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Les següents llistes més votades han estat 
ERC i el PSC en una jornada amb rècord de 
participació, un 81,3% de l’electorat
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ja és aquí PÀGS. 16 PÀGS. 16 ii 17 17

Cs guanya per primer 
cop una convocatòria 
electoral al municipi
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NUET, REELEGIT
El montcadenc repetirà com a diputat en 
aquesta nova legislatura en representació 
de Catalunya en Comú-Podem

RESULTATS DEL 21D

La segona força més votada ha estat ERC, amb el 19,3% dels vots, mentre que el PSC ha quedat tercer, amb el 17,8%

Cs ha aconseguit un triomf his-
tòric sent, per primer cop, la 
força més votada en uns comi-
cis a la localitat amb un total de 
6.477 sufragis (31,5%). La llista 
encapçalada per Inés Arrimadas 
ha guanyat amb una diferència 
de 12 punts respecte ERC que 
ha estat segona, amb 3.957 vots 
(19,3%). Per nombre de sufragis, 
la resta de formacions han obtin-
gut els resultats següents: PSC, 
3.650 vots (17,8%); Catalunya en 
Comú-Podem, 2.426 (11,8%); 
JuntsxCatalunya, 2.055 (10%); 
el PP, 862 (4,2%); la CUP, 611 
(2,9%) i el PACMA, 294 (1,4%).

Cinturó metropolità. L’ascens es-
pectacular de Cs ha estat la tòni-
ca viscuda als municipis de l’Àrea 
Metropolitana. El portaveu de Cs 
a l’Ajuntament, David Gerbolés, 
ha celebrat el resultat entenent 
que “demostra que la ciutada-
nia ens veu amb capacitat per 
governar”.  En clau local, l’edil 
interpreta la victòria de Cs com 
una “bufetada” a l’actual execu-
tiu –ICV-EUiA, ERC i Círculo. 
“L’electorat ha parlat per dir-li 
que es dediqui a governar per a 
tots i no per a una minoria”, ha 
dit Gerbolés. 

En nom d’ERC, el portaveu de 
la formació a l’Ajuntament, Jordi 
Sánchez, ha destacat l’augment 
de vots del seu partit respecte 

al 2012, quan es va presentar en 
solitari, i la pujada en percentat-
ge del bloc independentista en 
relació amb els comicis del 2015. 
“Hem de seguir creixent i ser 
la força popular que aglutini 
la resistència contra l’Estat re-
pressor”, ha dit.  
El primer secreteri de l’executi-
va local del PSC, Andrés Iruela, 
opina que aquestes eleccions han 
estat en clau independentista: 
“L’electorat s’ha posicionat a 
favor o en contra del procés i, 
malauradament, el panorama 
no ha canviat gaire”. 
Joan Carles Paredes (JuntsxCata-
lunya) ha celebrat que la majoria 
parlamentària sigui independen-
tista: “Hem de continuar amb 
el procés i el projecte de país”. 
També Gonzalo García (CUP) 
ha destacat que el bloc indepen-
dentista manté la majoria i pensa 
que les forces petites han perdut 
pes perquè “l’electorat ha optat 
pel vot útil”.
En nom del PP, el president de 
la formació local ha felicitat Cs 
per la victòria, tot reconeixent 
que els resultats “no han estat 
bons” per al seu partit.
   
Nuet, reelegit. Joan Josep Nuet, 
exsecretari tercer de la Mesa del 
Parlament en la darrera legisla-
tura, tornarà a ocupar un escó 
de la cambra com a número 5 de 
la candidatura de Catalunya en 
Comú-Podem, que ha obtingut 8 
diputats. “Teníem l’expectativa 
que cap dels dos grans blocs, 
ni l’independentista ni l’unio-
nista, assolís la majoria abso-
luta i nosaltres fóssim la clau 
per formar govern, però no ha 
estat així”, ha lamentat. 

Pilar Abián | Redacció

Ascens destacat de Cs a la localitat en la 
línia de la resta de municipis metropolitans

La campanya va començar amb 
la presència de llaços grocs en 
record dels polítics i activistes em-
presonats a edifi cis públics que la 
Junta Electoral va obligar a retirar 
el dia 14, a requeriment de Cs. 
Aquest partit ha acusat el govern 
local de connivència amb el movi-
ment independentista per no haver 
actuat contra la penjada i pintada 
massiva d’aquest símbol a la via 
pública. 
El col·lectiu MiR x la República ha 
estat força actiu durant la campa-
nya organitzant concentracions 
per reclamar la llibertat dels presos 
i participant, fi ns i tot, a la manifes-
tació del dia 7, a Brussel·les.

Absència de caps de llista. La 
presència al municipi de candi-
dats al Parlament ha estat més 

aviat discreta i sense caps de 
llista. Pel que fa a la participa-
ció, l’acte més multitudinari, amb 
prop d’un centenar d’assistents, 
va ser la taula rodona amb el títol 
‘Llibertat i República’ que va orga-
nitzar l’ANC i en què van intervenir 
representants de la pròpia assem-
blea, d’ERC, el PDeCAT, la CUP 
i Òmnium Cultural, així com les 
dues germanes de Jordi Cuixart. 
L’altre acte destacat en nombre 
d’assistents va ser el míting de Ca-
talunya en Comú-Podem amb les 
candidates per Barcelona Conchi 
Abellán i Laura Campos, números 
10 i 77, respectivament, acompa-
nyades de l’eurodiputat ecosocia-
lista Ernest Urtasun. 
El PSC va dur a la Ribera tres can-
didats de la llista per Barcelona: 
Beatriz Silva (4), Pol Gibert (11) i 

Eva Menor (20). Per la seva banda, 
el número 22 d’ERC, Marc San-
glas, va sopar amb una trentena de 
militants i simpatitzants en una tro-
bada organitzada per la formació. 
L’alcalde de Molins de Rei, Joan 
Ramon Casals, va protagonitzar 
l’acte de campanya convocat per 
JuntsxCatalunya. I la número 21 
de Cs per Barcelona, María Valle, 
va assistir a una xocolatada que va 
fer el partit a Can Sant Joan. 

Reivindicació veïnal. D’altra ban-
da, representants de l’AV Bosc 
d’en Vilaró van assistir als actes 
de Cs, PSC i JuntsxCatalunya –
aquest últim convocat pel PDe-
CAT–, amb una pancarta en què 
expressaven el seu agraïment a 
les esmentades forces polítiques 
pel seu suport | PA

PRÈVIA AL 21D
La retirada dels llaços grocs dels edifi cis públics i el record dels polítics 
i activistes empresonats marquen la campanya per a les autonòmiques
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La participació ha 
estat de rècord amb 
20.573 sufragis, un 
81,3% de l’electorat
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OCUPACIÓ
L’Ajuntament signa un acord amb Trinijove, 
que obrirà a Montcada una nau de reciclatge 
d’envasos en col·laboració amb Danone

EXERCICI 2018

La proposta d’ordenances fi scals 
per al 2018 feta pel govern –ICV-
EUiA, ERC i Círculo– va ser 
aprovada en el Ple de novembre 
amb el suport de dos dels grups 
de l’oposició, el PSC i el PDe-
CAT. “Congelar els impostos, 
per tal de no augmentar la 
pressió fi scal, és una de les pre-
misses principals”, va explicar 
el president de l’Àrea Econòmica, 
Òscar Gil (ICV-EUiA). L’edil va 
afegir que, pel que fa a l’Impost 
de Béns Immobles (Ibiu), l’Ajun-
tament ha tornat a reclamar al 
Ministeri d’Hisenda una revisió 
dels valors cadastrals “per ajus-
tar-los a l’actual preu de mer-
cat”. Altres qüestions que queda-
ran refl ectides a les ordenances 
són ampliar el termini de paga-
ment fraccionat de tributs, de 2 a 3 
anys, i consolidar la fi nestreta úni-
ca empresarial. També quedarà 
derogada l’ordenança de la zona 
blava d’aparcament, recentment 
substituïda per la de color taronja.

Crítiques de l’oposició. El regidor 
va agrair les propostes rebudes 
per alguns grups de l’oposició, 
com el PDeCAT i la CUP, tot 
i que només s’han incorporat 
al text les del primer. Gil, però, 
va haver de sentir com totes les 

formacions que no són al govern 
criticaven el poc temps de marge 
amb què van rebre la documen-
tació. En nom del PSC, Fran-
cisco Hierro també va retreure 
al principal grup en el govern 
(ICV-EUiA) el que feia quan era 
a l’oposició, reclamant la tarifació 
social i votant en contra de les 
ordenances que proposava l’an-
terior executiu del PSC i CiU. 
“En els últims tres anys l’única 
aportació quant a tarifi cació 
social ha estat la proposada pel 
nostre grup”, va dir l’edil. Preci-
sament aquest va ser un dels mo-
tius del seu vot favorable.
Cs, per la seva banda, es va atri-
buir el mèrit que a les ordenances 
del 2018 l’IBI quedi congelat. 
“Aquest va ser un dels punts que 
vam fi xar en l’acord per aprovar 
el pressupost en curs”, va dir el 
portaveu del grup, David Gerbo-
lés. Tot i així, el vot de la formació 
va ser contrari al punt per la “im-
provisació” amb què, va dir l’edil, 
es va presentar la documentació. 

Propostes incorporades. El PDe-
CAT, tot i queixar-se del poc mar-
ge de temps amb què va rebre la 
informació, va votar a favor de 
les ordenances en incloure les 
seves propostes encaminades a 
promoure la creació i la implan-
tació de noves empreses al muni-
cipi, a incentivar la contractació 
i a establir la creació de plans de 
transport per als treballadors i 
plans d’igualtat a empreses, en-
tre d’altres. El portaveu del grup, 
Joan Carles Paredes, va destacar 

Pilar Abián | Redacció

El president de l’Àrea Econòmica va defensar al Ple el plantejament del govern

El govern aprova 
les ordenances 
amb el suport 
del PSC i el PDeCAT

L’oposició critica el 
retard en el lliurament 
de la documentació  
per part de l’executiu
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La proposta de l’executiu passa per congelar els impostos 
municipals per evitar un augment de la pressió fi scal

OPOSICIÓ

Ciutadans ha carregat contra el 
govern local –format per ICV-
EUiA, ERC i Círculo Montcada– 
perquè encara no ha facilitat als 
grups municipals l’esborrany del 
pressupost del 2018, fet que 
impossibilita que puguin ser 
aprovats abans d’acabar l’any, 
tal com es va comprometre a 
fer el president de l’Àrea Eco-
nòmica, Óscar Gil (ICV-EUiA). 
“Això demostra un cop més la 
deixadesa d’aquest equip de 
govern”, ha dit el regidor de Cs 
Óscar Pérez, un dels tres repre-
sentants del partit al Ple, a través 
d’un comunicat de premsa. Cs 
també lamenta que el retard en 
l’aprovació dels pressupostos es 

repeteixi per segon any consecu-
tiu. Els comptes actuals van ser 
ratifi cats al mes de març preci-
sament amb els vots de la forma-
ció taronja, ja que cap altre partit 
de l’oposició va votar a favor de 
la proposta del govern, que es 
troba en minoria. Aquest acord, 
però, difícilment es tornarà a 
repetir després que Ciutadans 
anunciés al mes de setembre 
que retirava tot suport a l’exe-
cutiu quan aquest va manifestar 
que no posaria impediments al 
referèndum de l’1-O.  El govern, 
per la seva banda, segueix treba-
llant la proposta de pressupostos 
amb l’objectiu de poder-los dur a 
Ple el més aviat possible | PA

Cs critica que el 2017 acabi sense que 
l’executiu presenti els pressupostos

la bonifi cació per a la contracta-
ció de discapacitats i de persones 
amb difi cultat d’aprenentatge. 
“L’administració ha de ser 
corresponsable amb entitats 
que ja treballen en la inserció 
d’aquests col·lectius”, va dir.
La portaveu del PP, Eva García, 
va retreure al govern l’incom-
pliment del calendari amb com-
promisos adoptats fa un any per 
treballar les ordenances i els pres-
supostos durant tot l’exercici i va 
qüestionar les novetats anuncia-
des per Gil: “Continuem pagant 
l’Impost de vehicles més cars 
d’Espanya i un IBI elevat”. 
El representant de la CUP, Josep 

Galván, va justifi car el vot en con-
tra de les ordenances dient que no 
s’havien recollit les seves propos-
tes “destinades a augmentar la 
capacitat decisòria de l’Ajunta-
ment pensant en el proper pres-
supost”, va assenyalar l’edil. Una 
de les mesures dels cupaires ana-
va en la línia de gravar les grans 
immobiliàries i els bancs que te-
nen pisos buits al municipi.
El debat sobre les ordenances fi s-
cals per al 2018 el va tancar el 
president de l’Àrea Econòmica, 
reclamant una reforma de la Llei 
d’Hisendes Locals per garantir 
la millora del fi nançament dels 
ajuntaments.

El calendari de pagament d’impos-
tos i taxes municipals de l’any 2018 
es presenta amb modifi cacions res-
pecte el 2017, fruit de la delegació 
de l’Impost d’Activitats Econòmi-
ques (IAE) a l’Organisme de Re-
captació Tributària de la Diputació 
de Barcelona (ORGT). L’adaptació 
a la normativa d’aquest ens implica 
canvis quant a les bonifi cacions a 
aplicar i els terminis de fracciona-
ment. La ciutadania disposarà tam-
bé de tots els serveis que ofereix 
l’ORGT mitjançant el seu espai 
web: www.orgt.diba.cat.

Canvis. Pel que fa a les ordenances 
que recapta directament l’Ajunta-
ment, es manté el 5% de bonifi cació 
en l’Impost de Béns Immobles Ur-
bans (Ibiu) per a qui tingui domi-
ciliat el seu pagament, així com la 
possibilitat de cobrament bancari a 
quatre terminis, sistema també apli-
cable a la taxa de residus. La resta 
de tributs domiciliats, es cobraran 
en un sol termini l’1 de març.
Les dates de pagament no domi-
ciliat seran les següents: taxa de 
mercats ambulants, del 12 de ge-
ner al 16 de març; taxa de guals, 
del 2 de març al 4 de maig; taxa 
de cementiri, del 2 de març al 4 de 
maig; l’Ibiu, del 4 de maig al 6 de 
juliol; i la taxa de residus, del 14 de 
setembre al 16 de novembre. Les 
persones que vulguin sol·licitar la 
domiciliació bancària poden fer-ho 
abans del 15 de gener. 
Pel que fa a l’impost de vehicles 
de tracció mecànica i de l’IAE, 
gestionats per l’Organisme de 
Gestió Tributària (ORGT) de la 
Diputació, el període de paga-
ment voluntari del primer anirà 
de l’1 de març al 4 de maig –qui 
el pagui pel banc el podrà abonar 
en una sola quota o bé de manera 
fraccionada. En el cas de l’IAE, 
el pagament s’haurà de realitzar 
entre el 14 de setembre i el 16 de 
novembre i pel banc, la quota es 
descomptarà el 2 de novembre.

Aprovat el nou 
calendari fi scal 
de l’any vinent
Pilar Abián | Redacció
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Tots els grups polítics amb re-
presentació al Ple Municipal han 
acordat demanar a la Generalitat 
el compliment del compromís de 
reobrir el servei d’urgències con-
tinuat al CAP Montcada –així 
consta a la Llei de Pressupostos 
de 2017, tot i que amb el condi-
cionant de “si hi ha disponibili-
tat econòmica”–, destinar recur-
sos a la construcció d’un Centre 
d’Urgències d’Atenció Primària 
(CUAP); el restabliment dels ser-
veis de pediatria i de ginecologia al 
centre i la recuperació dels antics 

horaris de les farmàcies. Aquestes 
són les principals demandes que 
inclou la moció que va presentar 
la Taula de Salut per Montcada 
i Reixac (TSMiR), aprovada per 
unanimitat a la sessió plenària de 
novembre, el passat dia 30. 

Altres demandes. El text també 
sol·licita que es revisi i s’adeqüi el 
Sistema d’Emergències Mèdiques 
(SEM) a les necessitats de Mont-
cada perquè “en molts casos, el 
temps de resposta supera els 20 
minuts” i celebra la constitució 
d’una comissió amb representació 

de totes les parts implicades –tal 
com es va fer amb la reivindicació 
del soterrament de l’R2. 
El coordinador de la TSMiR, 
Gabi Moreno, que va presentar 
la moció al Ple, considera que “la 
situació que pateix Montcada en 
atenció primària i urgències és 
insostenible des de fa anys i cal 
buscar la implicació de tots els 
agents per recuperar els serveis 
suprimits o reduïts”. Tots els 
grups municipals van felicitar la 
Favmir i la Taula per la Salut per 
la seva tasca en defensa de la sa-
nitat pública.

INICIATIVA NOVEDOSA

Es constitueix ofi cialment al municipi
el grup de compra agregada d’energia
Les empreses i botigues interessades a afegir-s’hi han de contactar amb Promoció Econòmica

PR
EM

SA
 A

JU
N

TA
M

EN
T

El grup de compra agregada 
d’energia de Montcada i Reixac 
ha començat a donar les prime-
res passes. Una vintena de res-
ponsables d’empreses, botigues i 
associacions de comerciants del 
municipi van signar el 14 de de-
sembre el document de constitu-
ció del col·lectiu en el marc d’una 
reunió informativa que es va fer a 
la Casa de la Vila. El consistori és 
una de les administracions locals 
que s’ha afegit a aquesta iniciativa 
pionera. Durant la presentació, el 
president de l’Àrea Econòmica, 
Óscar Gil (ICV-EUiA), va ex-
plicar que “l’objectiu d’aquest 
grup és, dintre d’un mercat 
totalment alliberat, aconseguir 
electricitat i gas al millor preu 

i fer-ho amb energia renovable 
certifi cada, complint així amb 
la directiva europea per la re-
ducció d’emissions de CO2”. 

Demanda col·lectiva. El projecte 
compta amb el suport de la Di-
putació i respon a la voluntat del 
consistori de millorar la competiti-
vitat del teixit productiu, atenent a 
les necessitats i demandes expres-
sades per empreses i establiments 
comercials. Alhora, també pretén 
afrontar el constant encariment 
del preu dels subministraments 
energètics.
Durant la trobada, el gerent de la 
consultora energètica i mediam-
biental BioQuat, José Enrique 
Vázquez, va explicar el funciona-
ment d’un grup de compra i de 

les subhastes d’energia. “El grup 
continua obert i animo altres em-
preses i botigues del municipi a 
participar-hi”, ha dit la regidora 

de Comerç, Montse Ribera (ERC). 
Els interessats es poden posar en 
contacte amb promocioeconomica@
montcada.org o trucar al 935 648 505.

Pilar Abián | Redacció

Els primers signants del grup de compra d’energia després de ratifi car l’acord

L’ordenança reguladora dels esta-
bliments de pública concurrència 
on es desenvolupen activitats de 
culte, vigent des del 2007, ha estat 
derogada. La decisió es va pren-
dre al Ple de novembre amb el vot 
de tots els grups excepte el PSC 
i el PP, que es van abstenir. La 
normativa estava obsoleta des del 
2009 quan la Generalitat va apro-
var una llei, molt menys restricti-
va, que regula aquestes activitats 

des d’un punt de vista urbanístic, 
sense intervenir sobre la prolifera-
ció o no dels centres de cultes. 
L’esmentada normativa havia 
estat objecte d’una queixa que 
l’entitat Piedras Vivas, amb seu 
al carrer Clavell, va presentar fa 
aproximadament un any davant 
del Síndic de Greuges, demanant 
la seva derogació i l’aplicació de 
la llei catalana, petició que va ser 
recollida per aquest organisme | RJ

Laura Grau | Redacció

Tots els grups voten a favor excepte PSC i PP, que es van abstenir

El portaveu 
del PDeCAT a 
l’Ajuntament, 
Joan Carles 
Paredes –a la 
imatge de la 
dreta–, ha estat nomenat vicepre-
sident del Consell Comarcal del 
Vallès Occidental després de la 
renovació del cartipàs d’aquest or-
ganisme que presideix l’alcalde de 
Castellar del Vallès, Ignasi Gimé-
nez. El govern de l’ens està format 
per edils comarcals del PSC i de 
PDeCAT. 
Paredes també ha assumit la pre-
sidència de Promoció econòmica 
i polítiques actives d’ocupació, 
àrea que inclou: Empresa i In-
dústria, Comerç i Turisme, Eco-
nomia Social i Col·laborativa, 
Ocupació i Innovació, Vallès 
Circular i Emprenedoria | PA

Paredes, nou 
vicepresident 
del Consell 
Comarcal

NOU REGIDOR DE CÍRCULO

José Domínguez pren possessió del càrrec
El número 4 de l’agrupació d’electors 
de Círculo, José Domínguez, va pren-
dre possessió del càrrec com a regi-
dor de l’Ajuntament al Ple de novem-
bre en substitució de Sergi Martín, 
qui va presentar la dimissió el passat 
mes d’octubre per motius personals. 
Domínguez assumeix les carteres de 
Medi Ambient, Control d’Activitats i 
Transparència i Bon Govern. També 
passa a ser el referent del govern a 
la Ribera, tasca que fi ns ara duia a 
terme Mònica Martínez (ICV-EUiA), qui assumirà la delegació de la Font 
Pudenta en substitució de Salva Serratosa (ERC). El nou edil va jurar 
el càrrec per imperatiu legal i va manifestar el seu compromís “en la 
lluita per restablir, per vies legals, la República del 1936 i per la 
dignifi cació de les víctimes de la repressió franquista”. Domínguez va 
cloure el seu discurs amb una cita de Mahatma Ghandi: ‘El més atroç 
de les coses dolentes de la gent dolenta és el silenci de la gent bona’. El 
regidor, de 55 anys, és integrador social de professió i ha estat vinculat 
al món associatiu del municipi, sent un dels impulsors de l’Assemblea 
d’Aturats, l’any 2013 | LR
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PLE DE NOVEMBRE

Aprovada una moció en què es reclama 
recuperar els serveis d’atenció primària
El text, impulsat per la Taula de Salut, va obtenir el suport unànim de tots els grups

Derogada l’ordenança 
sobre activitats de culte
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Per segon any consecutiu, Mont-
cada i Reixac és un dels sis muni-
cipis catalans que es troben entre 
els 25 primers de l’Estat espanyol 
amb més de 20.000 habitants 
que destinen més pressupost a la 
inversió social, segons l’Associa-
ció Estatal de Directors i Gerents 
de Serveis Socials que recull les 
dades del Ministeri d’Hisenda de 
l’any 2016. Segons aquest infor-
me, Montcada ocupa la posició 
número 20 ja que hi va destinar 
106,36 euros per cada habitant 
i només es va veure superada, 
en l’àmbit català, per Barcelona 
(6a, 167,64 euros), Esparregue-
ra (7a, 165,54) i Mollet del Va-
llès (17a, 108,62). Els altres dos 
municipis catalans que apareixen 
entre els 25 primers de tot l’Estat 
són Santa Coloma de Gramenet 
(21a, 104,76) i Sant Adrià del 
Besòs (22a, 102,53). Errentería, 
a Euskadi, és la ciutat espanyola 
que lidera el rànquing amb una 
inversió social de 277,09 euros 
per habitant.

Satisfacció municipal. “És una 
molt bona notícia tornar a apa-
rèixer en aquest llistat, el que 
constata que els nostres objectius 
com a govern de prioritzar les 
polítiques socials s’estan com-
plint”, ha manifestat l’alcaldessa, 

Laura Campos (ICV-EUiA). La 
presidenta de l’Àrea Social, Mar 
Sempere (Círculo), també ha va-
lorat molt positivament la dada. 
“Això és el que dona valor a 
la nostra feina i ens motiva a 
continuar en aquesta línia, es-
pecialment ara que posarem en 
marxa el Pla Local d’Inclusió 
Social”, ha expressat l’edil.
En l’última valoració feta, Mont-
cada i Reixac ja apareixia com un 
dels municipis amb més inversió 
a nivell social. Els requeriments 
per entrar en aquesta avalua-
ció eren: haver invertit més de 
100 euros per habitant; que la 
despesa no s’hagués retallat al 
pressupost del 2017; que la xifra 
representi més del 10% del pres-
supost total no fi nancer i que els 
comptes hagin estat publicats a 
Internet de manera desglossada.

INSERCIÓ LABORAL

Aturats en risc d’exclusió es formen 
per treballar en una nau de reciclatge
L’Ajuntament signa un conveni de col·laboració amb la Fundació Trinijove

Una quinzena de persones atura-
des, usuàries del Departament de 
Promoció Econòmica i algunes 
també de Serveis Socials, han co-
mençat un programa de forma-
ció en gestió de residus gràcies 
al conveni que el 15 de desembre 
va signar l’Ajuntament amb la 
Fundació Trinijove, dedicada a la 
inserció social. El curs consta de 
400 hores teòriques i pràctiques 
i donarà opció als participants 
a treballar a la nau de reciclatge 
que l’esmentada Fundació posa-
rà en marxa al mes de juny al 
polígon Coll de Montcada en 
conveni amb Aigües Danone i 
Ecoembes. Es tracta de Renue-
va, un projecte pioner en matèria 
de reciclatge enfocat a recuperar 
envasos de plàstic produïts en 
l’àmbit del consum fora de la llar 
–restauració, empreses...– que 
permetrà la creació de llocs de 
treball i la formació i capacitació 
de persones en risc d’exclusió so-
cial. 

Impuls local. L’alcaldessa, Laura 
Campos (ICV-EUiA), va saber 
fa uns mesos que Trinijove cerca-
va una nau a l’entorn del muni-
cipi i va mediar perquè fi nalment 
la proposta es quedés a Montca-
da. “Estem molt contents per-
què aquest tipus d’iniciatives 
van en la línia de donar solu-
cions als problemes estructu-

rals que cronifi quen la pobre-
sa; perquè la gent pugui tenir 
una vida digna, és bàsic poder 
treballar”, va manifestar l’edil. 
Actualment la taxa d’atur al mu-
nicipi és del 13,34%, superior a 
la mitjana de Catalunya (12,8%). 
També el regidor de Promoció 
Econòmica i Ocupació, Óscar 
Gil (ICV-EUiA), va valorar el fet 
que aquest projecte s’adreci espe-
cialment “als aturats en situació 
de vulnerabilitat, donant-los 
l’opció de formar-se i d’assolir 
una feina”.

Planifi cació. La previsió és que 
a la nau de reciclatge treballin 
entre 3 i 4 persones i que més 
d’una vintena es dediquin a la 

recollida dels residus amb con-
tractes d’entre 2 anys i 2 anys i 
mig. El lloguer de l’entitat l’assu-
mirà Trinijove i Danone invertirà 
320.000 euros en la maquinària a 
través del seu fons internacional 
Ecosysteme.
Ignasi Parody, president de Tri-
nijove, ha agraït el suport i la 
col·laboració de l’Ajuntament i 
ha ressaltat que la Fundació “és 
una de les empreses d’inser-
ció social més fortes de l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona en 
l’àmbit de la gestió de residus 
sòlids urbans”. El 60% de la 
plantilla de Trinijove està forma-
da per tècnics qualifi cats mentre 
que la resta és usuària de Serveis 
Socials.

Pilar Abián | Montcada
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D’esquerra a dreta, Óscar Gil, Laura Campos, Ignasi Parody i Ruben Mellado, de Trinijove

Montcada segueix entre 
els municipis que més 
destinen a inversió social

DESPESA SOCIAL

És una de les sis ciutats catalanes destacades a nivell estatal

Rafa Jiménez | Redacció

A les escoles bressol hi ha tarifació social
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En venda. Motxilla portabebés de 
segona mà per fer excursions. En 
bon estat Preu: 30 euros. Tel. 696 
130 783. 
Limpieza a domicilio. Señora se 
ofrece para hacer tareas domésti-

cas por horas. Tels. 935 702 573 i 
675 968 292. 
Lloguer. Dues places de pàrquing, una 
de moto (25 eur/mes) i l’altra, de cotxe 
(50 eur/mes). Al c. Estanislau Abadal 
(Mas Rampinyo). Tel. 644 347 418.

Venda. Dues places de pàrquing, 
una de 10 m² (5.600 eur) i l’altra, de 
6 m² (3.500 eur). A l’av. De Catalunya 
de Mas Rampinyo. Tel. 691 077 039. 
Clases. De alemán. Particulares. Tel. 
610 392 086.

Tel. 935 726 474   ae: som@laveu.catanuncis gratuïts
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Aprovat inicialment el pla per consolidar 
urbanísticament la Vallençana Baixa

ATENCIÓ CIUTADANA
L’OAC incorpora un sistema de valoració del servei 
destinat a recollir els suggeriments dels usuaris
Les persones que fan gestions presencials a l’Ofi cina d’Atenció Ciutada-
na (OAC) de l’Ajuntament ara poden valorar l’atenció rebuda per part del 
personal del servei. El consistori hi ha instal·lat una pantalla mitjançant la 
qual qui ho desitgi, pot respondre un qüestionari, de forma àgil i moderna. 
Es demana a la ciutadania que puntuï l’atenció rebuda –mitjançant unes 
icones similars a les emoticones– quin tràmit ha anat a gestionar, si s’ha 
resolt la seva demanda o bé, que valori el temps d’espera, entre d’altres. El 
sistema també permet escriure suggeriments. “Volem tenir un feedback 
amb la ciutadania amb aquest sistema d’avaluació, així donem respos-
ta a un dels objectius del Pla d’Actuació Municipal, que és oferir una 
atenció ciutadana més oberta als suggeriments de la gent, per tal de 
millorar-ne la seva qualitat”, ha explicat la regidora de Serveis Generals, 
Montse Ribera (ERC) | LR

La Junta de Govern Local ha apro-
vat el Pla de Millora Urbana (PMU) 
de la Vallençana Baixa, que afecta 
bàsicament el carrer Quixot. L’ob-
jectiu del projecte és l’ordenació 
d’aquest àmbit, qualifi cat de zona 
de renovació urbana, i consolidar el 
veïnat ja existent, entenent que s’ha 
de mantenir l’ús dominant actual, 
el d’habitatge unifamiliar (n’hi ha 
una trentena). Actualment, el vial 
no té les dotacions comunitàries, 
els serveis urbanístics i les normes 
d’edifi cació específi ques que fan 
falta per a la seva consolidació, 
d’acord amb la llei vigent. Moltes 
de les parcel·les compten amb 

edifi cacions i habitatges implantats 
no legalment i algunes es destinen 
a usos no regularitzats, com apar-
cament o magatzem. Les xarxes 
de serveis, d’altra banda, són molt 
precàries o inexistents.
El PMU té una superfície de 18.333 
m2, a la qual s’accedeix per la car-
retera BV-5011 i llinda amb els ter-
renys d’una antiga bòvila i l’espai 
natural de la Serralada de Marina. 
El projecte proposa mantenir els ei-
xos viaris existents, adequar-ne les 
rasants, pavimentar i dotar tota la 
zona d’enllumenat públic, concen-
trar i disposar en continuïtat tots 
els espais verds públics per crear 

Vicente Pedro tornarà a partir 
de l’1 de gener a la direcció de 
la cimentera local en substitu-
ció de José Luis Coleto, qui serà 
traslladat a la planta de Sagunt. 
Pedro, que és enginyer indus-
trial, treballa per Lafarge des de 
fa 30 anys i va dirigir la fàbrica 
de Montcada i Reixac del 2010 
al 2013, etapa que va coincidir 
amb l’autorització de Generalitat 
a l’empresa per fer servir biomas-
sa com a combustible | PA

Vicente Pedro torna a 
la direcció de Lafarge 
prenent el relleu de 
José Luis Coleto

La propietat del terreny que ocupava l’antiga fàbrica de pintures Valentine, 
a la Ribera, ha netejat el solar a requeriment del consistori. L’espai, buit des 
del 2009, pertany a la constructora Reyal Urbis i a les branques d’habitatge 
de les entitats fi nanceres BBVA i Santander. A l’abril d’enguany, l’Ajunta-
ment va imposar a les esmentades empreses una multa coercitiva de 500 
euros per no fer les tasques de manteniment del solar i, en aquests mo-
ments, es troba en tràmits d’imposar-ne una segona, que no s’aplicaria en el 
cas que s’acrediti l’execució de totes les feines pertinents. “Els solars buits 
enmig del municipi suposen un element de distorsió i manca de cohesió; 
intentem obrir-los a la ciutadania, com hem fet amb el solar de l’avinguda 
de la riera de Sant Cugat, que provisionalment és un parc”, ha manifestat 
el president de l’Àrea Territorial, Jordi Sánchez (ERC), qui ha afegit que “en 
tractar-se de propietats privades, no sempre podem aconseguir que els 
terrenys tinguin un ús social, però almenys, com a Ajuntament, hem de 
garantir la neteja i el bon estat d’aquests espais” | LR

A REQUERIMENT DEL CONSISTORI
Les empreses propietàries del solar de l’antiga 
Valentine netegen l’espai, ple de vegetació i brutícia
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La sessió plenària de desembre, 
que tradicionalment s’anticipa al 
penúltim dijous del mes per no 
coincidir amb les festes nadalen-
ques, es farà enguany el diven-
dres 22 –dia en què surt al carrer 
aquesta edició– a causa de les 
eleccions autonòmiques. L’hora 
també canvia i s’avança mitja 
hora (19h) respecte el que és ha-
bitual. Entre els punts que es trac-
taran a la sessió ordinària hi ha 
l’aprovació del conveni col·lectiu 
dels treballadors de l’Ajuntament 
i la proposta d’adhesió al conve-
ni per estimular la producció i el 
consum d’energies renovables i 
l’eradicació de la pobresa ener-
gètica a la comarca | LR

El Ple de desembre, 
convocat el divendres 
dia 22, de forma 
excepcional

CAN SANT JOAN
L’Ajuntament rep una subvenció de 82.000 euros 
per reactivar el Pla Integral de la Muntanyeta
Els diners –81.738 euros– provenen del programa ‘Treball als barris’, 
que la Generalitat atorga per fer plans d’ocupació a aquells municipis 
benefi ciaris de la Llei de barris. Amb la subvenció es contractarà abans 
d’acabar el mes de desembre un total de sis persones de les quals 
quatre, que són del mateix barri –dos peons i dos ofi cials–, hauran de 
dur a terme les tasques de millora i rehabilitació de l’Hotel d’Entitats 
(carrer Viver), un espai que acull els serveis municipals Mentrestant, 
el Centre Obert Can Sant Joan i la Muntanyeta Viu i que és la seu 
d’algunes associacions de la ciutat. Altres dues persones treballaran 
per promoure el lleure a Can Sant Joan, amb perfi l d’educador/a i s’hi 
incorporaran a la primavera. Tindran una jornada parcial de sis mesos 
i la seva funció serà dinamitzar el pati obert de l’escola El Viver amb un 
programa d’activitats lúdiques | PA

un eix a mode de rambla, mante-
nir el tipus d’ordenació d’edifi cació 
aïllada amb espais exteriors privats 
enjardinats i incorporar-hi la xarxa 
de sanejament i hidrants. 
L’Ajuntament calcula que l’actua-
ció  costarà al voltant d’1,5 milions 
d’euros, a sufragar entre el consis-
tori i els propietaris en funció de les 
càrregues i l’aprofi tament de cada 

solar. “Queda molta feina pendent 
del planejament dissenyat al Pla 
General Metropolità del 1976 que 
els anteriors governs no van afron-
tar, quan hi havia bonança eco-
nòmica”, ha lamentat el president 
de l’Àrea Territorial, Jordi Sánchez 
(ERC). Altres objectius de l’execu-
tiu són regularitzar Can Pomada o 
la zona 21 de Terra Nostra | LR

Fins al 15 de gener, els efectius 
policials es posaran en contacte 
amb les associacions, comerços 
i empreses amb la fi nalitat de 
transmetre consells de seguretat 
i prevenir la delinqüència i garan-
tir la seguretat ciutadana als eixos 
comercials | LR

El Mossos d’Esquadra 
activen l’operació 
Grèvol amb motiu de 
les festes nadalenques
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L’Ajuntament i l’Associació de 
Discapacitats Físics, Psíquics i 
Sensorials de Montcada (Adimir) 
han posat en marxa un nou pro-
jecte per fer la ciutat més inclusi-
va i accessible. Es tracta de la ini-
ciativa ‘Entén Montcada i Reixac 
amb pictogrames’, amb l’objectiu 
que persones amb diversitat fun-
cional identifi quin les botigues i 
els equipaments del municipi amb 
dibuixos que mostren la seva ac-
tivitat. “Aquest projecte pretén 
contribuir a fer una ciutat més 
inclusiva, justa, solidària, equi-
tativa i respectuosa amb la dife-
rència”, va dir l’alcaldessa, Laura 
Campos (ICV-EUiA), durant la 
presentació del 
projecte, el 4 de 
desembre, a la 
Casa de la Vila.
La campanya 
s’adreça a perso-
nes amb trastorn 
generalitzat del 
desenvolupament, de l’espectre 
autista, amb discapacitat intel-
lectual o amb defi ciència auditiva 
o de parla, tot i que també s’hi pot 
benefi ciar gent nouvinguda que 
encara no conegui l’idioma. Les 
imatges representen objectes i ac-
cions de forma senzilla, compren-
sible en qualsevol llengua i ajuden 
en la transmissió d’un missatge 

visual immediat, clar i directe. 
Acompanya la il·lustració un codi 
QR per tal que la persona hi acce-
deixi a d’altres informacions com 
fotografi es, vídeos, pàgines web 
o sons de paraules. Els missatges 
sonors els han gravat usuaris del 
CAID que gestiona Adimir. Per 
tal d’obtenir el codi QR cal des-
carregar l’aplicació I-nigma als 
dispositius mòbils.

La implementació. En una prime-
ra fase, el consistori ha començat 
a senyalitzar amb pictogrames 
una seixantena d’equipaments i 
serveis de la ciutat, entre els quals 
hi ha, a més d’instal·lacions muni-
cipals, els centres educatius i les es-

coles bressol, el 
Centre de For-
mació d’Adults, 
els centres de 
salut, els espais 
escènics, les 
comissaries de 
policia o ele-

ments patrimonials, com la Casa 
de les Aigües, entre d’altres. 
La regidora de Serveis Socials i 
Polítiques d’Inclusió, Mar Sem-
pere (Círculo), va indicar que 
aquest projecte “forma part del 
Pla d’Inclusió Local per tal de 
fer una ciutat accessible, ja que 
l’experiència ens demostra que 
una ciutat amable amb els col-

lectius vulnerables acaba com-
portant una millora de qualitat 
de vida per a tothom”. 
La segona fase consistirà en la 
implementació dels pictogrames a 
les botigues i ser-
veis del municipi. 
La iniciativa té el 
suport de les as-
sociacions de co-
merciants per tal 
que els botiguers 
s’hi adhereixin 
amb la signatura d’un full d’ad-
hesió i amb la compra del picto-
grama. “No es tracta només que 
el col·loquin a l’entrada, volem 

que el teixit comercial s’hi im-
pliqui i pugui explicar al veïnat 
en què consisteix el programa”, 
va manifestar la regidora de Co-
merç i Turisme, Montse Ribera 

(ERC). Col-
locar un pic-
tograma a una 
botiga només 
costa 8 euros. 
No obstant 
això, l’associa-
ció de comer-

ciants de Can Sant Joan ha decidit 
subvencionar el 100% del total 
per tal que els comerços associats 
a l’entitat llueixin els pictogrames 

i Montcada Centre Comerç en fi -
nançarà el 50%. En nom d’Adimir, 
la seva portaveu, Carolina Ibáñez, 
va comentar que el projecte “no 
és una acció individual de la 
nostra entitat sinó la suma de 
molts agents; necessitem molt 
de suport per tal d’aconseguir 
una ciutat inclusiva”. Ibáñez va 
explicar que aquesta experiència 
ja s’ha aplicat a diverses ciutats 
del territori espanyol i que la im-
plementació a Montcada i Reixac 
“és pionera pel fet que els codis 
QR tenen un arxiu sonor amb 
la veu dels infants i joves usua-
ris del CAID”.

Societat
laveu.cat/societat

PÀG. 11

ÈXIT DEL GRAN RECAPTE 
Montcada va recollir 15’5 tones d’aliments 
durant els dos dies de la campanya, 
coordinada per Càritas Montcada

PLA LOCAL D’INCLUSIÓ

Pilar Abián | Montcada

S’adreça a persones 
amb diversitat 
funcional o que no 
coneguin l’idioma

D’esquerra a dreta, Montse Ribera, Mar Sempere, Laura Campos, Carolina Martínez i altres membres d’Adimir el dia de la presentació del nou projecte
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El projecte és una iniciativa de l’Ajuntament i l’Associació de Discapacitats Adimir amb l’objectiu de fer una ciutat més accessible

Un sistema de pictogrames facilitarà la 
indentifi cació de comerços i equipaments

La iniciativa compta 
amb el suport de 
les associacions de 
comerç de la ciutat
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Montcada i Reixac s’ha abocat un 
any més amb la Marató de TV3, 
que enguany estava dedicada a 
les malalties infeccioses. Durant 
la matinal solidària que l’Ajunta-
ment i La Unió de Mas Rampinyo 
van organitzar el 17 de desembre 
al Teatre Municipal i l’Àgora de 
Montcada Aqua, es van recollir 
prop de 3.600 euros entre la recap-
tació de les entrades del festival, la 
venda de manualitats del Grup de 
Dones de l’entitat i la xocolatada. 
La jornada va començar amb una 
sessió de zumba, a les 10h, a càrrec 
de les monitores de La Unió. Tot 
seguit, el Teatre Municipal va aco-

llir l’actuació de diverses escoles de 
ball de la ciutat –Grisdance, Jym’s, 
Cirps Dance Studio i Eva Nieto–, 
el Club de Ball Esportiu Endan-
sa, el Club Gimnàstic La Unió, 
el professor de l’Aula  de Música 
Javi Navarro i Emma Altadill. “Es-
tem contents perquè hi va haver 
molta participació i tot va sortir 
molt bé”, ha comentat la regidora 
de Cultura i Patrimoni, Mónica 
Martínez (ICV-EUiA). En aquest 
sentit, també s’ha manifestat el 
president de La Unió, Jordi Escri-
gas, qui ha valorat positivament la 
nova ubicació del festival que fi ns 
l’any passat organitzava l’entitat al 
seu local. “Tothom ha guanyat en 

comfort i comoditat. Li agraïm 
a l’Ajuntament el seu suport i la 
seva implicació en la iniciativa”, 
ha comentat. 
Altres entitats locals també van or-
ganitzar activitats amb l’objectiu de 
col·laborar econòmicament amb la 
Marató de la televisió catalana. El 
Casal de Gent Gran de Montcada, 
amb seu al parc Salvador Allende, 
va organitzar el 14 de desembre un 
bingo i un berenar solidaris. D’al-
tra banda, Montcada Aqua també 
va participar el dia 16 amb unes 
sessions d’aquagim i zumba i la 
Residència de Terra Nostra va fer 
un mercat d’articles confeccionats 
per les persones usuàries.

Sílvia Alquézar | Pla d’en Coll

Ballarines de l’escola Jym’s de Can Sant Joan durant la seva actuació al festival organitzat al Teatre Municipal per La Unió i l’Ajuntament
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EDICIÓ 2017

El Teatre Municipal s’omple de 
solidaritat amb la Marató de TV3
Es van recollir uns 3.600 euros durant la matinal organitzada per l’Ajuntament i La Unió 

L’establiment de decoració i articles de regal Tot & Més, al centre, 
ha guanyat el primer premi que concedeix l’Ajuntament en el marc 
del concurs ‘L’Aparador’ de Nadal que convoca la Cambra de Co-
merç de Sabadell, amb el suport dels dotze ajuntaments de la seva 
demarcació, entre ells, el de Montcada i Reixac. La resta de reconei-
xements locals ha estat per a Amb Hac (carrer Major), segon premi; 
Perruqueria Escuder (carrer Barcelona, Pla d’en Coll), tercer guar-
dó; Centre de Jardineria Terra Nostra (N-150, Terra Nostra), quart 
premi; i Forn Oliveras (carrer Santiago), el cinquè reconeixement. 
Els premis consisteixen en un viatge formatiu d’una jornada per co-
nèixer tendències comercials actuals. Un total de 21 establiments 
de Montcada ha participat en la 48a edició del certamen. El primer 
premi que atorga directament la Cambra, valorat en 500 euros, ha 
estat per a Ferreteria Estrada, de Palau-solità i Plegamans | SA

COMERÇ
‘Tot & Més’ guanya el concurs d’aparadors de Nadal

Les associacions van lliurar el 
13 de desembre a l’Ajunta-
ment material escolar i apor-
tacions econòmiques en el 
marc de la campanya ‘Regala 
il·lusions’. L’acte va tenir lloc a 
l’Alcaldia i va comptar amb la 
presència d’una representació 
de l’Ampa de l’escola Fedac, 
l’Església Evangèlica Piedras Vivas, Esporfe, El teu refugi, Adimir i 
Montcada Solidària –a la foto. La campanya es va posar en marxa al 
2011 i cada any se’n benefi cien uns 400 infants. Alumnes de l’INS La 
Ferreria han participat en la feina d’embolicar els regals.  La ciutadania 
encara hi pot col·laborar amb la compra d’una pinça nadalenca per 1’5 
euros que es pot trobar a comerços de la localitat | SA

‘REGALA IL·LUSIONS’
Diverses entitats col·laboren en la campanya perquè 
cap infant es quedi sense regals aquest Nadal
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BALANÇ POSITIU DEL GRAN 
RECAPTE D’ALIMENTS
Montcada ha contribuït 
aquest any a la iniciativa 
solidària amb el donatiu de 
15 tones i mitja d’articles 
de llarga caducitat

Càritas Montcada és l’associació local que gestiona al municipi 
la iniciativa que el Banc d’Aliments de Catalunya organitza arreu 
del territori. El Gran Recapte va tenir lloc els dies 1 i 2 de desem-
bre i, segons fonts de l’entitat, enguany la xifra ha estat un 12% 
inferior respecte el 2016. Tot i així, el col·lectiu ha expressat la 
seva satisfacció pel total de quilos recollits amb els quals es 
podran abastir més de 400 famílies de la localitat amb pocs re-
cursos econòmics. Càritas ha fet un agraïment a les més de 150 
persones voluntàries que van participar a la recollida, així com 
a la ciutadania que va col·laborar amb les seves donacions | PA 

.....també és notícia..................................
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TERRA NOSTRA
El menjador social de l’Alzina busca voluntaris per 
atendre l’increment del nombre de persones usuàries

El projecte, que va néixer al 2013 
fruit de la col·laboració entre l’Ajun-
tament i l’assemblea local de Creu 
Roja, atén 45 persones diàriament 
i serveix uns 1.700 menús al mes, 
unes dades que han crescut des 
dels seus inicis, quan es va comen-
çar amb 30 menús al dia. El servei 
assegura el dinar i, en molts casos, 
també el sopar a persones en ex-
trema pobresa. També se’ls ofereix 
un servei complementari de dutxa 
i bugaderia. Les persones usàries 
venen derivades de Serveis Socials, 
Càritas o Creu Roja. El menjador és 
una realitat gràcies a la col·laboració 
d’una vintena de voluntaris, una 

cuinera professional i una tècnica 
–a la foto, una part de l’equip humà. 
Creu Roja fa una crida a les perso-
nes amb esperit solidari disposades 
a cedir part del seu temps a ajudar 
els altres. Els interessats poden tru-
car al 936 916 161 | SA 
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‘Una mossegada a 
l’exclusió’ tanca l’edició 
amb un balanç positiu
L’associació sociolaboral Andrò-
mines ha fet un balanç positiu de 
l’última edició del projecte ‘Una 
mossegada a l’exclusió’, fi nalitzat 
recentment, que compta amb el 
suport de l’Ajuntament, la Fun-
dació ‘la Caixa’ i la Generalitat. 
El programa té per objectiu pro-
moure la inserció laboral de col-
lectius en risc d’exclusió social i, 
alhora, afavorir el reaprofi tament 
alimentari d’excedents de restau-
rants i d’altres establiments. Hi 
han participat 17 famílies i han 
trobat feina 9 persones. A més, 
s’han repartit més de 2.700 qui-
los d’aliments | SA  

AJUT MUNICIPAL
L’Ajuntament dedicarà 60.000 euros a complementar 
les beques menjador aprovades en aquest curs

Les beques les atorga el Consell 
Comarcal del Vallès Occidental i, 
en aquesta convocatòria, el resultat 
ha estat de 5 alumnes amb l’ajut 
al 100% (6,20 euros per àpat) i 
604, amb el 50% (3,10 euros per 
menú). Entre els 604 alumnes amb 
la meitat de l’ajut, n’hi ha 241 en 
risc d’exclusió social amb una situa-
ció social, familiar i econòmica molt 
precària, les famílies dels quals no 
poden pagar l’altra meitat del cost 
del menjador. Es tracta d’infants 
que, segons els criteris de barema-
ció del Consell Comarcal, es troben 
en la franja d’alumnes amb més 
fragilitat social i econòmica. Amb 

els 60.000 euros que aporta l’Ajun-
tament es complementarà la beca 
amb 2 euros més per àpat.
En els darrers anys, l’Ajuntament 
ha hagut de completar les beques 
que atorga el Consell Comarcal per 
tal de cobrir les necessitats de la in-
fància. “Malauradament, a  Mont-
cada i Reixac tenim el segon índex 
més alt de la comarca pel que fa 
a pobresa infantil severa i, des del 
consistori, hem de fer aquest es-
forç per garantir els drets bàsics 
de les famílies i els menors amb 
més necessitats”, ha manifestat 
la regidora de Serveis Socials, Mar 
Sempere (Círculo) | SA
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Vivim un moment crític per als ajuntaments. Vivim la crisi més 
gran del món local des de la recuperació de la democràcia. 
La crisi econòmica i social s’ha viscut en primera persona als 
municipis. Els ajuntaments som la primera fi la de l’adminis-
tració pública. Som la primera línia en la lluita contra la po-
bresa, per la cohesió social i per la sostenibilitat del territori. Sense la feina que fem, la crisi 
social encara seria més profunda. Cal que el nou govern engegui propostes municipalistes que 
reconeguin aquesta realitat, dotant de més recursos les entitats locals per poder fer més i millor 
feina per cobrir les necessitats de cada dia.
Volem un govern que sigui sensible amb el món local, impulsant un reequilibri social i econòmic en 
el conjunt del territori. Cal reivindicar tot el que aporten els ajuntaments. La capacitat de democra-
titzar les decisions en proximitat ha d’estar revestida de més suport institucional i econòmic per part 
de la Generalitat. Hem vist un govern de la Generalitat que no ha donat passes per donar suport al 
món local i un govern de l’Estat que ha augmentat el nivell de maltractament als ajuntaments amb 
reformes encara més agressives en contra de la capacitat econòmica dels ens locals.
Al nou govern li demanem que incrementi la capacitat fi nancera dels ajuntaments, amb transferèn-
cies no condicionades. Que tinguin en compte les competències pròpies, però també les que exer-
cim i que corresponen a la Generalitat, com en el cas de la promoció de l’ocupació o en les Escoles 
Bressol. Estem determinats a engegar més polítiques socials, però la factura de cobrir els serveis 
que la Generalitat deixa de donar llastra la nostra capacitat per donar resposta a la ciutadania.
Volem una Generalitat que empoderi als ajuntaments, proveint els municipis de la capacitat d’en-
tregar als veïns i veïnes el poder de decidir en proximitat què fer amb els diners públics, que són 
de tots i totes.
Desitgem que sigui voluntat de totes les candidatures, amb possibilitat de formar govern, posar al 
centre del debat les polítiques socials amb arrelament al territori. Posem el municipalisme en el 
centre com eina de progrés i de radicalitat democràtica. Els ajuntaments seran el motor del canvi 
cap a una Catalunya més justa socialment, o el canvi no serà possible.

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. 

Carta al futur govern de la Generalitat

Óscar Gil

Al nostre municipi aquesta dita no es compleix. Ens trobem da-
vant de la tercera vegada que el govern municipal hauria de pre-
sentar els pressupostos i estem, altra volta, sense pressupostos 
per valorar, ni projectes duts a terme durant aquest any per po-
der avaluar quins benefi cis obté Montcada i Reixac amb aquests 
representants polítics al capdavant. Benefi cis per a Montcada? Cap ni un i, incomprensiblement, no 
els hi cau la cara de vergonya. Podem fer un breu resum del que han fet enguany. Uns van deixar 
les seves delegacions al govern; altres estan al govern, però fan allò que els hi sembla, i altres es de-
diquen a fer “bolos”. Han dut a terme un simulacre de participació, canvis de rumb en funció de qui 
els donà suport als pressupostos, auditories que encara no coneixem i tot un seguit de mesures per 
millorar la situació econòmica que aproven al Ple per després no complir-les. Ah, disculpeu, també 
han estat prou enfeinats amb el procés, envoltats en la bandera i sense adonar-se massa del que el 
nostre municipi necessita.Tampoc s’avergonyeixen quan ens donen informació del nivell d’execució 
de les inversions aprovades per al 2017 i, a inicis de novembre, no han fet ni una tercera part del 
que es van comprometre. Podem dir, aprofi tant un altre cop una dita catalana que, a hores d’ara, el 
més calent és a l’aigüera. O és que potser pensen dur a terme les inversions que varen aprovar en 
els darrers 15 dies de l’any? D’això se’n diu incompliment, manca de planifi cació, manca de previsió 
i manca de ganes de treballar pel municipi, perquè els diners hi són.
També s’ha posat de manifest que el que van anomenar “nova política” no ha comportat canvis 
al nostre municipi, potser perquè quedava molt bé com a eslògan de campanya però després, 
fer realitat el que van prometre se’ls ha fet una mica coll amunt. Han multiplicat, això sí, la seva 
presència a les xarxes socials, però segueixen deixant de banda respondre allò que no els hi 
dona rendiment polític. El veïnat de Montcada que es queixa envers la situació dels seus barris 
continua sense obtenir respostes. Des del PSC de Montcada li diem al govern municipal que ja 
és hora que comenci a treballar, que un mandat té el temps que té i el balanç del seu, a hores 
d’ara, és decebedor. Tot i això, els nostres millors desitjos per als montcadencs i montcaden-
ques per a l’any que comença.

A la tercera vegada, te’n sortiràs

M. Carmen Porro

Des del setembre i fi ns a dia d’avui, Montcada ha om-
plert els carrers i les places de reivindicacions i llui-
tes solidàries. Hem omplert els carrers de democràcia 
i de llibertats, hem omplert els carrers de crits plens 
de sentiments per la llibertat de Jordi Cuixart; de Jordi 
Sànchez i dels vuit membres del govern legítims empre-
sonats i de la resta del govern a l’exili. Crits de suport al 
nostre president escollit democràticament i legítim, Carles Puigdemont.
Montcada, en aquest sentit, ha sigut un clar exemple de tolerància i indignació pels esde-
veniments que estem vivint.
Montcada diu no a l’aplicació del 155.
Montcada diu llibertat per als presos polítics.
Montcada diu no esteu sols.
Montcada diu ni un pas enrere.
Montcada diu visca la República Catalana.
Montcada diu que seguirem treballant per la vostra llibertat. Això encara no s’ha acabat, 
fi ns que estigueu a casa.

Montcada no oblida

Joan Carles Paredes

Podem i la coalició Catalunya en Comú-Podem creiem que 
l’agenda social que la resta de formacions polítiques havien vol-
gut deixar en un segon pla, no només en campanya sinó durant 
aquests últims dos anys, ha de ser cabdal i així ho hem defensat 
des del primer moment. I és que darrerament tothom diu que 
serà el partit que més defensarà la sanitat i l’educació públiques, 
les polítiques d’habitatge, de serveis socials, de dependència... 
Sembla que en temps de campanya tot s’hi val. La societat està cansada de promeses i ara és el 
moment de demostrar els fets. El nostre Ajuntament, en els últims anys, ha estat un dels que més 
ha invertit en despesa social, juntament amb els de Barcelona, Madrid i Cádiz, entre d’altres. Els 
ajuntaments del canvi hem demostrat aquesta voluntat de posar les persones per davant d’altres 
interessos. No volem afavorir als privilegiats sinó al poble, que és el que realment ho necessita. Criti-
quem les retallades de serveis i econòmiques que s’han produït al nostre municipi i que han afectat 
les urgències nocturnes, les escoles bressol, les inversions a les escoles de primària i els serveis 
d’atenció i dependència com el SAD, etc. L’Ajuntament ha d’assumir molts serveis per atendre les 
necessitats dels ciutadans, cada vegada més empobrits per la precarietat laboral i el sous baixos. 
Esperem que el nou govern sorgit del 21D actuï amb seny i assumeixi la realitat social en què 
vivim. La desigualtat ens fa retrocedir com a societat, apareixen fantasmes del passat que no 
havien marxat mai i ressorgeixen amb cares noves. Els que tenen molts diners cada vegada són 
mes rics i el poble literalment passa gana o fred o ambdues coses. El neoliberalisme ens ofega 
i el consumisme fa malbé el planeta i sembla que no ho volem veure. Això va de democràcia, 
de recuperar l’autogovern, de treure als polítics de la presó; però també va de reduir el percen-
tatge d’infants que són en risc de pobresa, la violència de gènere, la precarietat, les altes taxes 
de matriculació que impedeixen estudiar la gent amb pocs recursos... No va de banderes d’un 
tipus o d’altres, això va de supervivència. Volem treballar, viure en pau, veure el nostres fi lls créi-
xer, ser bé atesos als serveis públics. Volem fraternitat entre els pobles, solidaritat i ajuda als que 
ho necessiten. Obrim una porta a la esperança! El proper any, que sigui el de la recuperació.

L’agenda social, per davant de tot

José Domínguez
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Opinions dels grups polítics amb representació al Ple

Escriure aquest article abans del 21D, sabent que serà pu-
blicat l’endemà de les eleccions, pot semblar difícil, per la 
incertesa del resultat, però hi ha coses que no canvien. 
Malauradament no canvien la cobdícia i la supèrbia de les 
elits dirigents de l’Estat espanyol que volen mantenir el seu 
poder immemorial per sobre de tot. El que no guanyen a les urnes, democràticament, ho volen 
guanyar polititzant la policia; amb uns jutges captius de la manca de separació de poders; amb 
les mentides dels mitjans de comunicació que controlen i la censura i la repressió dels que 
no controlen; posant en risc el desenvolupament econòmic amb la corrupció sistèmica i amb 
els canvis de favors amb les empreses del capitalisme del BOE, de l’Íbex 35; posant en risc la 
convivència en donar impunitat al feixisme com a aparell de l’Estat i, fi ns i tot, amb la presó pels 
adversaris polítics als que no podem guanyar a les urnes. Estan disposats a tot per conservar 
el seu poder i els seus privilegis. 
Davant d’això, el que tampoc canvia mai és la fermesa de les nostres conviccions. Independentment 
del que passés ahir, o del que passi demà, tenim unes fermes conviccions democràtiques a les que 
no renunciarem mai. Com va dir el president Companys: “Tornarem a sofrir, tornarem a lluitar i tor-
narem a vèncer”. I una tercera cosa no canvia: el nostre compromís amb tota la ciutadania. Malgrat 
les elits corruptes de l’Estat vulguin manipular una part de la ciutadania que, sent també víctima, és 
utilitzada com a botxí de la convivència i la democràcia, no podem oblidar que som un sol poble. 
Que hem de governar per tots els nostres veïns. Que la diversitat d’orígens, llengües, ideals i projectes 
ens uneix i enriqueix. També a Montcada. Especialment aquí hem de governar per a tots. Com diu 
Junqueras, des de la presó d’Estremera: “En la construcció del futur, el més important és el camí 
que seguim conjuntament amb tots els nostres conciutadans. Volem un país per a tothom, i només 
serà realment per a tothom si tothom se’l pot sentir seu i contribueix a construir-lo. El nostre amor als 
altres és tan important com l’honestedat, el rigor i la vocació pel treball. I en el suport a les famílies, 
que sens dubte, són la millor eina per construir un país millor”. I acabo amb un agraïment especial 
als apoderats, militants i simpatitzants que ens han donat suport en aquest 21D.

Fermesa en les conviccions

Cuando el actual equipo de gobierno accedió al cargo 
allá por el verano de 2015 se llenaba la boca de sofl a-
mas porque llevaría a cabo una forma diferente de hacer 
política. Frases huecas, vacías de contenido que, con el 
paso del tiempo, se ha demostrado que son las mismas 
formas de siempre; no en vano, han bebido de la vieja política toda la vida, la actual alcal-
desa tiene pedigrí político prácticamente desde la cuna. Pero, a pesar de ello, no deja de 
sorprender que un gobierno en clara minoría como el actual actúe con tanta prepotencia 
y algo mucho peor, con unas formas tendenciosas y arbitrarias pasando por encima de los 
derechos de una amplísima mayoría de ciudadanos de Montcada i Reixac. Son varios los 
asuntos en los cuales vemos la supremacía y soberbia del actual equipo de gobierno.
En los últimos tiempos, es especialmente sangrante como ha dejado que unos pocos man-
chen las calles de Montcada i Reixac con total impunidad. Han mirado hacía otro lado 
mientras se utilizaba mobiliario urbano al servicio de una ideología política, saltándose la 
ordenanza municipal que prohíbe explícitamente hacer el uso que se está haciendo de una 
vía pública que pertenece a todos los ciudadanos de nuestra ciudad.
El actual equipo de gobierno considera que las calles son suyas o, lo que es peor, que 
pueden estar al servicio de ciertos intereses políticos. La tan rancia y supremacista expre-
sión que los separatistas han vociferado en los últimos tiempos “Els carrers seran sempre 
nostres”, decían en sus performances, demostrando su desprecio hacia los que no piensan 
como ellos. Señores del gobierno, las calles son de todos y ustedes han quedado de sobras 
desacreditados para hacer cumplir cualquier ordenanza municipal, convirtiendo Montcada 
i Reixac en una selva donde los que ustedes consideran suyos campan a sus anchas, mi-
entras el equipo de gobierno mira hacía otro lado, demostrando en realidad que lo de ‘Otra 
forma de gobernar’ es un eslogan prefabricado totalmente vacío de contenido. Els carrers 
són de tots!

Las calles también son nuestras

Óscar Pérez

El cambio en Cataluña es inaplazable. Hemos vivido una si-
tuación de enorme excepcionalidad. El 21 de diciembre los 
catalanes hemos tenido una oportunidad histórica de abrir 
una nueva etapa: de cerrar heridas y recuperar las amista-
des y los afectos perdidos entre nosotros, los catalanes, y 
con el conjunto de los españoles. Es inaplazable restablecer 
un gobierno que se ocupe de los problemas reales de las personas, que respete la ley, que dé 
tranquilidad a nuestra vida diaria y se centre en crear oportunidades para todos. España está 
creciendo más que ningún otro país europeo y Cataluña ha sido uno de sus motores hasta 
que los políticos independentistas decidieron echarlo todo a perder. La solución a la deriva 
de la independencia empezó con la convocatoria de estas elecciones. Pero los catalanes 
hemos visto las consecuencias sociales y económicas de unas instituciones que se sitúan 
al margen de la ley. Aislarse empobrece nuestro futuro. España es la solución. El programa 
electoral del Partido Popular es una propuesta para regresar a la normalidad y la tranquili-
dad, regenerar la convivencia y acabar con la tensión; para recuperar el tejido empresarial 
perdido con estabilidad política, mejor gestión y seguridad jurídica; para que el crecimiento 
económico y el empleo vuelvan a ser la prioridad de los representantes políticos y para que 
Cataluña tenga un Gobierno responsable, digno y que diga la verdad. 
Queremos que todo el mundo vuelva a aquellas cenas con amigos y familiares donde la dis-
cusión política no lo monopolizaba todo; queremos recuperar el respeto por los sentimientos 
de todos y ofrecer la certeza de que, a partir de ahora, la situación política no perjudicará el 
trabajo de nadie. El Partido Popular es un partido de gobierno, con experiencia y fi abilidad. 
Lideramos la Unión Europea, gobernamos España y tenemos un proyecto para el futuro de 
los catalanes. Cuando se publique este texto, los catalanes ya habremos votado. Confío en 
que haya vuelto el sentido común y Catalunya tenga un gobierno constitucionalista y, por 
tanto, que cumpla las leyes. Quiero aprovechar estas líneas para desear a todas las personas 
de Montcada i Reixac una Feliz Navidad y un Próspero Año Nuevo.

España es la solución

Eva García

Aquí no sobra nadie

Jordi Sánchez

Josep Galván

Les gusta mucho decirlo, lo repiten insistentemente cada vez 
que pueden, “los independentistas quieren echarnos de nu-
estras casas, separarnos de nuestras familias…” Estas frases 
son el mantra de partidos y agrupaciones que se denominan 
“unionistas”. Son la prueba fehaciente de que, en realidad, 
son incapaces de articular un discurso constructivo para 
contrarrestar el de los que creemos que solo bajo un total autogobierno seremos capaces de 
acercarnos a una sociedad más justa. Les quieren hacer creer que desconocemos nuestra 
realidad, nuestra historia y las raíces de muchos de nosotros. Somos conscientes, al igual que 
ustedes, que la inmigración ha sido, es y será uno de los pilares fundamentales de este país. 
Sabemos que un 36% de la población de Montcada i Reixac ha nacido fuera de Catalunya y que un 
35% de la población catalana también es migrada. Además, es evidente que un altísimo porcentaje 
de la población nacida aquí también tiene sus orígenes en otros lugares. Conocemos las importantes 
corrientes migratorias que han traído aquí su fuerza de trabajo y su ilusión por una vida mejor, que 
han colaborado con sus propias manos en la construcción de nuestra sociedad, que fueron los que 
lucharon por la enseñanza en catalán en las escuelas porque sabían que eso supondría un futuro 
mejor para sus hijos. ¿Cómo tienen la desfachatez de decir que queremos echar a toda esa gente?
Les quieren inocular la mentira de que es un proyecto destinado a destruir, romper, separar… Y esas 
palabras son las que utilizan sin cesar en todas sus intervenciones, televisiones y periódicos a sueldo. 
No les quieren explicar que queremos construir una sociedad más justa, más social y más digna. 
Que la ruptura de verdad es con el blindaje que se procuraron unos pocos en el 78, que un proceso 
constituyente es la única salida que nos dejan. No les dirán que, si lo conseguimos, el resto de España 
puede levantarse contra ellos y su mercadeo de infl uencias donde solo cuenta cómo de llenos tienen 
los bolsillos sus amigos. No les dicen que no quieren que nada cambie, que creen que es mejor que 
la gente viva con la cabeza gacha, sumisa y resignada a su suerte. En España viven nuestras familias, 
nuestros yayos, nuestros primos, nuestros amigos… No se dejen engañar, nadie está luchando 
contra las personas que queremos.
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PAH Montcada
Miembros de la PAH Montcada partici-
pamos el 19 de diciembre en la acción 
de protesta de la PAH y APE en Bar-
celona para exigir suministros básicos 
garantizados (luz, agua, gas) para las 
familias que sufren pobreza energética. 
Es importante dejar claro que el Artícu-
lo 6 de la “Llei 24/2015” que recoje las 
medidas que deben cumplir las admi-
nistraciones públicas y suministrado-
ras para evitar la pobreza energética 
está vigente y no está suspendido por 
el Tribunal Constitucional. También el 
Artículo 5.5 y 5.6 de la misma Ley con 
medidas que deben cumplir las admi-
nistraciones públicas para evitar los des-
haucios sigue vigente y no suspendido.
Sin embargo, vecinos y vecinas de 
Montcada i Reixac están sufriendo des-
haucios y problemas con el pago de la 
vivienda y de suministros básicos. Es 
una vergüenza que se estén vulneran-
do estos derechos humanos básicos. 
Cualquier vecino/a que esté interesado 
o tenga necesidad se puede poner en 

contacto con la PAH Montcada. Hace-
mos reuniones de asesoramiento los 
miércoles, de 18 a 20h, en el Kursaal 
(Masia, 39) y, para los nuevos casos, el 
lunes a la misma hora. ¡Exigimos agua, 
luz y techo!

Plataforma de Afectados 
por la Hipoteca (PAH)

Montcada i Reixac

Els Reis venen a casa
Famílies de Montcada, si voleu que els 
Reis d’Orient passin primer per casa 
vostra a donar una sorpresa als vostres 
fi lls/es nosaltres, els Diables de Can 
Sant Joan ho farem possible, atès que 
estarem tota la nit ajudant a Ses Majes-
tats a portar els regals. Contacteu amb 
nosaltres a través del correu: diables_
cansantjoan@hotmail.com.

Colla de Drac i Diables 
Can Sant Joan

La bústia del lector
laveu.cat/latevaveu

Les cartes no han d’excedir de 25 línies. És imprescindible que els autors indiquin el seu nom, adreça, telèfon i una còpia del DNI. No es publicaran les cartes que atemptin contra 
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La propera edició de ‘La Veu’ 
sortirà l’19 de gener

Ensurt al pas a nivell del carrer Bogatell

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

El 30 de novembre al matí em vaig endur un bon ensurt mentre 
creuava el pas a nivell del carrer Bogatell. Les barreres estaven ai-
xecades i, en mirar cap a l’estació, vaig veure com arrencava un 
tren que tot seguit es va tornar a aturar. No sé si això és normal o va 
fallar el protocol de seguretat. En qualsevol cas, si us plau, volem el 
soterrament ja!  E. M.  Montcada

>Editorial
Adéu al 2017
Habitualment la recta de fi nal 
d’any sol estar atapeïda d’ac-
tivitats, la majoria de caire 
social, i arribem a les festes 
nadalenques amb la sensació 
que el món s’acaba. A aques-
ta percepció, compartida per 
bona part de la ciutadania, 
enguany hem de sumar la 
celebració de les eleccions 
autonòmiques. Just en el mo-
ment de tancar aquesta edi-
ció sabem que Cs ha assolit 
un triomf històric sent, per 
primera vegada, la força més 
votada a Montcada i Reixac 
i arreu de Catalunya, tot i 
que la majoria parlamentària 
continua en mans de les for-
ces independentistes. 
Acomiadem el 2017 amb 
informació política però, en 
clau local, la notícia que ha 
marcat aquest exercici ha es-
tat, sens dubte, el compromís 
del Ministeri de Foment i Adif 
per iniciar les obres del soter-
rament al 2020. De moment, 
el calendari d’accions s’es-
tà complint i esperem que 
aquesta vegada vagi de debò. 
Bones festes i bon any!
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laveu.cat/agenda
Agenda CAVALCADA DE REIS 2018

Desfi lada de les carrosses 
de Ses Majestats d’Orient 

5 DE GENER, 18H
PUNT DE SORTIDA: CARRER BIFURCACIÓ

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

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

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

EXPOSICIÓ 
COSME ORIOL,
57anys fent 
fotografi a
Fins al 13 de gener

sala 
principal

22 23 24

29 30 3126 27 2825

52 3 41

El Punt Recasens Recasens

C.Pardo M.Guix M.GuixRivas Duran J.VilaJ.Relat

DuranV.Nieto J.Relat RivasRecasens

desembre/gener

J.Vila

6 7

129 10 118
M.Guix R.Miró El Punt Recasens V.Nieto J.Relat

13
J.Relat

14

Duran

15
C.Pardo

17
R.Miró

19
J.Vila

16
M.Guix

18Veure l’agenda de les activitats 
de Nadal a la pàgina 14

EXPOSICIÓ
VÍCTOR MATEO
Fins al 21 de gener

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

EXPOSICIÓ
Col·lectiva del Casal 
de Gent Gran de 
Montcada i Reixac
Fins al 26 de gener

TEATRE
‘Wanted. Más allá del oeste’
Grup Sayuc
13 de gener, 18h

El Punt

20
El Punt

21

J.Vila

22d l divendres
Nadal. Cagatió popular. Hora: 17h. Lloc: 
Plaça de l’Església. Organitza: Associa-
ció Montcada Centre Comerç.

23d l dissabte
Inauguració. Pessebre, lliurament de 
premis del concurs de postals i espec-
tacle infantil de titelles ‘Conte de Nadal’, 
amb la companyia Vergés. Hora: 11h. 
Lloc: La Unió.

Visita. Pare Noël al Casino de Terra Nos-
tra. Hora: 18h.

25d l dilluns
Música. Concert de jazz amb Gwen 
Perry Quartet. Hora: 22h. Lloc: Cafè Co-
lon de l’Abi. 

27d l dimecres
Hora del Conte. Contes a cau d’orella. 
Hora: 18h. Lloc: Biblioteca Elisenda.

28d l dijous
Taller. Cuina casolana. Hora: 17h. Lloc: 
Espai Jove Can Tauler.

30d l dissabte
Visita. Patge reial. Hora: 17.30h. Lloc: 
Centre Cívic La Ribera.

Concert. Festival Valsos i Danses 2017-
18, a càrrec de l’Orquestra Simfònica 
de Sant Cugat. Hora: 19h. Lloc: Teatre 
Municipal.

31d l diumenge
Festa. De Cap d’Any a La Unió amb so-
par (21h) i només ball (0h). Reserves 
fi ns al 30 de desembre a l’adreça de 
correu info@la-unio.cat. 

3g l dimecres
Visita. Patge Reial i xocolatada al camí 
de la Font Freda. Hora: 18h. Organitza: 
AV Montcada Nova-Pla d’en Coll.

4g l dijous
Visita. Patge Reial. Hora: 16h. Lloc: Pla-
ça de l’Església. Organitza: Ajuntament 
(en cas de pluja, a la Casa de la Vila).

Visita. Carter Reial. Hora: 17.30h. Lloc: 
Plaça del Bosc. Organitza: AV i Associa-
ció de Comerciants de Can Sant Joan.

5g l divendres
Visita. Dels Reis d’Orient al Casino de 
Terra Nostra. Hora: 17h.

Cavalcada. Reis d’Orient. Hora: 18h. 
Punt de sortida: c.Bifurcació de Can 
Sant Joan (veure pàgina 16).

Festa. Fira Reis i Patge reial. Hora: 18h. 
Lloc: Plaça Salvador Espriu. Organitza: 
La Unió.

13g l dissabte
Teatre. ‘Wanted. Más allá del oeste’, del 
grup Sayuc (obra inclosa a la mostra-
Montcada a Escena). Hora: 18h. Lloc: 
Kursaal. Preu: 7 euros.

Ajuntament 935 726 474

Ambulàncies 061

Atenció ciutadana 010

Sanitat Respon 902 111 444

Mossos d’Esquadra 088-112

Policia Local 092

Policia Nacional 935 642 450

Taxis 936 917 600

Telèfons d’interès
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REVISTA ‘QUADERNS’
Un treball de Josep Bacardit desvetlla com 
era el Castell que va existir al cim del Turó

Amb motiu de la proximitat del 
Nadal, Montcada ha estat escena-
ri de dos pessebres vivents: el de 
Terra Nostra, que es va estrenar 
el 16 de desembre al pati posteri-
or de l’Església de Santa Maria; i 
el de l’escola Fedac, que va tornar 
a sortir al carrer dos anys després 
de la primera edició. La represen-
tació de Terra Nostra la va orga-
nitzar un grup de veïns vinculats 
a la parròquia, amb el suport de 
l’AV i de l’Ampa de l’escola Mit-
ja Costa. Pastorets, àngels, el rei 
Herodes, el dimoni, soldats ro-
mans, els Reis d’Orient, Josep, 
Maria i Jesús i, fi ns i tot un ruc, 
van protagonitzar diferents esce-
nes vinculades al Naixement que 
van incloure diàlegs, poesies i cant 
coral en directe. L’obra, amb una 
seixantena d’actors, va atraure 
més de 300 persones. 

Fedac. Prop de 460 alumnes van 
participar al pessebre vivent que 
van organitzar l’escola i les famí-
lies de l’Ampa, al carrer Major, 
el 19 de desembre a la tarda. A 
més del Naixement, els fi gurants 
van recrear  ofi cis de l’època com 
forners, ferrers, fusters, sabaters 
i fi ladors, entre d’altres. “Estem 
contents perquè la iniciativa 
s’ha consolidat en el calenda-
ri d’activitats nadalenques del 
municipi”, ha dit el cap d’estudis, 
Daniel Abián. 

Laura Grau | Redacció

La parròquia de Santa Maria estrena 
una representació del Naixement
L’escola Fedac treu al carrer per segona vegada el seu gran pessebre vivent amb més de 400 alumnes

NADAL La Cavalcada 
fi nalitzarà a 
l’avinguda 
Catalunya de 
Mas Rampinyo 
Els Reis d’Orient i el seu sèquit 
visitaran Montcada i Reixac el 5 
de gener, seguint el mateix recor-
regut amb algun petit canvi. La 
Cavalcada ja no farà l’última pa-
rada a l’Àgora del complex Mont-
cada Aqua, com s’ha fet en les 
dues anteriors edicions, sinó que 
seguirà el seu recorregut fi ns al 
fi nal de l’avinguda Catalunya de 
Mas Rampinyo. A l’alçada de la 
plaça Salvador Espriu, La Unió 
oferirà jocs per a la canalla en el 
marc de la Fira Reis i la possibi-
litat de lliurar la carta a un patge 
reial (18h). El dia abans, el 4 de 
gener, la plaça de l’Església aco-
llirà la visita del patge reial i els 
seus ajudants (de 16 a 20h).

‘Atrapasomnis’. La comitiva esta-
rà formada per les tres carrosses 
de Melcior, Gaspar i Baltasar –
de dimensions més grans que les 
de l’any passat–, dues de regals, 
l’Olla Carbonera i el vehicle 
Atrapasomnis, una nova propos-
ta d’un grup de mares de l’escola 
Elvira Cuyàs per intercanviar 
els xumets dels més petits per 
una medalla. “Ens alegra que 
la cavalcada compti amb la 
participació d’entitats o grups 
de veïns, tal com passa amb 
la Rua de Carnaval”, ha dit la 
regidora de Cultura i Patrimoni, 
Mònica Martínez (ICV-EUiA). 
Aquest vehicle encapçalarà la 
Cavalcada conjuntament amb el 
Patge Xumet, que ja va debutar 
l’any passat | LG

Al fons, la representació del Naixement, i en primer pla nens i nenes disfressats de pastorets, mentre interpretaven algunes nadales en directe
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Fins al 6 de gener es pot visitar al vestíbul de l’Església la 
tradicional mostra de pessebres i diorames formada per 13 
creacions, entre els quals destaca la reproducció de les Font 
de Montjuïc de Barcelona, obra de Francesc Maresma i 
Amable Gutiérrez, que ja es va estrenar l’any passat. Una de 
les novetats és la creació d’un pessebre tradicional fet amb 
suro i molsa, que ha estat elaborat per infants amb l’ajut de 
pessebristes veterans. Durant l’acte d’inauguració, fet el 15 
de desembre, el tresorer de l’Agrupació de Pessebristes de 
Montcada i Reixac, Jordi Grau, va agrair el suport de la par-
ròquia i de l’Ajuntament i va animar els nens a participar al 
concurs ‘Fixa-t’hi al detall’, que premia els que trobin una llis-
ta de petits objectes distribuïts  entre els diferents pessebres. 
Entre els encertants, se sortejarà un pessebre | LR

Exposició de pessebres a l’Església de Santa Engràcia
R
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Les corals Mare de Déu del Turó i les de l’Associació Musical Giravolt van fer un concert conjunt a l’Església de Santa Engràcia, el 17 de desembre

Dibuixos d’escolars del muni-
cipi inspirats en l’estil del pintor 
montcadenc Joan Capella il·lustren 
l’almanac municipal que es va 
presentar el 13 de desembre a 
l’Auditori. Les 13 creacions, per 
a la portada i per a cada mes de 
l’any, van ser sel·leccionades en-
tre les 1.500 obres presentades al 
concurs organitzat per l’Ajunta-
ment i la Fundació Joan Capella, 
coincidint amb el centenari del 

naixement de l’artista, desapare-
gut l’any 2005. Al certamen van 
participar alumnes de 3r a 6è de 
10 centres educatius de primària 
de la localitat. 
Els calendaris, que recullen les 
festes i esdeveniments locals, es 
poden recollir gratuïtament a 
l’Ajuntament, a l’Auditori, a la 
Casa de la Vila i al Kursaal. En 
total se n’han editat 3.500 exem-
plars amb el suport d’empreses 
patrocinadores.

Pilar Abián | Montcada

Dibuixos d’estil Capella 
il·lustren el calendari
Els autors són infants de 3r a 6è dels centres de primària

Els guanyadors del concurs de dibuixos per il·lustrar el calendari municipal, al fi nal de l’acte de lliurament de premis, amb les autoritats municipals

El Pare Noël, de visita a la Font Pudenta convidat per l’AVEl Club Roller de Can Cuiàs va rebre la visita de Santa Claus en un original vehicle

.....altres activitats.............................................................................

NADAL

Homenatge als socis del Casal de la Mina que han fet 90 anys, amb la presència d’autoritats

La Fira de Nadal, amb paradetes d’artesania, va tenir lloc a Montcada Nova els dies 16 i 17
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La Fundació Cultural va donar la 
benvinguda al Nadal amb la pre-
sentació del número 35 de la seva 
revista ‘Quaderns’, en un acte que 
va tenir lloc el 14 de desembre al 
seu local. La publicació, de caràc-
ter bianual, inclou com a article 
destacat un treball d’investigació 
de Josep Bacardit que confi rma 
que el castell de la localitat fran-
cesa d’Orthez és una còpia exacta 
del que hi havia al Turó de Mont-
cada. “El més important és que 
hem trobat els plànols que ens 
permeten imaginar-nos com 
era el nostre castell, del qual no 
teníem cap dada”, va destacar 
Bacardit.

Documental. La presentació va 
començar amb la projecció d’un 
video sobre el viatge que va re-
alitzar l’autor a Orthez el juny 
passat. El reportatge, elaborat 
pels germans Oriol i Joan Costa 

i Joan Vidal, es pot veure al web 
de la Fundació Cultural i al grup 
de Facebook ‘Tu no eres de Mont-
cada’. La revista també recorda la 
fi gura del mossèn Josep Mas en 
un article elaborat per Ricard Ra-
mos; la fàbrica de iogurts de Can 
Tuxans, obra de Xavier Colomé; 
el fotògraf professional Paco Gis-
bert, a càrrec de Francesc López; 

i dos dels components del grup 
Tertúlia, el poeta Pere Llorens i la 
soprano Eva Cohn Vossen, article 
escrit per Antoni Orihuela, secre-
tari de la Fundació, qui va desta-
car “la bona acollida que té la 
publicació entre la població”. El 
número 35 conclou amb un recull 
fotogràfi c de Gabriel Gil sobre les 
vies de comunicació al municipi. 

FUNDACIÓ CULTURAL

Josep Bacardit descobreix dades 
inèdites sobre el Castell del Turó
El resultat de la investigació s’inclou al número 35 de la revista de divulgació ‘Quaderns’
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Sílvia Alquézar | Montcada

PREMIS ARC
La Pegatina, premiada per la seva gira mundial 2017
La banda montcadenca va ser una de les guardonades en la gala 
dels Premis ARC, celebrada el 5 de desembre al Mercat de les 
Flors. En concret, es va endur el premi a la millor gira internacional 
del 2017 per la seva World Tour, que l’ha dut per primera vega-
da a països com Austràlia i Turquia. Aquests premis els escullen 
els professionals de la indústria musical, on s’inclouen mànagers, 
promotors, programadors de festivals, teatres i auditoris, tècnics 
municipals de joventut i cultura i agents de zona de Catalunya. 
El grup ja ha estat premiat en dues ocasions als premis ARC. La 
primera, al 2010, com a millor grup revelació, i la segona, al 2012,  
també per la millor gira internacional | LG

MONTCADA A ESCENA
El grup Sayuc estrenarà ‘Wanted. Más allá del oeste’

CONCERT DE JAZZ
La cantant Gwen Perry actuarà al Cafè Colon el dia 25
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Jose Bacardit, durant la presentació de la revista ‘Quaderns’ que publica la Fundació Cultural

Sant Pere de Reixac, sota els estels
Mariano Pagès inclou l’emblemàtica església en una publicació d’imatges nocturnes

El patrimoni arquitectònic-reli-
giós  de la Serralada de Marina, 
on s’inclou l’església de Sant Pere 
de Reixac, protagonitza el llibre 
‘Estels, ermites i esglesioles de la 
Serralada de Marina’, de Mariano 
Pagès, autor d’origen argentí espe-
cialitzat en fotografía patrimonial 
en condicions de foscor extrema 
“mètode que aporta nous ma-
tisos a l’edifi ci fotografi at”, va 
dir durant la presentació, feta el 
15 de desembre. La directora del 

Museu Municipal,  Mercedes Du-
ran, autora del pròleg, considera 
que l’obra de Pagès és un excel-
lent regal de Reis que “s’allunya 
del que és un llibre tradicional 
de fotografi a ja que transmet 
sensacions i emocions que ens 
porten directament a l’Edat 
Mitjana”.  Per a la regidora de 
Cultura i Patrimoni, Mónica 
Martínez (ICV-EUiA), “el llibre 
ens recorda que estem envoltats 
d’un valuós patrimoni al que 
sovint no prestem atenció”.

Rafa Jiménez | Montcada

FOTOGRAFIA DE PATRIMONI
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El grup Sayuc de Can Cuiàs estrenarà el 13 de gener al Kursa-
al (18h) la tragicomèdia de creació pròpia ‘Wanted. Más allá del 
oeste’, escrita i dirigida pe Dèlia García. L’acció té lloc durant el 
rodatge del fi lm ‘Juanito, el pistolas’, una superproducció d’un 
magnat xinès. L’obra, inclosa a la mostra Montcada a Escena, és 
un homenatge a les pel·lícules de l’oest americà, on no hi ha falta-
ran ballarines de saloon ni pistolers. L’entrada, a 7 euros, ja es pot 
comprar al web mirteatres.cat | LG

Coneguda com ‘La senyora de 
la música i la cançó’, l’artista 
d’origen norda mericà actuarà la 
nit del 25 de desembre al Cafè 
Colon (22h), acompanyada d’un 
quintet musical en un concert 
organitzat per l’Abi. Segons el 
promotor, Andreu Fàbregas, 
Perry és una cantant d’ofi ci 
amb una gran veu que barre-
ja el jazz, swing, ritme blues i 
la música lleugera amb el seu 
propi estil. Aquesta cantant ha 
actuat arreu del món i davant de 
caps d’estat, cossos diplomà-
tics, famílies reals i persones de 
tots els nivells culturals i socials. 
Al març de 2012, va ser condecorada per la fundació AEFE amb 
la Creu d’Or Europea de Distinció en la categoria de cantant inter-
nacional, humanitària i productora | LG

Mariano Pagès amb Mercedes Duran
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L’Auditori Municipal acollirà fi ns 
al 21 de gener una mostra de 
pintura de l’artista Víctor Mateo 
(Tànger, 1946), que viu a Barce-
lona des de 1986. Les obres s’em-
marquen dins l’expressionisme 
abstracte, amb predomini dels 
colors suaus i tocs de negre. “La 
meva és una pintura de sensa-
cions, amb aires minimalistes i 
molt instintiva”, va explicar l’au-
tor durant la inauguració, que va 

tenir lloc el 19 de desembre amb 
la presència de la regidora d’Edu-
cació, Infància i Joventut, Jessica 
Segovia (ICV-EUiA). Mateo, que 
es va formar artísticament a To-
ronto sota la infl uèn cia de l’Action 
Painting, mai no titula les seves 
obres perquè no vol condicionar 
la visió de l’espectador, “que ha 
de tenir la llibertat absoluta per 
gaudir de l’obra”, va afegir l’au-
tor, que exposa per segona vegada 
en aquesta sala.

AUDITORI MUNICIPAL

Laura Grau | Montcada
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Fins al 13 de gener es pot visitar a 
la Casa de la Vila la mostra de fo-
tografi a de Cosme Oriol titulada 
‘57 anys de fotografi a, 30 des de 
l’Afotmir’. La mostra està forma-
da per fotografi es en blanc i negre 
i també en color. Les primeres 
estan fetes amb el procediment 
analògic o químic, durant la seva 
primera etapa com a fotògraf –
anterior al 2006. Les altres, tant 
la captura com el processat, per-
tanyen a l’era digital. “La veritat 
és que, tot i que adaptar-se a les 
noves tècniques sempre costa, 
ara no tornaria a la fotografi a 
analògica per res del món”, va 
dir Oriol durant la inauguració, 
que es va fer el 18 de desembre.

Premi Mecenes. El president de 
la Federació Catalana de Foto-
grafi a (FCF), José Antonio An-
drés, va anunciar que presentarà 
la candidatura de l’Ajuntament 
de Montcada als premis de la 
Confederació Espanyola de Fo-
tografi a (CEF) com a Millor Me-

cenes. “Crec que és un premi 
merescut perquè sempre ens 
hem sentit molt acompanyants 
pel consistori”, va afegir Oriol, 
que va ser un dels fundadors de 
l’Agrupació Fotogràfi ca de Mont-
cada i Reixac (Afotmir) ara fa 30 
anys i l’ha presidida la major part 
dels temps. En representació del 
govern municipal va assistir el 
president de l’Àrea Territorial, 
Jordi Sánchez (ERC), qui va des-

tacar “el valuós paper d’Oriol 
en la promoció de la fotografi a 
al municipi”. L’autor es conside-
ra un fotògraf generalista, amb 
preferència pels retrats d’estudi 
i, especialment, de persones en el 
seu entorn. En els darrers temps, 
s’ha afi cionat a la macrofotografi a 
d’insectes i a les panoràmiques. 
Oriol ha obtingut les màximes 
distincions  de la FCF, la CEF i la 
Federació Internacional (FIAP). 

Laura Grau | Montcada

CASA DE LA VILA

El fotògraf Cosme Oriol viatja dels 
seus inicis analògics a l’era digital
La mostra retrospectiva del president de l’Afotmir conté imatges en color i en blanc i negre
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L’artista  Víctor Mateo amb la regidora d’Educació, Infància i Joventut, Jessica Segovia

Víctor Mateo exposa obres 
que neixen instintivament
L’artista es va formar sota la infl uència de l’Action Painting

D’esquerra a dreta, Andrés, Oriol i Sánchez, durant la inauguració de la mostra de fotografi a
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KORFBAL
El sènior A del CK Montcada es 
classifi ca per jugar la seva primera 
fi nal de la Copa Catalana A

HANDBOL

El CH La Salle va presentar el 
10 de desembre al pavelló Mi-
quel Poblet els 18 conjunts que 
ha confeccionat per a aquesta 
temporada i que reuneix uns 250 
jugadors entre les categories mas-
culina i femenina. L’acte va co-
mençar amb la foto conjunta de 
tots els components de l’entitat a 
les grades de l’equipament. El sè-
nior A masculí va fer el passadís 
als diferents equips, que van re-
bre el càlid suport de l’afi ció local. 
A la categoria masculina, el club 
lassal·lià compta amb 10 equips: 
dos benjamins, un aleví, un in-
fantil, dos cadets, un juvenil, dos 
sèniors i un màster. A la categoria 
femenina, disposa de 7 conjunts: 
un benjamí, un aleví, un infantil, 
dos cadets, un sènior i un màster. 
El CH La Salle també ha creat 
enguany un prebenjamí mixte.

En el torn de parlaments, el pre-
sident del CH La Salle, Enric 
Expósito, va posar de relleu el fet 
que l’entitat tingui paritat d’equips 
masculins i femenins: “Per a nos-
altres, és molt important tenir 
conjunts tant a la categoria mas-
culina com femenina, dels quals 
sis pertanyen a l’Escola, sent una 
garantia de futur”. Durant el seu 
discurs, Expósito també va lloar la 
trajectòria de l’entitat. “És el resul-
tat de l’esforç i el treball de totes 
les persones que han treballat al 
llarg dels seus 65 anys d’histò-
ria”, va dir. 
La presentació va comptar amb 
l’assistència del regidor d’Esports, 
Salva Serratosa (ERC), qui va 
desitjar sort als equips en aquesta 
temporada i va animar els juga-
dors i jugadores a “seguir portant 
amb dignitat i orgull el nom de 
Montcada arreu del territori”. 

El club lassal·lià compta amb uns 250 jugadors i dobla conjunts a tots els trams, a excepció dels d’edat juvenil

El CH La Salle presenta els seus equips amb 
paritat entre categories masculina i femenina
Sílvia Alquézar | Pla d’en Coll

La nombrosa família del CH La Salle va omplir de vermell una de les grades del pavelló Miquel Poblet en el moment de fer la fotografi a conjunta
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Per primera vegada aquesta tem-
porada i fruit de l’acord amb la 
Federació Catalana, el partit que 
el primer equip va jugar el 10 de 
desembre contra l’UE Sarrià (20-
26) es va veure en directe graciès 
a la retransmissió de La Xarxa. 
L’equip de Pau Lleixà, que va per-
dre l’últim partit contra el JH Mataró 
(31-27), és dotzè amb 10 punts | RJ

El partit del sènior A, 
televisat per la Xarxa

El president del CH La Salle, Enric Expósito, al costat del regidor d’Esports, Salvador Serratosa
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FUTBOL SALA

El CFS Montcada va organitzar 
el 2 de desembre la seva presen-
tació al pavelló Miquel Poblet. 
L’acte, molt festiu i animat per 
un dj, un spekaer i una mascota, 
va servir per conèixer tots els ju-
gadors que integren els 12 equips 
del club. Al marge dels més petits 
de l’escola, l’entitat, que té com a 
assignatura pendent crear equips 
femenins, compta amb dos pre-
benjamins, un benjamí, un aleví,
dos infantils, dos cadets, dos juve-
nils i dos sèniors. 
Després de fer-se una foto de famí-
lia a la grada, els jugadors van anar 
sortint a la pista per saludar l’afi ció. 
En el moment dels parlaments, el 
president del club, Pedro Litrán, 
va agrair l’esforç que fan tots els fa-
miliars dels jugadors i va destacar 
la tasca que realitzen els integrants 
del cos tècnic i el membres de la 

junta perquè “el que fan –va dir– 
no es paga amb diners i, sense 
ells, tot això seria impossible”. 
Per la seva part, el regidor d’Es-
ports, Salva Serratosa (ERC), va 
destacar el compromís del club 
amb el treball de formació i amb 
la ciutat i va confi rmar que, tot i 
la manca de pressupost, l’Ajunta-
ment intentarà millorar el parquet 
de la pista del pavelló i buscarà 
solucionar la saturació dels horaris 
d’entrenaments. El club també va 
agrair la col·laboració dels seus pa-
trocinadors: Broncesval, Maderas 
San Andrés, Bar Manhattan, Elec-
trodomésticos Carretero, Garajes 
Grillo Esport, PH-Quirogel, Instal-
lacions Anjor i Hierros Iserte. 

Campus. Es farà del 27 al 29 de de-
sembre, de 9 a 13h, al pavelló Mi-
quel Poblet, per a jugadors nascuts 
entre el 2002 i el 2011. 

El club que presideix Pedro Litrán va presentar el 2 de desembre la dotzena d’equips que ha confeccionat aquesta temporada

El CFS Montcada revifa gràcies a la injecció 
econòmica d’un grup de patrocinadors
Rafa Jiménez | Pla d’en Coll

Els jugadors del juvenil B del CFS Montcada es van fer un selfi e en el moment que van sortir a la pista per presentar-se a la seva afi ció
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El sènior A del Club Korfbal 
Montcada s’ha classifi cat per 
disputar, per primera vegada 
en la seva història, la fi nal de 
la Copa Catalana A. L’equip 
de David Rúa va guanyar la 
semifi nal que es va disputar 
el 17 de desembre a Manresa 
contra el vigent campió de la 
competició, l’Assessoria Vallpa-
radís (21-17), en un partit que 
els jugadors montcadencs van 
dominar de principi a fi . La fi -
nal de la Copa A se celebrarà el 
24 de febrer a Castellbisbal i el 
rival del CK Montcada A, que 
és tercer al Top A amb 7 punts, 
serà el CK Barcelona, que va 

guanyar l’altra semifi nal contra 
el CK Castellbisbal (28-20) i 
que és quart a la lliga amb 2 
punts. “Estem molt contents 
d’haver assolit aquest fet his-
tòric ja que és el primer cop 
que el sènior A del club acon-
segueix accedir a una fi nal de 
la màxima categoria, ja sigui 
de lliga o de copa”, ha comen-
tat Rúa. 
El CK Montcada encara po-
dria arrodonir el seu èxit si el 
sènior B guanya la semifi nal 
de la Copa Catalana B que es 
va ajornar contra el CK Platja 
d’Aro i que encara no té una 
nova data per disputar-se | RJ  

KORFBAL

Es jugarà el títol el 24 de febrer després de superar el Vallparadís a la semifi nal

El CK Montcada A disputarà la seva 
primera fi nal de la Copa Catalana A

El CK Montcada A jugarà la fi nal de la Copa A

Un speaker es va encarregar d’animar la presentació, fent interactuar els jugadors i el públic

El Broncesval és segon al grup 1r 
de 3a Nacional, amb 23 punts, 
després d’haver encadenat quatre 
jornades sense perdre. Una set-
mana després d’empatar contra 
el líder, el FS Ripollet, al pavelló 
Miquel Poblet (7-7), l’equip d’Álex 
Fernandez va sumar un nou triomf 
contra el CE Vacarisses (6-4) i està 
a un punt del primer, el FS Isur | RJ

El primer equip puja 
a la segona posició
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El Shi-Kan obté sis medalles a la competició feta a Montcada

KARATE

La cadet Paula Franco, 
campiona de Catalunya

Paula Franco, de la categoria ca-
det de +53 kg, es va proclamar 
campiona de Catalunya en ku-
mite a la competició Kius Infantil 
que es va disputar el 16 de de-
sembre al pavelló Miquel Poblet. 
El Shi-Kan que presideix José Ro-

dríguez va obtenir cinc medalles 
més gràcies a les actuacions del 
cadet Moisés Goméz i els juvenils 
Lucía Franco i Oriol Orellana, 
que van guanyar l’argent. Els ju-
venils Ayman Khella i Jan Abad 
es van penjar el bronze | RJ 

L’alcadessa Laura Campos i el regidor Salva Serratosa amb José Rodríguez i Paula Franco
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.....Minut i resultat....................................

El cicle ‘Montcada 
Camina’ tanca 
el 2017 amb 
més de 500 
inscripcions 
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EXCURSIONISME
‘Montcada Camina’ ha tancat el seu primer any de funcionament 
amb un bon balanç de participació, un total de 523 inscripcions en 
les 11 excursions que s’han fet des del febrer fi ns al desembre per 
diferents espais naturals de la ciutat. L’activitat l’organitzen conjun-
tament l’IME i les entitats El Cim, CEAV i el Centre Excursionista de 
Can Cuiàs. La major assistència s’ha concentrat a la primavera, amb 
més d’un centener de persones a cada sortida, i en canvi, cap a fi nal 
d’any, la xifra s’ha reduït a una vintena –com va ser el cas de l’última 
sortida de 2017 –a la foto– que es va fer el 3 de desembre amb 
destinació al parc de la Llacuna-Ripollet. La segona edició del cicle 
es presentarà a fi nals de gener i la primera sortida es farà durant el 
primer cap de setmana de febrer | LR

El sènior masculí va aconseguir el 2 de desembre la tercera victòria a la 
lliga contra el FS Polinyà (10-5). Després de perdre el seu últim partit a 
la pista del FS Castellbisbal B (3-2), l’equip de José Luis Carrasco té 11 
punts i és desè al grup 2n de Segona Catalana. Al grup 4t de Tercera 
Catalana, l’AE Can Cuiàs, que va guanyar a l’última jornada a la pista 
del CE González Serra B (1-6), és quarta amb 18 punts. Al mateix 
grup, el CFS Montcada B és setè amb 14 punts i un partit menys | RJ 

FUTBOL SALA
Tercera victòria de la temporada per al FB Montcada
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El FB Montcada acumula onze 
partits sense conèixer la derrota
El sènior femení del FB Montcada, que el 3 de 
desembre va aconseguir la seva tercera victòria 
seguida al camp del CF Soses Femení (1-3), va 
empatar el seu darrer partit contra el FC Sant Cu-
gat B (0-0) i acumula onze jornades sense per-
dre. Les ‘reds’ ocupen la quarta posició al grup 2n 
de Primera Divisió amb 23 punts i encara tenen 
opcions d’acabar la primera volta al segon lloc, tot 
i que el primer partit del 2018 serà al camp del 
líder, la Fundació Terrassa. “Les jugadores estan 
treballant bé i estem demostrant que tenim un 
grup que sap competir. Jugar al camp del líder 
serà una motivació per tornar de les vacances de 
Nadal amb les piles carregades”, ha dit Moya | RJ

L’UE Sant Joan renova el contracte 
de patrocini amb LafargeHolcim
L’acord per a aquesta temporada es va formalitzar el 
5 de desembre durant la visita que una representa-
ció del club, formada pels jugadors, el cos tècnic i 
una part de la junta directiva, va fer a la fàbrica. El 
seu director, José Luis Coleto, va rebre de mans del 
president de l’UE Sant Joan-Atlètic, José González –
ambdós a la foto–, una samarreta amb el número cent, 
amb motiu del centenari de la planta a Montcada. A 
nivell esportiu, l’equip és 14è al grup 1r de Primera 
Catalana després d’empatar contra l’UE Llagostera B 
(1-1) i perdre al camp del CE Banyoles (1-0) | RJU
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FUTBOL
Tres empats en quatre jornades per al CD Montcada

L’empat està sent el resultat més 
habitual per al CD Montcada des 
de l’arribada de José Manuel 
Martín ‘Pinti’ a la seva banque-
ta. Des del seu debut,  els verds 
acumulen un balanç de tres em-
pats i una derrota. Una setmana 
després de perdre el seu primer 
partit al camp de la Fundació 
Privada Hermes (2-1), l’equip de 
‘Pinti’ va empatar contra el CE 
Canyelles (2-2) i ocupa la dotze-
na posició al grup 2n de Segona 
Catalana, amb 17 punts | RJ 

MUNTANYISME

Un membre del CEAV, 
rescatat a Osca
Els fets van passar el 28 de 
novembre quan el muntanyenc, 
que preferix mantenir-se en 
l’anonimat, feia en solitari una 
travessa entre els refugis de Res-
pomuso i Bachimaña en una 
zona d’alta muntanya a Osca. El 
membre del CEAV, que va quedar 
desorientat després de patir una 
caiguda a prop de l’Ibón de Teba-
rray, a 2.600 metres d’alçada, va 
donar les coordenades de la seva 
ubicació gràcies a una aplicació 
del seu telèfon mòbil. Agents de 
l’equip de muntanya de la Guàr-
dia Civil el van rescatar a les 
2.45h de la matinada –sis hores 
després del primer avís–, supe-
rant les adversitats provocades 
per la neu i el fred. L’endemà, el 
muntanyenc va ser traslladat en 
helicòpter a Panticosa i, actual-
ment, es recupera d’un principi 
de congelació als dits grossos del 
peu i d’una abrasió que es va fer 
al gluti | RJ

BÀSQUET
Balanç força positiu per al GrupoUno CTC de l’UB MiR
A manca de dues jornades per acabar la 
primera volta, l’equip és setè al grup 3r de 
Tercera amb 20 punts i un balanç de set 
victòries i sis derrotes. El conjunt de Miguel 
Ángel Ganella només ha encaixat una der-
rota contra el CB Sant Josep (85-79) a les 
últimes quatre jornades, aconseguint tres tri-
omfs contra el Front Marítim (77-65), l’Ass. 
Sant Martí Esport (65-44) i l’AE Stucom (85-
64). “El nostre objectiu és anar ocupant 
una zona tranquil·la perquè estem en una 
temporada de transició. Juguem en un grup molt igualat i el primer 
partit de la segona volta marcarà si podem aspirar o no a les prime-
res posicions”, ha dit Ganella | RJ 
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Colete substitueix Torres a l’UD Santa María B
José Antonio Torres –a la foto– ha 
deixat de ser entrenador del segon 
equip del club de Terra Nostra, que 
és penúltim al grup 8è de Quarta 
Catalana amb 7 punts en 13 jorna-
des. El seu substitut és Manuel Co-
lete. D’altra banda, el primer equip 
és el sisè del grup 9è de Tercera 
després d’haver guanyat dos partits 
seguits contra l’At. Vallès (4-1) i el 
CP Sarrià B (0-3) | RJ R
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.....Viu l’Esport................

L’handbol montcadenc estarà 
representat per dos jugadors 
al Campionat d’Espanya de 
seleccions autonòmiques que 
es disputarà a Vigo i Ponteven-
dra (Galícia) entre el 2 i el 7 de 
gener. Mireia Heredia, del CH 
La Salle, i Josep Quirós, del 
BM Granollers, han entrat en 
la llista defi nitiva de les selec-
cions catalanes cadet femenina 
i juvenil masculina, respectiva-
ment. Els juvenils jugaran la 
primera fase al grup B contra 
Euskadi, Navarra i Castella i 
Lleó mentre que les cadets ho 
faran al grup A contra Madrid, 
Navarra i les Illes Canàries. 

D’altra banda, Quirós ha estat 
convocat per la Federació Es-
panyola d’Handbol per formar 
part de la llista de 60 jugadors 
–nascuts entre els anys 2000 i 

2001– que participaran a unes 
jornades de formació que es 
faran entre el 8 i el 15 de febrer 
al CAR de Sierra Nevada, a 
Granada.  

HANDBOL

Heredia i Quirós, seleccionats per 
disputar el Campionat d’Espanya
Jugaran, entre el 2 i 7 de gener, amb els combinats catalans cadet i juvenil, respectivament 

Rafa Jiménez | Redacció

Mireia Heredia i Josep Quirós aspiren a proclamar-se campions d’Espanya a les seves categories
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Les federacions catalana i espanyola la van cridar en règim intern 

TENNIS DE TAULA

Aguado, convocada a dues 
concentracions al CAR 

Irene Aguado, jugadora de 10 
anys del CTT La Unió, va parti-
cipar en dues concentracions que 
es van fer al Centre d’Alt Rendi-
ment (CAR) de Sant Cugat en-
tre el 16 i el 21 de desembre. La 
Federació Catalana la va convo-
car per entrenar-se els dies 16 i 17 
en règim intern i, posteriorment,
entre els dies 18 i 21, va partici-
par en una de les cinc concentra-
cions que la Federació Espanyo-
la va convocar arreu del territori 
estatal. “Durant aquesta set-
mana, ha pogut entrenar-se 
amb tècnics de primer nivell 
i jugadores de rànquing ele-
vat. Tot el que sigui innovar i 
aprendre és molt positiu per 
al seu desenvolupament”, ha 
comentat el seu tècnic i pare, 
Francisco Javier Aguado. La 
montcadenca, que ocupa la sise-

na posició al rànquing nacional,
es prepara per al torneig estatal 
que es disputarà al mes de febrer 
a Valladolid on aspira a poder 
jugar les eliminatòries

Open de Nadal. La sisena edició  
del torneig es farà el 30 de de-
sembre, a les 16h, a La Unió  | RJ
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S’ha recuperat després d’encaixar quatre derrotes seguides

FB MONTCADA

El juvenil C encadena cinc
jornades sense perdre

Després d’haver perdut a les 
quatre primeres jornades, el 
juvenil C del FB Montcada 
ha reconduït la seva situació 
al grup 32è de Segona Divisió 
gràcies a una ratxa de cinc par-
tits sense perdre. Amb un ba-
lanç de tres victòries i dos em-
pats, els vermells s’han situat
a la novena posició amb 11 
punts. A les últimes jornades, 
el juvenil C va golejar el CD 
Sentmenat (5-1) a l’estadi de 
Can Sant Joan –a la foto– i va 
empatar al camp del FC Sant 
Quirze del Vallès (3-3).

Nadal. El FB Montcada organit-
zarà un torneig per alevins que 
és disputarà a l’estadi de la Fer-

reria els dies 27, 28 i 29, de 17 
a 20.30h. Hi participaran els sis 
equips de l’entitat i 18 més de 
fora del municipi que han estat 
convidats | RJ

Es va proclamar campió del 30è 
Torneig de Nadal que el Consell 
Esportiu de Sabadell va organit-
zar el 16 de desembre a la capital 
de Vallès Occidental. La compe-
tició va comptar amb la partici-
pació de 10 equips de la comarca, 
incloent també el benjamí B 
lassal·lià | RJ

Èxit del benjamí 
A del CH La Salle 
a Sabadell

L’atleta cadet de la JAM ha estat seleccionat per la Federació Cata-
lana per participar al LXXV Cros Internacional Juan Muguerza que 
se celebrarà el 14 de gener a Elgoibar (Guipúscoa). De la Torre va 
acabar a la segona posició de la seva categoria al Cros de Grano-
llers que es va disputar el 3 de desembre. D’altra banda, el veterà 
Ildefons Teruel i la cadet Lucía Navarrete, també de la JAM, van 
aconseguir la segona i tercera posició respectivament al Cros de 
Cerdanyola que es va celebrar el 16 de desembre | RJ 

ATLETISME
Joan de la Torre competirà al prestigiós Cros d’Elgoibar

CFS MONTCADA/AE CAN CUIÀS
Final de lliga a la categoria prebenjamina de futbol sala
Els prebenjamins A i B 
del CFS Montcada han 
acabat la lliga al tercer 
i quart lloc dels grups 
7è i 8è respectivament. 
L’A ha sumat un total 
de 18 punts (6 victòries 
i 4 derrotes) mentre 
que el B –a la foto de 
dalt– n’ha aconseguit 
12 (4 triomfs i 6 des-
fetes). D’altra banda, 
el  prebenjamí de l’AE 
Can Cuiàs –a la foto de 
sota– també ha fi nalit-
zat al quart lloc del grup 
9è amb 12 punts (4 vic-
tòries i 6 derrotes) | RJ 

El conjunt d’Isidoro García ha 
fi nalitzat la seva participació al 
grup 4t del nivell C a l’última po-
sició, sense cap victòria en vuit 
jornades. Els blaus van acabar la 
primera fase el 16 de desembre 
amb una derrota contra el CB 
Mollet (6-56) –a la foto. D’altra 
banda, el club organitza el 27 i 
28 de desembre un torneig pre-
mini a la pista coberta | RJ

El Pre-Infantil de 
l’UB MiR acaba 
la primera fase 
sense victòries 
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Irene Aguado, al CAR de Sant Cugat
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GIMNÀSTICA
L’evolució humana, al festival de Nadal del CG La Unió

El Club Gimnàstic La 
Unió va organitzar el 10 
de desembre el seu fes-
tival de Nadal al teatre 
de La Unió. Les dues 
sessions programades 
es van omplir amb els 
familiars de les gim-
nastes que van oferir 
un espectacle sobre 
l’evolució humana | RJ SÍ
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Esther Gerbolés
Científi ca. Esther Gerbolés té una dilatada experiència en l’àmbit de la recerca científi ca. En l’actu-
alitat, treballa a l’Institut Català de Ciències Cardiovasculars i, anteriorment, ho havia fet a l’Institut de 
Recerca de l’Hospital de Sant Pau i a la farmacèutica PalauPharma. Després de 25 anys en el sector, 
assegura que li encanta la seva feina perquè és dinàmica i té com a objectiu millorar la qualitat de vida 
de les persones, tot i que considera que també té aspectes negatius com la precarietat laboral. Gerbolés 
reconeix que la recerca és un treball sacrifi cat i mal pagat perquè els governs no inverteixen en inves-
tigació i lamenta que encara no s’hagin revertit les retallades pressupostàries arran la crisi econòmica. 
Per a aquesta montcadenca del barri de la Font Pudenta, les iniciatives solidàries com la Marató de TV3 
són molt importants perquè han ajudat a tirar endavant projectes científi cs que no tenien fi nançament. 

‘El país que no inverteix 
en recerca no avança’  

En quin projecte està treballant en 
l’actualitat?
A l’Institut Català de Ciències Cardio-
vasculars, com que és un organisme 
públic, ens dediquem a fer recerques 
que tenen per objectiu generar nous 
coneixements que ajudaran a la in-
dústria farmacèutica a desenvolupar 
eines pel diagnòstic o resoldre proble-
mes de salut. Al meu centre investi-
guem tot el relacionat amb les malal-
ties cardiovasculars, la primera causa 
de mort al món desenvolupat abans 
que el càncer. Per la seva banda, les 
farmacèutiques es dediquen sobretot 
a desenvolupar els fàrmacs i compro-
var si, per exemple, són efi caços, se-
gurs o tòxics.
En què consisteix la seva feina?
La meva feina consisteix a fer cultius 
amb cèl·lules provinents de teixits 
sans o afectats d’alguna malaltia per 
veure les diferències entre elles i sa-

ber com actuen les ‘no sanes’ per 
desenvolupar alguna tècnica que, per 
exemple, freni o contribueixi a alentir 
la malaltia. Els cultius cel·lulars són 
com un hort, s’han de cuidar i donar-
los de menjar cada dia per veure com 
es desenvolupen i evolucionen. El 20 
de desembre em va arribar una mos-
tra humana i, és clar, si no vull que 
se’m mori, hauré de venir a cuidar-la 
durant les festes de Nadal. És una 
feina molt dinàmica, però força sacri-
fi cada. 
És important treballar amb mostres 
humanes?
Sí. Sempre aconsello fi rmar el con-
sentiment per donar a la ciència els 
teixits o òrgans que s’han extirpat des-
prés d’una intervenció quirúrgica. No-
saltres, amb aquest material, podem 
fer les nostres recerques i contribuir a 
millorar la qualitat de vida de les per-
sones. Abans la gent es moria d’una 

grip però, si no s’hagués investigat, 
això continuaria passant.
En l’actualitat, quines són les in-
vestigacions que compten amb més 
fi nançament?
Ara s’inverteix sobretot en temes re-
lacionats amb el càncer i l’Alzheimer.

Li agrada la seva professió?
M’encanta! Sobretot m’agrada perquè 
penso que el que faig servirà perquè 
la gent visqui millor i pateixi menys. La 
nostra feina sempre és a llarg termini, 
perquè els resultats de les investiga-
cions no són immediats i potser el 

que estem fent ara no veurà la llum 
fi ns d’aquí a 10 anys. La recerca és 
cara, però necessària.
Els governs inverteixen prou diners 
en recerca?
No, som la germaneta pobra. És una 
llàstima perquè el país que no inver-
teix en recerca no avança. L’arribada 
de la crisi va fer molt de mal al sector, 
perquè molts projectes es van quedar 
sense fi nançament. Malauradament, 
encara no ens hem recuperat de les 
retallades. La majoria del personal 
que es dedica a la investigació té 
contractes d’obra i servei perquè es 
treballa per projectes i, sovint, amb 
sous baixos. Perquè us feu una idea, 
alguns no superen els 12.000 euros 
a l’any. També vull aprofi tar aquesta 
entrevista per trencar estereotips de 
gènere, ja que molta gent pot tenir 
la imatge que la investigació és cosa 
d’homes i no és així, ja que les plan-

tilles estan formades majoritàriament 
per dones. 
La fuita de cervells és un fenomen 
molt habitual?
Sí. La precarietat laboral els obliga 
a marxar a d’altres països en què sí 
s’aposta per la recerca. És una pena 
perquè durant molts anys s’han for-
mat a casa nostra, però no els queda 
una altra opció. De vegades, alguns 
continuen aquí si tenen la sort de 
treballar en un projecte subvencionat 
per la Unió Europea. 
Què li semblen les iniciatives soli-
dàries com la Marató de TV3?
Estan molt bé perquè contribueixen 
a difondre la importància d’invertir en 
la investigació científi ca. Alguns dels 
projectes en què he treballat s’han 
benefi ciat d’aquests diners recollits 
per la televisió catalana. És una bona 
iniciativa que ja està molt arrelada al 
nostre territori.

‘La precarietat laboral 
aboca molts científi cs 
a marxar a d’altres 
països on sí s’aposta   
per la investigació’ 

tècnica de laboratori de recerca

A títol personal
SÍLVIA ALQUÉZAR
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