-
cloent l’enfrontament ajornat de 
la 6a jornada contra l’Sport Sala 
Santa Perpètua (4-2). Els mont-
cadencs, que van caure eliminats 
a la Copa Catalunya contra l’AP 
Nou Escorial (1-3), són líders a la 
lliga amb tres punts més que el 
segon, el CE Escola Pia B. 
En aquest mateix grup, el Ma-
deras San Andrés CFS Montca-
da B suma 13 punts i és cinquè 
després d’haver sumat una única 
victòria –en el partit ajornat de 
la 6a jornada contra el CFS Cer-
danyola 2006 (9-3)– a les últimes 

cinc jornades. L’AE Can Cuiàs i 
el CFS Montcada B començaran 
el 2019 enfrontant-se en el derbi 
que es disputarà el 12 de gener al 
pavelló Miquel Poblet (18h).
D’altra banda, l’FB Montcada ha 
perdut quatre partits seguits i és 
penúltim amb 7 punts | RJ

El primer equip del CFS Montcada va fer un passadís per presentar a tots els jugadors que formen part del club que presideix Pedro Litrán

El Can Cuiàs ha guanyat tots els partits de lliga
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El sènior A de la UB MiR ju-
garà el 29 de desembre, a les 
18h, un amistós al pavelló 
Miquel Poblet contra l’equip 
de bàsquet de les Seccions
Deportives Espanyol. Aquest 
conjunt, que és fruit del projec-
te d’un grup de socis per recu-
perar algunes de les seccions 
poliesportives que tenia el RCD 
Espanyol, porta els colors blanc-
i-blaus, tot i que no forma part 
del club barceloní de manera ofi -
cial. L’SD Espanyol, que és líder 
al grup 10è de Tercera Catalana, 

vindrà a Montcada gràcies a les 
bones relacions que mantenen 
ambdues entitats, presidides per 
Isidre Espiga i Carles Vilalta, 
respectivament. En el descans 
es farà un concurs de triples i es 
sortejaran dues samarretes de 
Luka Doncic, jugador dels Da-
llas Mavericks de l’NBA, i un lot 
de productes de la marca Lasba. 
L’entrada per al públic serà gra-
tuïta i es podran portar joguines 
per a la campanya solidària que 
impulsen la UB MiR i la Penya 
Blanc-i-blava de Montcada | RJ 

El partit es jugarà el 29 de desembre, a les 18h, al pavelló Miquel Poblet

El primer equip de la UB MiR jugarà 
un amistós contra l’SD Espanyol

BÀSQUET

Espiga i Vilalta, responsables d’ambdós clubs
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Després d’haver encaixat nou derrotes consecutives, el sènior femení de 
la UB MiR va obtenir el 15 de desembre el primer triomf de la tempo-
rada contra el CE Sant Nicolau C (57-55). L’equip que entrena Rogelio 
Pérez suma 11 punts i és onzè al grup 6è de Tercera. Per la seva banda, 
el primer equip masculí blau ha pujat fi ns al tercer lloc del grup 7è de 
Tercera després d’encadenar dues victòries contra l’EPSA (63-51) i el 
CB Pedagogium (62-76). Els altres dos equips sèniors masculins es tro-
ben a la part baixa de la classifi cació de les seves respectives lligues. El 
B és antepenúltim al grup 1r del Campionat Territorial Sènior A amb 13 
punts (2 victòries i 9 derrotes) mentre que el C és penúltim al grup 1r del 
Campionat Territorial Sènior A amb 11 punts (1 victòria i 10 derrotes) | RJ 

Primera victòria del sènior femení

FUTBOL
L’FB Montcada femení és setè, tot i perdre l’últim partit
L’EF Mataró, que va guanyar el 16 de desembre a l’estadi de Can Sant 
Joan per 1 a 2, va trencar amb la bona dinàmica de l’FB Montcada, 
que havia encadenat quatre jornades sense perdre amb tres victòries, 
incloent la del partit ajornat de la 10a jornada contra l’UE Estartit (4-1), i 
un empat. L’equip d’Antonio Moya suma 18 punts i ocupa el setè lloc al 
grup 2n de Primera Divisió | RJ

El CD Montcada segueix invicte des de fa vuit jornades
Tot i haver empatat els seus dos últims partits contra la UD Molletense 
(1-1) i el CE Pubilla Casas (2-2), el CD Montcada es manté a la tercera 
posició del grup 2n de Segona Catalana amb 31 punts. L’equip de Clau-
dio Festa no perd des de fa vuit jornades i es troba a quatre punts dels dos 
líders, l’EF Mataró i el CCD Turó Peira | RJ

La UE Sant Joan-Atlètic baixa fi ns a l’última posició
L’equip de Paco Hidalgo és cuer, 
amb 11 punts, del grup 1r de 1a 
Catalana després d’encaixar cinc 
derrotes seguides, l’última contra 
el FC Argentona (2-1). El conjunt 
de Can Sant Joan s’ha reforçat 
amb els fi txatges del porter Luis 
Moya, el defensa Richy García, el 
migcampista Rubén ‘Turu’ López i 
el davanter David Olid. Són baixa 
Diego, Juanjo, Kike i Wass | RJ R
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La UD Santa María encadena tres partits puntuant
Amb un total de 27 punts, el primer equip del club de Terra Nostra és sisè 
al grup 9è de Tercera Catalana i s’apropa a quatre punts del tercer lloc  
després d’haver aconseguit un empat i dues victòries –l’última contra el 
tercer, el CF La Torreta (2-0)– a les últimes tres jornades. D’altra banda, la 
UD Santa María B és desena al grup 7è de Quarta Catalana, després de 
caure el 16 de desembre al camp del Juventud 25 de septiembre B (3-1), 
trencant una bona ratxa de dues victòries i un empat en tres partits | RJ
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L’Ajuntament invertirà un total 
de 193.000 euros en la refor-
ma de la coberta i el paviment 
de la pista de la Zona Esporti-
va Centre (Bonavista, s/n), un 
equipament que presenta greus 
problemes d’humitats i goteres. 
Aquesta inversió s’ha fet modi-
fi cant algunes partides del pres-
supost de 2018 relacionades amb 
una subvenció de la Diputació 
de la Barcelona per al mante-
niment de la Torre Na Joana i 
la casa del Turó de Vista Rica. 
La primera fase de les obres co-
mençarà el 4 de febrer i tindrà 
una durada aproximada de dues 
setmanes. Durant tot aquest 
temps no es podrà utilitzar la 
instal·lació per fer els entrena-
ments de dilluns a dijous, però 
sí estarà operativa per entrenar 
els divendres i jugar durant el 
cap de setmana. Aquesta prime-
ra actuació, pressupostada en 
35.000 euros, es farà al sostre, 
que es cobrirà per dins amb una 
escuma que permetrà millorar 
la impermeabilitat, l’aïllament 

tèrmic, així com evitar la rever-
beració del so. “Estem satisfets 
de poder fi xar una data per a 
la inici d’aquesta reforma que 
ens permetrà deixar de patir 
amb la pluja i la humitat. Es-
perem que aquesta actuació 
vagi en benefi ci de les entitats, 
a les que agraïm la seva paci-
ència i col·laboració”, ha dit el 
regidor d’Esports, Salva Serrato-
sa (ERC). 

Quan acabi la temporada, es 
farà la segona fase del projecte, 
valorada en 65.000 euros, per 
canviar el paviment. La resta de 
la inversió, fi ns arribar als 93.000 
euros, s’utilitzarà per arrenjar els 
vestidors, la climatització i la il-
luminació, tot i que encara no hi 
ha una data d’inici fi xada. 

Ple. La reparació d’aquestes de-
fi ciències es va aprovar a la ses-
sió plenària del 29 de novembre  
amb l’abstenció de la regidora de 
Círculo, Ana Ballesta, i era una 
de les peticions que havia fet el 
grup municipal de Cs com a re-
quisit per donar suport als comp-
tes municipals del 2018. El presi-
dent de l’Àrea Territorial, Jordi 
Sánchez (ERC), va explicar que 
també s’estan fent intervencions 
a altres equipaments municipals, 
afectats de goteres, com el Kur-
saal, el dispensari de Can Sant 
Joan i el Teatre Municipal. “Te-
nim uns equipaments que no 
han rebut les inversions neces-
sàries en manteniment durant 
molts anys i, abans d’iniciar 
nous projectes, hem d’arreglar 
les mancances que presenten”, 
va afegir Sánchez. 
Un dia després de la celebració 
del Ple, el grup municipal de Cs 
va fer un comunicat on es con-
gratulava d’haver aconseguit 
que el govern local destini una 
partida important a reformar la 
pista municipal coberta. “Hem 

tornat a demostrar la nostra 
capacitat de consens i d’arri-
bar a acords amb el govern, 
fent una oposició responsable 
que es tradueix en benefi cis 
per al conjunt de la ciutada-
nia”, ha assenyalat un dels tres 

regidors de Cs a l’Ajuntament, 
Óscar Pérez, qui ha felicitat l’exe-
cutiu per tornar a la mesa de ne-
gociació després de l’intent fallit 
d’aprovar les ordenances muni-
cipals al Ple extraordinari del 8 
de novembre.

A les tasques de millora de l’espai, que es faran en tres fases, s’invertiran 193.000 euros

Les obres per reformar el sostre de la 
pista del centre començaran al febrer

INSTAL·LACIONS

Laura Grau/Rafa Jiménez | Redacció
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La pista coberta de la Zona Esportiva Centre pateix problemes d’humitats i goteres

La primera actuació 
es farà al sostre i 
durarà dues setmanes, 
sense afectacions a la 
disputa dels partits
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....també és notícia...................................

Juan Luis Ramon 
i Joan de la Torre, 
de la JAM, pugen 
al podi en els Cros 
de Mollerussa 
i de Gavà
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La Joventut Atlètica Montcada continua aconseguint bons resultats 
en les seves participacions a les curses del calendari de cros. Amb 
un temps de 21 minuts i 8 segons, Juan Luis Ramon –a la foto– va 
obtenir la victòria a la categoria veterans A al 41è Cros Ciutat de 
Mollerussa que es va disputar el 9 de desembre. Els altres repre-
sentants del club local van ser el sots-20 Hugo Calvó (6è, 20’50”) i 
el sots-18 Joan de la Torre (7è, 13’28”). El 16 de desembre, De la 
Torre va pujar a la segona posició del podi de la seva categoria al 
19è Cros Ciutat de Gavà amb un temps de 13 minuts i 7 segons. 
Aquest mateix dia, Laura Gil va obtenir, amb un temps de 34’26”, 
la victòria a la prova de 6,5 quilòmetres de la categoria femenina 
sots-23 de la cursa solidària de la UAB amb la marató de TV3. En 
aquesta mateixa distància, Josep Gil també es va endú el triomf, 
amb un temps de 28’04”, a la categoria M45 | RJ

El sènior A del CTT La Unió, que 
havia encadenat quatre derrotes 
consecutives, va trencar la seva 
ratxa negativa el 16 de desembre 
amb una victòria a casa del TT Can 
Fatjó (2-4). Després de 10 jorna-
des, l’equip és, amb 10 punts, setè 
al grup 1r a la categoria Preferent 
provincial. 
D’altra banda, el sènior B –que 
suma 4 punts en 10 partits–, i el 
C –que en té 2 en 8 jornades– ocu-
pen la penúltima posició al grup 2n 
de Segona A Provincial i al grup 2n 
de Tercera Provincial, respectiva-
ment | RJ 

TENNIS DE TAULA
El primer equio del CTT 
La Unió torna a guanyar 
després de quatre derrotes
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TAEWKONDO
El Lee Young obté quatre medalles al Campionat 
d’Espanya de Poomsae per clubs disputat a Oropesa

El Lee Young Montcada va aconseguir un total de quatre medalles al 
Campionat d’Espanya de Poomsae per clubs que es va disputar el 9 
de desembre a Oropesa del Mar (Castelló). Christian Villar i Joel Lee 
van obtenir la medalla d’or a les categories sènior 1 i sènior 2, respec-
tivament. També en sènior 2, José Luis Estudillo va guanyar la medalla 
de plata, el mateix metall que es va endú la parella 1 formada per Alba 
Rodríguez i Christian Villar. Rodríguez també va competir a nivell indi-
vidual, obtenint el cinquè lloc a la categoria sènior 1 | RJ 

L’àrbitra assistent Matilde Esteves-
García –a la foto–, que va ser jugado-
ra del sènior femení de l’EF Montca-
da entre 2010 i 2012, ha aconseguit 
l’escarapel·la com a àrbitra internaci-
onal FIFA. Esteves-García, de 27 anys 
i que també va jugar al CF Martorelles 
i al CE Sabadell, va deixar el futbol al 
2014 per dedicar-se a la seva carre-
ra arbitral. Actualment, està vivint la 
seva segona temporada a la Primera 
Divisió Nacional femenina | RJ 

FUTBOL
Una exfutbolista de 
l’EF Montcada rep 
l’escarapel·la d’àrbitra 
internacional 

Un total de 32 per-
sones va participar 
el 2 de desembre 
en l’última pro-
posta de l’any del 
cicle d’excursions 
Montcada Camina 
que promouen El 
Cim, el CEAV i el 
CECC amb la col-
laboració de l’IME 
i que consistia en 
una sortida de 10 
quilòmetres al parc 
de la Llacuna-Ri-
pollet –primera foto 
de la dreta. 
D’altra banda, un 
total de 13 perso-
nes va participar 
el 9 de desembre 
a l’excursió que va organitzar El Cim per col·locar un pessebre al jaci-
ment ibèric de Les Maleses –segona foto de la dreta | RJ
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EXCURSIONISME
El Montcada Camina 2018 arriba al seu fi nal i sortida 
nadalenca d’El Cim al jaciment ibèric de Les Maleses
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HANDBOL
El primer equip del CH La Salle encadena tres victòries 
seguides i puja fi ns a la vuitena posició a Primera Estatal
Després d’haver encadenat quatre derrotes seguides, el primer equip del 
CH La Salle ha reconduït la seva situació i ha pujat fi ns a la vuitena posició 
del grup D de Primera Estatal gràcies a tres victòries consecutives contra 
l’H. Sant Cugat (26-32), el Poblenou (40-30) i BM Granollers B (38-31). 
Abans d’aquest últim partit, el club lassal·lià va homenatjar Claudia Pina 
per la seva victòria al Mundial de futbol sots-17. D’altra banda, el sènior B 
masculí suma 18 punts i és líder del grup B de Tercera Catalana, tot i que 
ha jugat dos partits més que el segon classifi cat| RJ 

TOUCH RUBGY
L’estadi de Can Sant Joan, 
escenari de la Copa Nadal
El Touch Rugby Barcelona va orga-
nitzar el 16 de desembre la Copa 
de Nadal a l’estadi de Can Sant 
Joan amb la participació d’equips 
que formen part de la Lliga Catala-
na. Aquest esport mixte és una va-
riant del rugbi sense placatges amb 
menys violència física | RJ 

El segon equip del CK Montcada va 
encaixar el 2 de desembre a la pista 
del carrer Bonavista la seva primera 
derrota de la temporada contra el 
Vallparadís B (17-21), en partit cor-
responent a la 5a jornada del grup A 
de Segona Divisió. L’equip de Sergio 
Perales és tercer amb sis punts | RJ 

KORFBAL
Primera derrota per al 
sènior B del CK Montcada
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L’Instal·lacions Anjor FS Mont-
cada A va derrotar l’AE Can 
Cuiàs (1-8) en el derbi benjamí 
que es va jugar el 15 de desem-
bre, en un partit de la 9a jornada 
del grup 7è. El benjamí A del 
CFS Montcada és sisè amb 13 
punts mentre que l’equip de Can 
Cuiàs no ha puntuat i és últim. 

Infantil. L’AE Can Cuiàs, que és 
dotzè del grup 3r de Tercera amb 
11 punts, va guanyar per 3 a 1 el 
derbi que es va jugar l’1 de de-
sembre contra el CFS Montcada 
B, que és setè amb 20 punts.

FUTBOL SALA

Repartiment de triomfs als derbis 
entre el Can Cuiàs i l’FS Montcada
L’AE Can Cuiàs va guanyar el derbi infantil i l’FS Montcada es va endú el benjamí

Rafa Jiménez | Redacció

L’Instal·lacions Anjor FS Montcada A benjamí va guanyar el derbi contra l’AE Can Cuiàs (1-8)

El CFS Montcada va comptar amb una àmplia representació a la fase fi nal 
dels Campionats Comarcals de Seleccions Base de Futbol Sala que es va 
disputar el 9 de desembre a Blanes. Com a jugadors, i representant a la 
selecció del Vallès Occidental, hi van participar: el cadet Iker Codina –a la 
foto–, els infantils David Vizuete i Luis Ramos, els alevins Sergi Paterna, 
Leo Abadín i Sergi Zornoza i els benjamins Pedro Coy i Marc Verdugo. 
També hi van prendre part com a entrenadors: David García, jugador del 
juvenil A que es va proclamar campió amb la selecció benjamí del Barce-
lonès Nord, i Pau Seijas, jugador del primer equip que va ser subcampió 
de la selecció infantil del Barcelonès Centre. Álex Fernández, entrenador 
del Broncesval, va ser el coordinador tècnic de tota la fase fi nal | RJ

Presència local a la fase fi nal comarcal

Ha empatat amb tres rivals, però ha entrat a la segona fase

HANDBOL

El juvenil femení del 
CH La Salle acaba segon

El juvenil femení del CH La 
Salle ha acabat la primera fase 
de Lliga Catalana al segon lloc  
amb 14 punts (7 victòries i 3 der-
rotes). L’equip d’Àlex Expósito 
va certifi car el seu bitllet per a 
la segona fase –a la que accedien 
els tres primers– amb la victòria 
que va obtenir el 15 de desembre 
a la pista de l’H. Sant Boi (32-39).

La competició al grup A va aca-
bar amb quatre equips empatats 
al capdavant de la taula amb 14 
punts. L’EH Sant Vicenç i l’H. 
Sant Quirze acompanyaran les 
lassal·lianes mentre que el BM 
La Roca s’ha quedat fora. La 
segona fase començarà el 13 de 
gener amb sis equips i els quatre 
primers entraran al Top-4 | RJ
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El juvenil femení del CH La Salle continua endavant en la seva participació a la Lliga Catalana
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L’equip sabadellenc ha acabat la fase prèvia al tercer lloc

BÀSQUET

María Mejía (CN Sabadell) 
puja a Preferent A cadet

María Mejía, jugadora montca-
denca del cadet femení del CN 
Sabadell, ha aconseguit amb el 
seu equip l’ascens a Preferent A, 
la màxima categoria catalana. El 
CN Sabadell ha fi nalitzat la fase 
prèvia al grup 2n de Preferent a 
la tercera posició i el seu proper 
objectiu serà acabar entre els tres 
primers per poder disputar el 
Campionat d’Espanya | RJMaría Mejía, amb la samarreta del CN Sabadell
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PATINATGE ARTÍSTIC
Tercer lloc de Gal·la Díaz al campionat de Barcelona 
La patinadora montcadenca del 
CPA Cerdanyola del Vallès va 
aconseguir la tercera posició a la 
categoria juvenil al Campionat de 
Barcelona Debutants Lliure que 
es va disputar el 2 de desembre 
a Lliçà de Vall. Díaz va competir al 
programa llarg i va sumar un total 
de 24,1 punts en tres proves, que-
dant-se a 4,2 punts de la primera 
posició | RJ FA
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BALL ESPORTIU
Dues parelles del club Endansa pugen de categoria

Les parelles Mario Lirio-Noa 
Ribes i Aleix Cirera-Aina Ota-
mendi, del club Endansa, han 
obtingut el seu ascens a les 
categories C júnior 2 i juvenil 
2, respectivament, després 
de la seva actuació a la Copa 
d’Ascens de Categoria que es 
va disputar a Guadalajara en-
tre el 6 i el 9 de desembre | RJEN
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IME
Trobada d’activitats esportives extraescolars 

L’IME va organitzar el 15 de desembre al pavelló Miquel Poblet una mos-
tra d’esport escolar a nivell col·lectiu i individual. L’activitat va comptar 
amb la participació dels col·legis Font Freda, Reixac, Elvira Cuyàs i FEDAC 
Montcada. Es van veure exhibicions de futbol, bàsquet, multiesport, psi-
comotricitat, ball, gimnàstica rítmica, patinatge, karate i zumba | RJ
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NADAL
Propostes de karate, escacs, futbol i futbol sala
La Unió Escacs Montcada organitza el 21 de desembre un Torneig de 
Nadal per a infants fi ns als 12 d’anys que es farà al pavelló Miquel Poblet 
(17.30h). En aquest mateix escenari, el dia 22 es disputarà el Campionat 
de Catalunya de Kyus i Dans que organitzen la Federació catalana de 
karate i el club Shi-Kan. Per la seva part, l’FB Montcada prepara el seu 
primer campus de Nadal que se celebrarà a l’estadi de la Ferreria els dies 
27 i 28 de desembre i 2, 3 i 4 de gener. A més, el dia 29 el club vermell 
organitzarà el I Torneig de Nadal Ciutat de Montcada per a jugadors ale-
vins a la Ferreria i el I Memorial Eusebi de Miguel per a benjamins a Can 
Sant Joan. D’altra banda, el campus de tecnifi cació del CFS Montcada es 
farà del 2 al 4 de gener al pavelló Miquel Poblet | RJ

Segona victòria 
per a l’infantil 
femení de l’FBM

FUTBOL

L’infantil femení ha guanyat dos partits
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L’infantil femení de l’FB Mont-
cada va aconseguir el 15 de de-
sembre a l’estadi de Can Sant 
Joan la segona victòria de la 
temporada contra el CE Cas-
tellbell i Vilar (7-3). Les mont-
cadenques, que amb aquesta 
golejada van trencar una ratxa 
negativa de cinc derrotes segui-
des, ocupen el dotzè lloc al grup 
3r de Segona Divisió amb 6 
punts (2 triomfs i 8 derrotes) | RJ



Josele Santiago
Del rock, a la calma. Josele Santiago (Madrid, 1965) va viure intensament la seva joventut, 
sent el cantant i compositor de les lletres de les cançons de Los Enemigos, considerat com un 
dels grups de rock en espanyol més importants entre el fi nal de la ‘movida madrilenya’ i l’inici del 
moviment indie. Al 2005, la banda es va separar i, tot i alguna trobada puntual, Santiago va iniciar 
una carrera en solitari amb la publicació de cinc àlbums amb un estil més intimista i refl exiu. Català 
d’adopció des de fa gairebé una dècada, des del mes d’abril viu a Montcada, el poble natal de la 
seva parella. Josele ha trobat a la serralada de Marina l’espai ideal per pensar les lletres de noves 
cançons i, a camí entre Madrid i Montcada, es mostra preocupat per la situació de la indústria 
musical, la manca de llibertat d’expressió i el confl icte amb el procés independendista. 

Què fa vivint a Montcada?
Vaig venir darrera d’una rosa que és 
de Montcada! (riu). Portem 10 anys 
vivint a Catalunya, primer a Castellde-
fels i després a Barcelona. Quan ens 
vam cansar de la gran ciutat, li vaig 
proposar d’anar a viure al seu poble. 
Ja no li interessen les grans ciutats?
No. De fet, abans de venir a Catalun-
ya ja vivia als afores de Madrid, enmig 
del bosc. A la serralada de Marina 
tinc el silenci que necessito per treba-
llar. Montcada és un poble tranquil i, 
a més, está ben comunicat. 
Es veu molt de temps vivint aquí?
Sí, perquè em trobo molt a gust. Cada 
dia m’aixeco ben d’hora i pujo fi ns 
a l’ermita de Reixac o agafo el camí 
del riu. Sempre dic que escric amb 
els peus perquè passejar m’ajuda a 
inspirar-me. Vaig amb una llibreta i 
un llapis, anotant idees. Aquesta és la 

part intuïtiva i caòtica. Després, arriba 
la disciplina de posar-ho tot en ordre 
sobre un paper i amb una guitarra al 
costat. Em sento viu escrivint i omplint 
papereres.
Va ser dura la separació de Los Ene-
migos després de 20 anys junts?
Ens ho vam passar molt bé durant 
tots aquells anys, pero en un grup 
reduït de gent és normal que acabis 
una mica fart. Jo escrivia les cançons 
i necessitava aire, provar altres coses 
i fer quelcom diferent. Tot i la separa-
ció, hem tornat a tocar junts i volem 
seguir gravant temes en el futur. 
El model de la indústria musical ha 
canviat molt als últims anys. Com 
s’ha adaptat anant en solitari? 
Els músics no hem viscut mai de ven-
dre discos, però s’ha de regularitzar 
més la reproducció en continu. Co-
brem una misèria per cada cançó. A 

més, has d’anar estalviant amb el que 
guanyes a les actuacions per poder 
pagar-te la gravació d’un disc. Jo, de 
moment, no em queixo perquè em 
contracten força per fer concerts. 

Li preocupa alguna cosa més de la 
situació actual de la música?
Ara els artistes joves ho tenen molt 
complicat per actuar en directe per-
què les sales et demanen un lloguer. 
També hi ha un problema greu amb 
l’SGAE. No té sentit que hi hagi un òr-
gan que englobi artistes i editors, és 

un contrasentit. Haurien d’aparèixer 
societats de gestió alternatives. 
Quins projectes té per al futur?
Properament, es publicarà un con-
cert en directe que vaig gravar a 
Madrid amb algunes col·laboracions 
com les de Leonor Watling o El Niño 
de Elche. També tinc pendent gravar 
algun treball nou amb Los Enemigos. 
No són temps fàcils per a la llibertat 
d’expressió. N’està d’acord?
Ara estem pitjor que a l’època de la 
Transició. És demencial que un mú-
sic vagi a la presó o hagi de fugir a 
l’estranger per la lletra d’una cançó. 
Crec que estem pagant massa anys 
de correcció política. La llibertat 
d’expressió està totalment escapçada. 
Per sort, el meu estil és obert i les meves 
lletres poden tenir més d’una lectura. 
Com ha viscut aquest últim any 
tan convuls a Catalunya?

Aquí sóc un espia i a Madrid, un traï-
dor (riu). Em va cabrejar molt el que 
va passar l’1-0 amb l’arribada de la 
polícia pegant a la gent, em va sem-
blar una barbaritat innecesària i con-
traproduent. Si no hagués estat fora, 
també hauria votat després de veure 
tot el que va passar.
Com se soluciona aquest confl icte?
Amb diàleg. Estic a favor de les xarxes 
socials, però crec que fomenten el 
pensament únic. Aquest confl icte di-
lueix la lluita de classes perquè ja no es 
diferencia entre treballadors i empre-
saris. Ara es parla d’independentistes 
o no independentistes.
S’ha plantejat marxar de Catalunya?
De moment, no. Hi estic molt a gust. 
El que sí m’agradaria és incorporar 
cançons en català al repertori dels 
meus concerts. Després d’una dèca-
da aquí, ja em sento una mica català.

músic

A títol personal
RAFA JIMÉNEZ
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‘Em sento viu escrivint 
i omplint papereres’

‘Estem pitjor que a la 
Transició. És demencial 
que un músic vagi a la 
presó o hagi de fugir per 
la lletra d’una cançó’


