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INTENT FALLIT
El president de l’Àrea Econòmica va 
defensar, sense èxit, la necessitat d’ajustar 
algunes ordenances a noves normatives

PLE EXTRAORDINARI

Crítiques creuades entre el govern 
i l’oposició pel vet a les ordenances
L’executiu acusa els grups d’electoralisme mentre aquests lamenten la manca de negociació per intentar sumar suports

La proposta d’ordenances fi scals 
per al 2019 de l’executiu –ICV-
EUiA, ERC i Círculo–, que es 
troba en minoria, no va tirar enda-
vant al Ple extraordinari convocat 
el 8 de novembre. Tots els grups 
de l’oposició –PSC, Cs, PDeCAT, 
CUP i PP, a més de la regidora 
de Círculo Ana Ballesta– hi van 
votar en contra sense argumentar 
els motius del seu posicionament. 
Tant l’alcaldessa, Laura Campos, 
com el president de l’Àrea Econò-
mica, Òscar Gil, ambdós d’ICV-
EUiA, van lamentar aquesta de-
cisió que van atribuir a “motius 
partidistes” davant la proximitat 
de les eleccions municipals.
“Les modifi cacions de les orde-
nances que portàvem a aprova-
ció venen derivades d’ajustar al-
guns articles a canvis legislatius 
i d’introduir noves bonifi cacions 
benefi cioses per als contribuents; 
a mi em faria vergonya votar-hi 
en contra sense cap justifi cació”, 
va dir Gil, tot afegint que l’únic 
grup municipal que n’ha fet pro-
postes ha estat la CUP, però que 
no ha estat possible assumir-les, al-
gunes per inviables i altres, perquè 
cal estudiar si són factibles.

Tant el president de l’Àrea Econò-
mica com l’alcaldessa van acusar 
l’oposició d’actuar en clau elec-
toral. “No sé si estan tan ocu-
pats amb la campanya que ja 
no tenen temps d’analitzar les 

ordenances ni de parlar amb 
el govern”, va dir Gil. Campos, 
per la seva banda, va qualifi car 
d’“enorme irresponsabilitat opo-
sar-se a aprovar unes modifi ca-
cions que pretenen ajustar les 
ordenances a la llei”.

Proposta. El govern va presentar el 
projecte d’ordenances el 18 d’oc-
tubre en audiència pública amb 
la proposta de congelar la majoria 
d’impostos, taxes i preus públics 
municipals, com ara l’Impost de 
béns immobles (Ibi), la taxa de resi-
dus i l’impost de vehicles. Respecte 
l’ordenança sobre l’increment del 
valor dels terrenys de naturalesa ur-
bana, conegut com la plusvàlua, es 
té en compte una sentència del Tri-
bunal Constitucional que va dicta-
minar que no es pot emetre aquest 
impost si no ha existit un increment 
real del valor de l’immoble.
Les proposta de l’executiu també 
incorpora actualitzacions de preus 
en l’ús de les instal·lacions munici-
pals i del complex Montcada Aqua 
i amplia els preus dels espectacles 
familiars teatrals a un màxim de 15 
euros. Així mateix, proposa intro-
duir bonifi cacions per a persones 
de més de 65 anys en les entrades 
d’alguns espectacles i la possibilitat 
de la gratuïtat en d’altres, vinculats 
a programes d’inclusió. Les noves 
ordenances, pendents d’aprovació, 
també inclouen una bonifi cació del 
50% per a la terrassa de bars durant 
el seu primer any de funcionament.

Pilar Abián | Redacció

R
AF

A 
JI

M
ÉN

EZ

La CUP ha estat 
l’únic grup que ha 
fet aportacions al 
document, tot i que no 
han estat acceptades 

Els grups coincideixen a no argumentar el seu vot 
en el Ple i a carregar contra la decisió de l’executiu 
Com a mostra de rebuig al fet que 
el Ple extraordinari es convoqués 
amb només dos dies d’antelació 
i sense haver arribat a cap acord 
previ amb l’oposició, tots els grups 
ens van unir en l’estratègia de limi-
tar-se a votar no, sense donar cap 
mena d’explicació, de manera que 
la sessió plenària va durar només 
un quart d’hora. Amb posterioritat, 
les diferents formacions sí que han 
expressat els motius de la seva 
decisió. El grup majoritari, el PSC, 
ha lamentat que l’executiu no hagi 
estat capaç de proposar alternati-
ves per comptar amb el seu suport. 
“Quan es governa en minoria, cal 
buscar acords i la iniciativa de ne-
gociació ha de sortir del govern”, 
ha manifestat el regidor Bartolomé 
Egea, tot afegint que “no n’hi ha 
prou amb presentar el document, 
s’ha de treballar”.
El PDeCAT ha retret a l’executiu 
que no hagi volgut aprofundir en la 
negociació amb l’oposició i ha criti-
cat que la gran majoria d’aportaci-
ons fetes a les ordenances fi scals 
vigents “les vulguin eliminar sense 
proposar cap alternativa”. El porta-
veu del grup, Joan Carles Paredes, 
assegura que la proposta presenta-
da “ens fa retrocedir en termes de 
responsabilitat social”. 
El regidor cupaire, Josep Galván, 
tampoc no entén perquè el govern 

no ha cercat els suports necessaris 
d’altres grups. La CUP és l’única 
formació que ha presentat apor-
tacions al document en la línia de 
gravar la tinença de pisos i solars 
buits o rebaixar els preus d’accés 
a les instal·lacions culturals i espor-
tives, tot i que no han reexit. L’as-
semblea del partit considera que, 
en matèria econòmica, el govern 
manté una línia continuista res-
pecte l’anterior mandat i “no ha fet 
cap gir cap a l’esquerra”. Alhora, 
lamenta que el govern “hagi fi cat 
en el mateix sac” tota l’oposició. 

Per la seva banda, la regidora de 
Círculo a l’oposició, Ana Ballesta, 
ha explicat el seu vot contrari a les 
ordenances per la “falta de prepa-
ració i la incapacitat d’arribar a 
consensos del govern” al que  acu-
sa de “prepotent i irresponsable”.
El PP titlla de “suicidi” el fet de 
convocar el Ple sense tenir suports. 
“No tolerarem que l’executiu ens 
vulgui traslladar el seu fracàs”, ha 

dit la portaveu de la formació, Eva 
García. L’edil ha argumentat el seu 
vot en contra del document dient 
que “no contempla cap millora, 
cap benefi ci, ni cap proposta en 
positiu per alliberar la important 
càrrega fi scal que pateixen els 
montcadencs”.

Oferiment de Cs. Després de tit-
llar el govern d’“irresponsable”, 
Cs –segon grup de l’oposició– el 
va instar a convocar una reunió 
urgent per intentar desbloquejar la 
situació, oferta que es va concretar 
el 15 de novembre amb una tro-
bada entre representants del grup 
taronja, l’alcaldessa i el president 
de l’Àrea Econòmica. En aquesta 
trobada, el regidor de Ciutadans 
Óscar Pérez va exigir a l’executiu 
que compleixi amb els acords a 
què va arribar amb el seu grup per 
propiciar l’aprovació del pressupost 
del 2018 com a “premissa inelu-
dible” abans d’iniciar una possible 
negociació sobre les ordenances.
“Som l’única força política capaç 
d’arribar a acords, prioritzant la 
ciutadania de Montcada i Reixac 
per sobre d’interessos partidistes” 
ha dit Pérez. En nom de l’executiu, 
Óscar Gil ha agraït “la predisposi-
ció de Cs a treballar pel municipi, 
en contrast amb altres forces polí-
tiques”, ha dit | PA 

El govern assenyala 
que la majoria dels 
canvis a fer en les 
ordenances responen 
a ajustaments legals

El Ple extraordinari va durar només un quart d’hora davant la decisió dels grups de l’oposició de no propiciar cap debat sobre les ordenances

Cs ha exigit al govern 
el compliment dels 
acords sobre l’actual 
pressupost per negociar 
les ordenances
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CANDIDATURA DE LA CUP
La formació va fer una assemblea 
pública per presentar els quatre 
representants que encapçalaran la llista

TROBADA POLÍTICA

Diputats i parlamentaris dels diferents partits ratifi quen 
el seu suport a la històrica reivindicació local

Compromís unànime 
amb el projecte del 
soterrament de l’R2

Un dels llocs inclosos en la visita per diferents punts del municipi afectats per infraestructures va ser el monòlit en record a les víctimes del tren
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Una dotzena de diputats al Par-
lament i al Congrés del PSOE, el 
PSC, el PDeCAT, ERC, PP, Cs i 
Catalunya en Comú Podem van 
signar el 5 de novembre a Montca-
da un document en què ratifi quen 
el seu suport al projecte de soterrar 
les vies de l’R2 al seu pas pel nucli 
urbà i el compromís de treballar 
perquè es compleixin els terminis 
fi xats pel Ministeri de Foment i 
Adif. Ho van fer en el marc d’una 
jornada de treball convocada per 
l’Ajuntament i la Plataforma Trac-
te Just Soterrament Total (PTJST) 
que va començar amb una visita 
per diferents punts del municipi 
afectats per infraestructures fer-
roviàries i va acabar amb una 
explicació a la Casa de la Vila en 
què l’alcaldessa, Laura Campos 
(ICV-EUiA), el president de l’Àrea 
Territorial, Jordi Sánchez (ERC), i 
el portaveu de la PTJST, Ramon 
Bueno, van defensar l’urgent ne-
cessitat de l’execució del projecte.
“El soterrament servirà per aca-
bar amb el perill que impliquen 
les vies, per cohesionar Montca-
da des d’un punt de vista social 
i urbanístic, per dinamitzar el 
comerç i l’economia local i per 
tenir un sentiment de pertinen-
ça com a poble”, va dir Campos. 
L’edil, d’altra banda, va assenyalar 

que la històrica reivindicació està 
més que legitimada per una qües-
tió de “justícia històrica”. 
En la mateixa línia es va pronuciar 
Bueno, per a qui el projecte respon 
a una qüestió de “supervivència”. 
El representant de la Plataforma 
també va qualifi car Montcada 
com a un poble “històricament 
maltractat” per les servituds cap 
a Barcelona i va reclamar un tracte 
diferencial.

Explicació tècnica. La directora 
de l’Àrea Territorial, Marta Bu-
nyesch, va explicar als assistents en 
quina fase tècnica es troba el pro-
jecte i els canvis que la unió tem-
poral d’empreses (UTE) –formada 
per Teccuatro, TRN-Táryet i Geo-
control– vol introduir en el procés 
constructiu, utilitzant el mètode 
d’excavació en mina en el tram que 
va des de Vallbona fi ns a la Ribera 
per evitar possibles problemes amb 
el freàtic. La solució suposa repren-
dre part del projecte que es va fer 
l’any 2010 i implica encarir un 10% 
el cost de la intervenció, fi xada 

Els canvis proposats 
en el procés constructiu 
de part del túnel de l’R2 
preocupen el govern

Pilar Abián | Montcada

en 300 milions euros. Un aspecte 
positiu és que es podria aprofi tar 
l’estudi de declaració d’impacte 
ambiental realitzat fa 8 anys.
Aquest canvi, que va ser comuni-
cat a l’Ajuntament a fi nal d’octu-
bre, preocupa el govern local pel 
fet que pugui signifi car un nou 
endarreriment en l’execució de les 
obres que s’han d’iniciar al 2020. 
El president de l’Àrea Territorial 
va derivar al Ministeri i a Adif la 
responsabilitat de complir amb els 
acords signats. “El compromís 
polític hi és, consensuat i unà-
nime, el que queda és que les 
administracions encarregades 
del projecte resolguin les qües-
tions tècniques i l’executin”, va 
dir Sánchez.
El portaveu del PSOE a la Comis-
sió de Foment del Congrés, César 
Ramos, present a la jornada, va 
voler tranquil·litzar l’executiu, as-
segurant que el govern socialista 
està compromès amb el soterra-
ment i complirà amb els terminis. 
La també diputada al Congrés pel 
PP Àngels Esteller va intervenir 
per dir que el seu partit –que amb 
Íñigo de la Serna com a ministre 

L’activitat, que organitzen la Plata-
forma Tracte Just i l’Ajuntament, 
proposa un recorregut de 7 km 
des del monòlit per les víctimes 
–cantonada carrers Bogatell i Co-
lon (10h)– en direcció al camí de 
la Font Freda, per tornar cap al 
centre i fi nalitzar a la Casa de la 

Mina. Les inscripcions  es poden 
fer a través dels webs montcada.
cat i imemontcada.org o bé a les 
instal·lacions de l’IME (Tarragona, 
32) al preu de 3 euros i inclouen 
una bossa d’avituallament. Qui vul-
gui participar a la botifarrada fi nal 
haurà de pagar en total 6 euros | PA

CITA ANUAL
El 25 de novembre es farà la tercera edició de 
la Marxa per reivindicar l’execució del projecte

de Foment va signar l’any passat 
l’inici de la redacció del projecte– 
està fent un seguiment exhaustiu 
del calendari pactat i que ha adre-
çat diferents preguntes al ministre, 
José Luis Ábalos, perquè expliqui 
els canvis constructius que ara es 
proposen i com afectaran, si és que 
ho fan, l’inici de les obres.
A la fi  de l’acte, altres diputats i 
parlamentaris van donar la seva 
opinió sobre aquesta modifi cació. 
Lourdes Ciuró (PDeCAT), Marc 
Sanglas (ERC) i Yolanda López 
(Catalunya en Comú Podem) 
van expressar el seu recel quant 
al compliment dels terminis des-

prés de l’ajornament sistemàtic 
per part de l’Estat dels compro-
misos adquirits. Sergio Sanz (Cs) 
confi a, però, que es tracti només 
d’una qüestió tècnica que no im-
pliqui aturar el calendari pactat.

Suport explícit. El nou coordina-
dor de Rodalies Catalunya, Pere 
Macias, que el 7 de novembre es 
va reunir amb Campos i Sánchez, 
també va expressar el seu compro-
mís amb el soterrament del R2.  
El 28 de novembre hi ha prevista 
una nova reunió de la comissió 
de treball encarregada del pro-
jecte.
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La Diputació de Barcelona ajuda a reduir un 
18 % les factures de llum, aigua i gas de les 
famílies vulnerables de 212 municipis

Publireportatge

ció de Barcelona que han reduït un 18% 
les factures de llum, aigua i gas de les 
famílies vulnerables, el que representa 
225 euros anuals per llar. La previsió 
d’estalvi energètic estimat és de fi ns a 
gairebé 1,5 milions kWh anuals en el 
conjunt de les 1.540 llars.

S’han instal·lat més de 18.000 elements 
d’efi ciència energètica per a optimitzar 
la il·luminació, controlar i gestionar millor 
l’energia, millorar l’aïllament de portes o 
fi nestres i estalviar aigua. S’han realitzat 
5.218 actuacions per optimitzar els con-
tractes de subministraments, entre elles 
587 peticions de Bo Social. 

El programa es continua implantant 
aquest 2018 fi ns al juliol de 2019, amb la 
previsió de dur a terme 1.600 auditories 
energètiques a 191 municipis més. Té un 
pressupost d’un milió d’euros per a les 
edicions 2017-2018.

Segons explica la vicepresidenta se-
gona i responsable de l’Àrea d’Atenció a 
les Persones, Meritxell Budó, «Són els 
ajuntaments els que es posen en con-
tacte amb la Diputació per sol·licitar 
les auditories. Són casos de vulnera-
bilitat que ja s’han detectat a través 
dels serveis socials municipals». Budó 
afegeix que «Les dades que recollim 
ens permeten afrontar nous reptes de 
futur. Per això, el nostre compromís és 
seguir treballant en aquest línia i po-
der fer una cirurgia més precisa amb 
les dades obtingudes».

Materials i suport a responsables i 
professionals de Serveis Socials

La Diputació de Barcelona, amb 
l’Associació Catalana de Municipis i la 
Federació de Municipis de Catalunya, ha 
elaborat guies de suport adreçades als 
ajuntaments per a la implementació del 
Reial Decret 897/2017, de 6 d’octubre, 
que regula la fi gura de consumidor vul-
nerable, el Bo Social i d’altres mesu-
res de protecció per als consumidors 
domèstics d’energia. 

S’ha editat un document de “Mesures 
de protecció a la persona consumidora vul-
nerable d’energia”, adreçat a responsa-
bles polítics i tècnics de serveis socials 
que ajuda a valorar la situació actual i 
el paper dels serveis socials municipals 
en el desplegament del  Reial Decret 
897/2017. També s’ha editat una sego-
na publicació sobre el “Bo social elèc-
tric. Guia per a l’acompanyament dels 
i les professionals de serveis socials”, 
adreçada als professionals de serveis 
socials amb l’objectiu d’oferir informa-
ció sobre el nou procediment i tramita-
ció del Bo Social.

Aquest material s’ha posat a disposi-
ció dels ens locals en format electrònic 
i es va adaptant permanentment a les 
modifi cacions legals i de protocols. Tam-
bé s’acompanya de sessions formatives 
en el territori. 

Ofi cines Municipals d’Atenció al Con-
sumidor i Unitats Mòbils

La Diputació de Barcelona, a través de 
les Ofi cines Municipals d’Informació al 
Consumidor (OMIC) i de les Unitats Mò-
bils d’Informació al Consumidor (UMIC) 
que es desplacen als municipis, ofereix 
informació a la ciutadania sobre la tra-
mitació del Bo Social. També es dona 
formació i capacitació als tècnics muni-
cipals de consum sobre aquest àmbit. 

Suport econòmic als municipis per a 
la cobertura de les necessitats bàsiques 
i la inclusió social.

D’un total de 45 milions d’euros desti-
nats als projectes de Benestar Social, la 
Diputació de Barcelona destina 11 mi-
lions d’euros anuals als municipis de la 
demarcació de Barcelona per a la presta-
ció de Serveis Socials Bàsics i 15 milions 
d’euros en el marc del programa com-
plementari per a la cobertura de neces-
sitats socials bàsiques, com ara els sub-
ministraments d’aigua, llum i gas. La 
resta es destina a programes com la Te-
leassistència, el Servei d’Intermediació 
en Deutes de l’Habitatge, entre molts 
d’altres, així com al suport a entitats del 
tercer sector social. 

En defi nitiva, actuacions i mesures de 
la Diputació de Barcelona que s’avenen 
amb l’Objectiu de Desenvolupament 
Sostenible de l’Agenda 2030 de les Na-
cions Unides, número 1: “posar fi  a la 
pobresa en totes les seves formes en 
tot el món”.

Programa d’Auditories i intervenció 
als habitatges en situació de po-

bresa energètica
Amb l’objectiu de donar suport als ajun-

taments de la demarcació de Barcelona 
en les accions preventives contra la po-
bresa energètica, la Diputació de Barcelo-
na ofereix des del març de 2017 el progra-
ma Auditories i intervenció als habitatges 
en situació de pobresa energètica. Es tracta 
d’una actuació transversal que impulsen 
els àmbits de Benestar Social, Medi Am-
bient i Habitatge de la corporació. 

El programa ofereix als ajuntaments 
accions per millorar l’efi ciència ener-
gètica dels habitatges en situació de 
pobresa energètica, reduir les despeses 
d’aquestes llars en subministraments bà-
sics (electricitat, aigua i gas) i millorar la 
qualitat de vida de les persones en situa-
ció de vulnerabilitat social. 

Inclou dues visites a domicili -en 
què hi participen un tècnic especialit-
zat en efi ciència energètica i un tècnic 
d’intervenció social- i a partir de les quals 
es dissenya i s’implanta una intervenció 
integral, amb la instal·lació d’aparells 
de monitoratge de consum; l’anàlisi de 
factures i hàbits de despesa; el recull de 
dades de diagnòstic social; la instal·lació 
d’elements d’efi ciència energètica, i 
l’assessorament sobre la gestió dels sub-
ministraments i els hàbits de consum.  

Durant el 2017, s’han fet 1.540 audi-
tories a 212 municipis de la demarca-

La Diputació de Barcelona té com a repte de mandat 2016-2019 “fomentar polítiques socials 
orientades a la cohesió i a la reducció de les desigualtats”. En aquest marc, ha desplegat el Pla 
de xoc contra la pobresa, per tal de garantir les necessitats bàsiques de la població i els seus 
drets socials en matèria d’alimentació, habitatge i subministraments bàsics. 
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L’Ajuntament netejarà d’horts i 
barraques la llera del riu Ripoll
El cost serà de 50.000 euros, la meitat dels quals els pagarà el Consorci Besòs-Tordera
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Massimo Piras reivindica 
l’economia circular

CONFERÈNCIA

L’activista va fer una xerrada de la Plataforma Antiincineració

La Plataforma Antiincineració 
va convidar el 9 de novembre al 
Kursaal l’activista italià Massimo 
Piras, portaveu del moviment 
Residu Zero i per una Economia 
Circular format per més de 150 
entitats. El grup va presentar al 
2013 al Parlament italià un pro-
jecte de llei d’iniciativa popular 
per promoure la reutilització, el 
reciclatge i la recuperació de les 
deixalles, amb l’aval de més de 
80.000 signatures. Una de les 
fi tes assolides pel col·lectiu és 
que el Tribunal Administratiu 
de la regió italiana del Lazio va 
acceptar a tràmit un recurs legal 
contra el Pla de Gestió de residus 
del govern italià, que preveu la 
construcció de vuit noves plantes 
inicineradores i l’actualització de 
les 40 existents.
El cas ha arribat fi ns al Tribunal 
de Justícia europeu, que es pre-
veu que es pronunciï al 2019. 
“Si la UE accepta la moció per 
derogar la llei que defensa la 
incineració, la victòria tindrà 

un gran valor simbòlic i legal, 
ja que obriria la porta a la seva 
aplicació immediata a tots els 
països europeus”, va dir Piras, 
qui va fer una crida a la creació 
d’una xarxa continental en de-
fensa de les polítiques de les tres 
erres i una veritable economia 
circular. “El nou model suposa 
una revolució cultural, jurídica 
i industrial. Cal redissenyar els 
productes, fer noves lleis i can-
viar els models de consum”, 
va comentar l’activista, qui va 
parlar de la necessitat d’eliminar 
l’ús dels plàstics, implementar 
energies renovables i ampliar els 
centres de recollida de materials 
perquè puguin ser recuperats i 
venuts de nou.

Sílvia Alquézar | Can Sant Joan

Un total de 605 persones –270 
menys que a l’edició anterior– han 
participat en la tria dels cinc pro-
jectes que es faran amb els 250.000 
euros dels pressupostos participa-
tius previstos per al 2019. El més 
votat, d’entre els 33 presentats, ha 
estat el de la renovació de la fl o-
ta i els vehicles de l’Associació de 
Defensa Forestal (ADF) 301 La 
Serralada, amb 550 suports. A 

continuació, la ciutadania ha triat 
per aquest ordre, la creació i di-
namització d’elements festius per 
a Montcada i Reixac (517 vots); 
els punts d’alimentació per a gats 
a cada barri (436); la reparació 
i adequació del parc infantil de 
l’avinguda Terra Nostra, davant 
de l’escola Mitja Costa (420), i la 
creació d’un parc infantil-esportiu 
al parc de la Llacuna (347). 
Les tres primeres propostes tri-

ades pertanyen a entitats locals 
–l’ADF, la Colla de Gegants i 
Advam–, i les dues restants són 
de veïns a títol particular. Els pro-
jectes a desenvolupar tindran un 
cost màxim de 50.000 euros. 
En breu, es crearà una comissió 
de seguiment, formada pel grup 
motor dels pressupostos partici-
patius i una persona en represen-
tació de cadascun dels cinc pro-
jectes fi nalistes.

Triats els cinc projectes fi nalistes 
dels nous pressupostos participatius
Un total de 605 persones han decidit on destinar 250.000 euros en inversions

ELECCIÓ CIUTADANA
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Pilar Abián | Redacció

Dos dels vehicles que actualment té l’ADF per dur a terme les tasques de vigilància forestal i prevenció d’incendis al municipi

El carrer Vinyes incorpora 24 noves places 
d’aparcament i un carril bici en sentit BCN
El vial ja ha passat a ser defi nitivament d’un únic sentit i compta 
amb places d’aparcament –distribuïdes entre l’entrada a la plaça de 
la Pedra i el carrer Bifurcació– i un carril bici de pujada en direcció 
a la N-150, seguint amb l’anella verda que promou el consistori per 
connectar els barris de Terra Nostra, Can Cuiàs i Can Sant Joan. Les 
bicicletes que circulen en sentit Montcada baixen per la calçada, 
senyalitzada amb el límit de 30Km. La intervenció ha tingut un cost 
de 9.000 euros | PA

Comença la rehabilitació de les escales del 
Putxet amb fi nançament de la Llei de barris
Les obres per dignifi car les escales del passatge del Putxet, a Can 
Sant Joan, que a hores d’ara es troben força degradades, es van 
posar en marxa el 5 de novembre i la previsió és que l’actuació 
acabi a fi nal d’any. Els esglaons que s’estan arranjant són els que 
van des de la plaça del Bosc fi ns al carrer Bosc. L’actuació consis-
teix a fer una escala nova que ocupi tota l’amplada de l’espai on 
està construïda l’actual, eliminant-ne la rampa, per tal d’aconseguir 
esglaons més amples. S’hi instal·laran baranes a banda i banda, 
il·luminació per bombetes led i un replà d’accés per a cadascun 
dels habitatges que hi ha en el recorregut i se soterraran les línies 
elèctriques. La intervenció, inclosa en la Llei de barris, l’executa 
l’empresa Cosplaan per un import de 115.000 euros | LR
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L’Ajuntament invertirà més de 
50.000 euros en els propers me-
sos –la meitat dels quals prove-
nen d’un subvenció del Consorci 
Besòs Tordera– en la retirada 
dels horts i les barraques situats 
a la llera del Ripoll. N’hi ha més 
d’un centenar a banda i banda 
del riu, des del límit amb Ripo-
llet i fi ns al polígon industrial la 
Granja, que ocupen aproximada-
ment 4 hectàrees. “Amb aques-
ta actuació el que pretenem 
és conservar la llera en bones 
condicions i millorar l’estat del 
riu i el seu paper de connector 
ecològic”, ha assenyalat el regi-
dor de Medi Ambient, José Do-
mínguez (Círculo). Les tasques a 
desenvolupar, que previsiblement 
començaran abans d’acabar l’any, 
consistiran a retirar el tancat dels 
horts i les construccions fetes (bar-
raques, canalitzacions, basses...); 
eliminar la brossa acumulada i els 
camins d’accés a la llera; desbros-
sar vegetació i tractar els residus 
resultants. “El primer que s’ha 

de fer és netejar l’espai i, si que-
den recursos, procedirem a la 
seva restauració”, ha afegit l’edil. 
L’Ajuntament farà un ban infor-
matiu per avisar els responsables 
dels horts d’aquesta intervenció ja 
que, en no ser legals, no hi ha pos-
sibilitat de notifi car-la de manera 
individualitzada.

Antecedents. L’any 2010 l’Ajun-
tament va realitzar una actuació 

de retirada d’horts i posterior res-
tauració de la llera, amb espècies 
vegetals pròpies del prat fl uvial, 
que va afectar la banda del polí-
gon de la Ferreria. Els més conso-
lidats, entre el límit amb Ripollet 
i el viaducte que creua la llera, no 
es van eliminar i sí estan inclosos 
en l’actuació prevista ara. El mu-
nicipi veí també ha sol·licitat una 
subvenció per fer i una interven-
ció similar.

Pilar Abián | Polígon la Granja

A l’esquerra, un dels horts que es troba al costat del camí que enllaça el municipi amb Ripollet

Massimo Piras, al Kursaal
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La CUP Montcada ha presentat 
les quatre persones que encapça-
laran la seva llista a les pròximes 
eleccions municipals del 2019, en 
el marc de l’assemblea que va con-
vocar l’11 de novembre a la plaça 
de l’Església. Es tracta de Paula 
Vázquez, Albert Lameiro, Marta 
Argelagues –absent per motius 
personals– i Joël Segarra, vincu-
lats a diferents entitats del munici-
pi. Els candidats van manifestar el 
seu compromís per construir un 
poble feminista, sostenible i amb 
democràcia real. 
Encara no s’ha determinat el lloc 
que ocuparà cadascun d’ells a la 
llista ni tampoc la durada dels càr-
recs electes, dos aspectes recollits 
al codi ètic de la formació. “Po-
sarem sobre la taula el docu-
ment dissenyat fa quatre anys 
per debatre si s’han d’introduir 
canvis”, ha avançat Núria Jané, 
de la CUP Montcada. Cal recor-
dar que el partit va obtenir un 
representant al Ple a les passades 
eleccions –en la primera ocasió en 
què es presentava als comicis– i 
va fer que compartissin protago-

nisme com a caps de llista Gonzalo 
García i Lídia Molano. Cadascun 
d’ells havia d’ocupar el càrrec de 
regidor durant dos anys, tot i que 
a l’equador del mandat Molano va 
renunciar a fer-ho i va entrar en el 
seu lloc l’actual portaveu, Josep 
Galván. 

Programa. L’assemblea també va 
ser el punt de partida del procés per 
a l’elaboració del programa electo-
ral. Es van proposar quatre espais 
de treball agrupats per temàtiques: 
ecologia, on es va parlar de medi 
ambient i urbanisme; participació, 
que va incloure els àmbits del lleu-
re i la cultura; socialisme, on es va 
debatre sobre educació i sanitat, i 
feminisme. L’objectiu de la CUP 
és organitzar fi ns al mes de febrer 
diverses assemblees temàtiques als 
diferents barris de la ciutat, amb 
l’objectiu d’involucrar el màxim 
nombre de persones.
D’altra banda, l’actual regidor de 
la CUP va fer balanç dels quatre 
anys de la formació a l’Ajuntament, 
destacant que la seva presència va 
ser determinant per constituir l’ac-
tual govern d’esquerres i acabar 

amb els mandats del PSC i CiU. 
Respecte a la seva gestió, l’edil ha 
remarcat que la CUP està fent una 
oposició “més ideològica que tèc-
nica”, tot afegint que ha centrat la 
seva feina a destapar males praxis 
i possibles casos de corrupció de 
l’anterior executiu i a col·laborar 
amb moviments socials locals.

Agenda. La CUP organitzarà els 
dies 22 i 23 de novembre unes jor-
nades antirepressives amb el lema 
‘Montcada respon’. El dia 22 hi ha 
prevista al Kursaal (19h) una tau-
la rodona amb representants de 
la plataforma en suport de l’ex-
parlamentària a l’exili Anna Ga-
briel i dels col·lectius en defensa 
dels joves d’Alsasua, els 9 de Vi-
lanova –encausats per desordres 
públic i resistència a l’autoritat en 
una manifestació contra el PP i 
per als quals la Fiscalia demana 
un total de 29 anys de presó– i 
Adrià Carrasco, membre del 
CDR d’Esplugues de Llobregat. 
L’endemà hi haurà un sopar soli-
dari al Casal El Brot i un concert 
a càrrec del cantautor Lluís Her-
nández.

Sílvia Alquézar | Montcada

MUNICIPALS 2019
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D’esquerra a dreta, tres de les quatre persones que ocuparan els primers llocs de la llista cupaire, Joël Segarra, Paula Vázquez i Albert Lameiro

Es tracta de Paula Vázquez, Albert Lameiro, Marta Argelagues i Joël Segarra

La CUP presenta les quatre persones 
que encapçalaran la seva llista

Oliver Hernández, 
nou secretari 
general de 
Podem Montcada 

Oliver Hernández ha estat escollit 
secretari general de Podem Mont-
cada amb el suport de la totalitat 
de les persones inscrites al cens de 
la formació local, segons ha infor-
mat el partit. Les votacions es van 
fer de forma telemàtica i la candi-
datura d’Hernández va ser l’única 
que va obtenir els avals necessaris 
per optar al càrrec. El nou secre-
tari general ha agraït la confi ança 
dipositada en la seva persona “per 
seguir treballant –ha dit– en un 
projecte com el d’En Comú Po-
dem, guanyar les eleccions mu-
nicipals i continuar fent política 
amb i per a la gent”. Hernández 
proposarà un Consell de Coordi-
nació que haurà de ser aprovat pel 
Plenari Municipal del partit. 

Sílvia Alquézar | Redacció

Joan Josep Nuet 
podria ser multat 
i inhabilitat
En el marc del 
judici contra el 
procés sobira-
nista que jutja-
rà el Tribunal 
Suprem, la Fis-
calia General 
de l’Estat demana la inhabilitació 
del montcadenc Joan Josep Nuet 
–exmembre de la Mesa del Parla-
ment per CSQP– per a l’exercici 
d’un càrrec públic durant un any i 
vuit mesos per un possible delicte 
de desobediència greu comès per 
autoritat pública. A més, li reclama 
el pagament d’una multa de 100 
euros diaris durant 10 mesos, un 
total de 30.000 euros. L’Advocacia 
de l’Estat rebaixa la seva petició a 1 
any i 4 mesos d’inhabilitació i a una 
multa de 24.000 euros. 
Nuet considera que aquestes peti-
cions responen “a la fredor amb 
què l’Estat aborda el tema” i con-
sidera que “no deixen de ser una 
acció brutal de venjança que obe-
eixen a la voluntat de polititzar 
la justícia amb l’objectiu d’aga-
far uns caps de turc per castigar 
un procés sobiranista que afecta 
milers de persones” | RJ

El PSC presenta 
Bartolomé Egea
com a candidat
La secció lo-
cal del PSC 
farà el 17 de 
novembre la 
presentac ió 
de Bartomolé 
Egea –a la fotografi a– com a cap 
de llista per a les properes elec-
cions locals. L’acte se celebrarà a 
l’Auditori Municipal, a partir de 
les 19h, i comptarà amb la parti-
cipació de Miquel Iceta, secretari 
general del PSC, i M. Carmen 
Porro, portaveu del grup munici-
pal socialista a l’Ajuntament | RJ

Acte de Catalunya 
en Comú Podem

Hernández, de 24 anys, és veí de Terra Nostra
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‘Posem Ca-
talunya en 
marxa, pres-
supostos cap 
al canvi’ és el 
títol del debat que Catalunya en 
Comú i En Comú Podem orga-
nitzen el 17 de novembre, a les 
12.30h, a la plaça de l’Església.  
L’acte comptarà amb la participa-
ció de l’alcaldessa, Laura Cam-
pos, i la portaveu d’En Comú 
Podem al Congrés dels diputats, 
Lucía Martín –a la imatge | LR 
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...També és notícia.........................................

SANITAT
El CAP Les Indianes amplia els serveis amb 
la realització de la prova del fons d’ull

Les Pimes, micro pimes i comer-
ços del municipi que s’han unit per 
intentar abaratir la seva despesa 
en subministraments energètics 
i garantir que aquests provinguin 
de fonts verdes certifi cades han 
lliurat a l’Ajuntament les dades so-
bre el cost actual dels seus rebuts 
de gas i electricitat perquè aquest 
analitzi en quin percentatge es re-
duiran els imports un cop es faci 
la compra agregada d’energia. El 
projecte, liderat per les regidories 
de Promoció Econòmica i Ocupa-
ció i de Comerç i Turisme, compta 
amb el suport de la Diputació i, 
ara per ara, n’hi ha una trentena 
de fi rmes adherides, tot i que està 
obert a noves incorporacions. “La 
proposta està tenint una bona 
acollida entre els comerços lo-
cals i això ho demostra el fet que 

CONSUM ENERGÈTIC
L’Ajuntament comença l’anàlisi sobre l’estalvi que tindran les empreses 
i comerços del municipi que facin la compra agregada d’energia

El CAP Les Indianes, al Pla d’en 
Coll, ha començat a realitzar 
l’exploració del fons d’ull, una 
prova que permet el cribatge 
de la patologia de la retina en 
persones que pateixen diabetis, 
amb una càmera no midriàtica 
que pren imatges del fons d’ull 
sense necessitat de dilatar prè-
viament la pupil·la. Aquest ser-
vei benefi ciarà unes 2.500 persones, la majoria gent gran, que fi ns ara 
s’havia de desplaçar fi ns al CAP Sant Andreu, a Barcelona. Tindran accés 
a la prova, que es fa els dimecres al matí, totes les persones amb diabetis 
que siguin usuàries dels dos centres d’atenció primària del municipi i del 
consultori de Can Sant Joan. L’objectiu de l’exploració és detectar una pos-
sible retinopatia diabètica, la malaltia més habitual de la retina que es pro-
dueix pels danys als vasos sanguinis i que pot generar pèrdua de visió | SA

HABITATGE
Omplim anuncia la propera construcció d’un 
edifi ci ecològicament efi cient a Mas Duran

‘Excuses o separes?’, 
nova campanya per 
promoure el reciclatge

L’Àrea Metropolitana de Barcelo-
na (AMB), en coordinació amb els 
ajuntaments amb terrenys al Parc 
de Collserola –on hi ha Montcada 
i Reixac– han posat en marxa un 
procés d’informació i participació 
sobre el Pla especial de protecció 
del medi natural i del paisatge del 
Parc Natural de la Serra de Collse-
rola (PEPNat). L’objectiu d’aquest 
document és la protecció, conser-
vació i millora del patrimoni natu-
ral i els valors geològics, biològics, 
ecològics, paisatgístics, etnològics, 
agrícoles i culturals d’aquest pulmó 
verd que, des del 2010, és Parc 
Natural. El PEPNat pretén ordenar 
i regular els usos de l’espai d’acord 
amb els seus valors ambientals i 
culturals. El 28 de novembre hi ha 
convocada una sessió de treball i 
participació a l’Ateneu de Cerdan-
yola (Indústria, 38-40), de 18 a 
20h. També és possible omplir una 
enquesta online allotjada a l’espai 
web amb.cat/pepnat | LR

Procés participatiu 
per defi nir el Pla 
especial de protecció 
de Collserola

El Consorci per a la gestió de resi-
dus del Vallès Occidental ha posat 
en marxa una campanya de foment 
del reciclatge per als municipis de 
la comarca que es va presentar el 
12 de novembre a Terrassa amb 
l’assistència del regidor de Medi 
Ambient, José Domínguez (Círcu-
lo). Amb l’eslògan ‘Excuses o sepa-
res?’, la iniciativa pretén conscien-
ciar la ciutadana sobre la necessitat 
de reciclar, separar les diferents 
fraccions (matèria orgànica, oli, en-
vasos, paper, cartró i vidre), i evitar 
el malbaratament alimentari | LR

La Taula per la Salut 
sol·licita una reunió 
amb tots els grups 
municipals
La Taula per la Salut de Mont-
cada ha sol·licitat una reunió 
amb tots els grups municipals 
de l’Ajuntament per parlar dels 
serveis sanitaris que ha perdut 
el municipi en els darrers anys. 
L’entitat demanarà a les diferents 
formacions polítiques que instin 
els seus grups parlamentaris a 
treballar perquè es dotin econò-
micament els acords pressupos-
taris del 2017 per al restabliment 
del servei permanent d’urgències 
al CAP Montcada i la conversió 
d’aquest equipament en un Cen-
tre d’Urgències d’Atenció Primà-
ria. La Taula també reclama la 
recuperació dels serveis de gine-
cologia i urgències pediàtriques 
i el restabliment de l’antic horari 
de les farmàcies de guàrdia du-
rant la nit | SA

La promotora Omplim va pre-
sentar el 8 de novembre a 
l’Auditori el projecte #Montca-
da005, una promoció de 26 ha-
bitatges, de dues, tres i quatre 
habitacions, que farà al carrer 
Picasso de Mas Duran. La pre-
visió és que les obres comen-
cin al segon trimestre de l’any 
vinent i fi nalitzin entre el tercer 
o quart trimestre del 2020. La 
particularitat del projecte rau, 
d’una banda, en què l’edifi ci es farà d’acord amb una arquitectura ecolò-
gicament efi cient per garantir que tingui el mínim impacte mediambiental, 
tant durant el procés de construcció com durant la seva vida útil. I de 
l’altra, en el fet que Omplim és una empresa low-profi t –de lucre limitat– i 
potencia els criteris socials, la sostenibilitat i la responsabilitat en la selecció 
dels materials, proveïdors i treballadors dedicant un 30% del resultat anual 
a polítiques socials i el 20%, a laborals. La promotora compta amb l’etiqueta 
de societat Responsable, que acredita el seu compromís social i ambiental 
i està en procés d’obtenir la de Bcorp que tenen actualment una cinquan-
tena d’empreses de l’Estat –com ara Triodos Bank, Veritas o HolaLuz– i 
que identifi ca fi rmes que tenen un impacte positiu en la societat. Aquesta 
és la segona promoció d’Omplim que només té un any i mig de vida i que 
ha iniciat la seva primera construcció a Cardedeu. Segons va assenyalar 
el seu responsable, Jordi Casajoana, la col·laboració amb l’Ajuntament és 
“imprescindible” per determinar a quines accions socials es destinarà el 
30% dels guanys que obtingui l’empresa mentre treballi al municipi | PA
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DELICTE MEDIAMBIENTAL
L’Observatori del Territori denuncia un nou 
abocament incontrolat a la llera del riu Besòs
L’Observatori del Territori i del Medi Am-
bient, format per entitats ambientalistes 
de Montcada i Reixac, va denunciar el 
2 de novembre un nou abocament a la 
llera del riu Besòs del qual es desconeix 
el seu origen. El col·lectiu recorda en la 
seva denúncia que al mes de juny ja es 
va detectar un altre abocament incon-
trolat de les mateixes característiques 
que va afectar diversos punts de la llera 
dreta del riu entre Montcada i Vallbona. En aquell moment, l’Ajuntament va 
demanar a l’empresa Aigües de Barcelona que investigués el seu origen, 
un cop es va descartar que estigués relacionat amb l’asfaltat d’algun vial | RJ
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MEDI NATURAL
Salvem el Pla de Reixac critica el desbrossament 
d’un solar que el propietari vol dedicar al conreu 
Les tasques de desbrossament 
d’una part de l’àrea privada de 
caça del Pla de Reixac –a la 
imatge– han causat la indigna-
ció del col·lectiu Salvem el Pla 
de Reixac. A través de les xarxes 
socials, el grup va denunciar el 
2 de novembre que els treballs 
s’estaven fent amb retroexca-
vadora “destrossant una zona 
amb força vegetació, caus de conills i altra fauna autòctona” i va alertar 
l’Ajuntament, la Policia Local i l’ADF. Malgrat les queixes del col·lectiu eco-
logista, que va acusar el consistori d’inacció, la Regidoria de Medi Ambient 
ha informat que el propietari del terreny va procedir a la seva neteja amb 
l’objectiu de conrear les terres i que, per fer una desbrossada d’espècies ar-
bustives, tot i utilitzar maquinària pesada, no cal cap tipus de permís ja que 
es considera manteniment de fi nques rústiques, extrem que també han 
ratifi cat tècnics del Departament d’Agricultura i el cos d’Agents Rurals | PA

Més de 1.200 persones 
han participat a la 
Jucateca ambiental

El dia 25 de novembre acaba la tem-
porada de la Jugateca ambiental que 
es fa cada diumenge, a les 11.30h, 
al parc de la Llacuna. La temporada 
anual s’acomiadarà amb una xoco-
latada i un taller anomenat ‘Orelles 
bestials’. Abans, el dia 18, es farà 
una altra activitat ‘Reciclatge d’hi-
vern’, que consistirà a fer un cistell 
amb un tetrabrick que serveixi per 
recollir els caramels de la Cavalcada 
de Reis. La Jugateca, que sufraga 
l’AMB, la gestiona l’entitat Bosc de 
Llum i a les sessions programades al 
llarg d’aquest any han participat més 
de 1.200 persones, que han valorat 
amb nota alta –un 4,6 sobre 5– el 
contingut de les propostes | PA
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s’hi han adherit sis noves empre-
ses”, va dir el president de l’Àrea 
Econòmica, Óscar Gil (ICV-EUiA), 
durant la reunió de treball feta el 9 
de novembre a la Casa de la Vila –a 
la imatge superior, els assistents a 
la mateixa.
La subhasta per a la compra agre-
gada d’energia es vol fer abans 
d’acabar l’any i, un cop s’adjudiqui 

a la companyia o companyies 
subministradores que resultin 
guanyadores, els contractes es 
faran de forma individualitzada 
amb cadascuna de les empreses 
participants. Les que estiguin inte-
ressades a formar part del grup de 
compra agregada encara ho po-
den fer contactant amb Promoció 
Econòmica i Ocupació | PA
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TRIBUNALS
Sentència milionària contra una dentista que 
treballava a una clínica de Montcada
L’Audiència de Barcelona ha confi rmat la sentència del Jutjat penal 
número 3 de Sabadell que condemna una dentista al pagament de 2’5 
milions d’euros i a sis mesos de presó i inhabilitació per un delicte de 
lesions imprudents –amb l’atenuant de dilacions indegudes– pel dany 
causat l’any 2007 a una pacient que va atendre a la clínica montca-
denca de Vitaldent. La resolució judicial eximeix l’empresa en consi-
derar que la responsabilitat sobre el tractament que va causar greus 
seqüeles a la demandant recau exclusivament en la facultativa | LR
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L’Ajuntament organitza el 17 de no-
vembre la primera edició de ‘Tas-
tajocs, una altra manera de jugar’, 
una fi ra dedicada al joc i la joguina 
que tindrà lloc d’11 a 14h i de 16 
a 19h, al pavelló Miquel Poblet. Es 
tracta d’un nou projecte municipal 
que vol reivindicar la importància 
del joc en la vida dels infants i de 
les famílies al llarg de la història 
de les diferents cultures. “Volem 
que tingui continuïtat, com al-
tres activitats similars que es fan 
arreu de Catalunya. Cada edició 
es dedicarà a un tema diferent i, 
enguany, girarà al voltant de la 
història del joc i la joguina”, ha 
comentat l’alcaldessa, Laura Cam-
pos (ICV-EUiA), qui ha destacat 
la importància de la fi ra com a un 
element més “per projectar-nos 
com a ciutat i per arribar a més 
població del municipi i de fora”.

El programa. ‘Tastajocs’ es dividi-
rà en dos espais. A la zona d’ex-
posició, hi haurà una mostra de 
joguines històriques, gràcies a la 
col·laboració de donacions priva-

des i d’entitats com el Museu del 
Joguet de Catalunya, Unicef, el 
Museu Arqueològic de Catalunya i 
l’Associació d’Amics del Ferrocarril 
de Montcada i Reixac. L’objectiu 
d’aquest espai és mostrar a la ciu-
tadania l’evolució d’aquest àmbit, 
des de la prehistòria fi ns a l’època 
moderna. 

Interacció. A la zona d’experimen-
tació hi haurà activitats perquè les 
persones que hi assisteixin facin ús 
d’una selecció de jocs i joguines de 
l’època antiga fi ns a fi nal del segle 
XX, on tothom tindrà l’oportu-
nitat de compartir i transmetre 
moments d’oci viscuts. En aquest 
espai hi haurà jocs tradicionals, 
d’arreu del món, un joc de cartes 
sobre famílies inclusives, llibres 
troquel·lats, tallers de creació de 
joguines, el món casteller, creació 
de joguines, reciclatge i disseny de 
construccions, a més d’experimen-
tació per a nadons i jocs dansats i 
musicats, entre d’altres propostes. 
També hi haurà l’actuació musical 
de Miqui Giménez (17.30h), amb 
jocs dansants i musicals. La regido-
ra d’Educació, Infància i Joventut, 
Jessica Segovia (ICV-EUiA), ha 
destacat el caràcter intergenera-
cional de la fi ra. “Hi pot venir a 
jugar tothom, ja que és un espai 
per compartir experiències entre 
diferents generacions”, ha dit.

Sílvia Alquézar | Montcada

Hi haurà un espai 
d’experimentació i una 
mostra sobre el joc al 
llarg de la història

La Fira del joc i la joguina vol reivindicar la importància del joc en la vida dels infants i la família, al llarg de la història de les diferents cultures
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‘TASTAJOCS’

La jornada es desenvoluparà el 17 de novembre al pavelló Miquel Poblet, amb nombroses activitats intergeneracionals

La I Fira del joc i la joguina proposa 
una altra manera de jugar i divertir-se  

L’empresa local GDM hi participarà amb jocs familiars de taula
Una de les empreses que participarà 
a la I Fira Tastajocs és GDM Games, 
amb seu a Montcada i especialitza-
da en jocs de taula per a famílies. Va 
començar fa sis anys publicant el fa-
mós joc ‘Guerra de mitos’, les sigles 
del qual va adoptar com a nom pro-
pi, però fi nalment va apostar per un 
públic no expert i intergeneracional. 
Aquesta petita editorial ja ha publi-
cat una quarantena de jocs de taula, 
la majoria d’autors catalans i, recent-
ment, ha signat un conveni amb el 
Servei Local de Català per promoure 
l’ús de la llengua a les seves futures 

publicacions i reedicions. “Pensem 
que jugar és una activitat soci-
al que s’ha de poder fer en el teu 
idioma habitual per sentir-te més 
còmode”,  explica el responsable 
de GDM Games, Pak Gallego –a la 
foto. Un dels jocs en català que pre-
sentarà a la fi ra serà ‘Tiquet to Mars’ 
(bitllet a Mart), que proposa una ex-
pedició al planeta vermell amb coets 
amb una capacitat limitada de pas-
satgers. Està pensat per a un públic 
familiar a partir dels 8 anys i proposa 
partides ràpides per a un màxim de 
5 jugadors | LG
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‘REGALA IL·LUSIONS’
L’Ajuntament, amb el suport de ‘la Caixa’ i d’entitats 
locals, posa en marxa la campanya perquè cap 
infant del municipi es quedi sense regals al Nadal
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El Consell Escolar Municipal 
(CEM), reunit el 7 de novembre 
a la Casa de la Vila en la primera 
sessió del curs, ha acordat enviar 
un escrit als Serveis Territorials del 
Departament d’Ensenyament de la 
Generalitat per demanar més pro-
fessorat amb l’objectiu de fer front a 
la massifi cació d’alumnat a primària 
i secundària, amb ratios per sobre 
del que marca la llei. El consistori 
té prevista una reunió el 20 de no-
vembre amb el director del Serveis 
Territorials, Jesús Vinyes, per parlar 
de la necessitat de reduir el nombre 
d’estudiants per aula. La regidora 
d’Educació, Infància i Joventut, Jes-
sica Segovia (ICV-EUiA), va avan-
çar que l’Ajuntament sol·licitarà 
per al curs vinent la creació de dos 
nous grups a 1r d’ESO per acollir 
l’alumnat que pujarà de 6è de pri-
mària i la matrícula viva. 
L’edil va anunciar que el Departa-
ment també ha descartat l’amplia-
ció de l’INS La Ferreria. “Aquesta 
actuació hauria permès esponjar 
les classes. També el convidarem 
a visitar l’INS Monterrat Miró 
perquè vegi que és necessari un 
nou edifi ci. No volem barra-
cons”, va dir Segovia.
Altres prioritats del Consell durant 
el curs actual és la realització d’un 
nou mapa escolar que respongui a 
les necessitats actuals del munici-
pi, aconseguir un conveni de col-
laboració amb la Generalitat per 

millorar els equipaments educatius 
de la ciutat, implementar l’Ofi cina 
Municipal d’Escolarització amb el 
suport econòmic del Departament, 
valorar l’oportunitat i viabilitat 
d’oferir el servei de menjador esco-
lar als instituts locals i vetllar per la 
consolidació i ampliació de l’oferta 
de formació professional de l’INS 
La Ferreria. També s’impulsaran 
noves iniciatives com el projecte 
Magnet de l’INS La Ribera per 
erradicar la segregació escolar  i el 
d’Educació 360 per tal d’integrar 
els aprenentatges i l’educació a tots 
els àmbits de la societat. 

Pla Educatiu d’Entorn. En el marc 
de la reunió del CEM, el Pla Edu-
catiu d’Entorn (PEE) va presentar 
els projectes d’aquest curs, entre 
els quals destaquen algunes nove-

tats com una biblioteca itinerant a 
les Escoles Bressol Municipals, un 
taller de musicoteràpia per a in-
fants amb necessitats especials, una 
formació per a alumnes de 3r i 4t 
d’ESO sobre la diversitat i contra  
la discriminació i els estereotips i 
una cursa solidària. Les bibliote-
ques de Montcada posaran en mar-
xa l’Any de la Literatura Infantil i 
Juvenil, 12 mesos temàtics adreçats 
al públic general i als professionals 
relacionats amb la lectura i l’edu-
cació. Sobre projectes que es con-
soliden, Segovia va avançar que 
es volen ampliar els patis oberts 
dinamitzats –enguany s’ha fet una 
prova pilot a l’escola El Viver– a 
d’altres centres educatius. En total, 
la mesura es faria a tres escoles, en-
tre els mesos d’abril i octubre, amb 
un pressupost de 20.000 euros.

El Consell Escolar Municipal es reuneix sempre a la sala institucional de la Casa de la Vila

Sílvia Alquézar | Montcada

CONSELL ESCOLAR MUNICIPAL

L’organisme es va reunir el 7 de novembre en la primera convocatòria del curs

El CEM demanarà més professorat 
per pal·liar la massifi cació a les aules
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PREVENCIÓ DE DROGUES
Taller adreçat a agents de l’esport i del lleure 
El Punt d’Informació i Assessorament sobre drogues, el PASSA, ofe-
reix un taller gratuït per a monitors i agents de l’esport i del lleure, 
amb l’objectiu de donar-los eines en matèria de prevenció i interven-
ció en matèria d’addiccions. La formació, organitzada per la Diputa-
ció, tindrà lloc els dies 23 i 30 de novembre, de 16 a 20h, a la Casa 
de la Vila. Les persones interessades a participar-hi poden contactar 
amb el PASSA; presencialment, a la Casa de la Vila; al telèfon 633 
334 753 i a l’adreça de correu electrònic passa@montcada.org | SA

Tindrà lloc el 24 de novembre i s’adreça a les famílies de l’institut. A les 
11.30h, hi haurà els parlaments a càrrec dels agents implicats en la 
iniciativa i, tot seguit, un itinerari lliure per les activitats programades. 
El projecte Magnet promou l’aliança entre un centre educatiu i una ins-
titució d’excel·lència en un camp del coneixement específi c per tal de 
desenvolupar un projecte innovador i de qualitat. L’INS La Ribera tre-
ballarà la temàtica de l’aigua des de la perspectiva científi ca, històrica i 
social amb el suport de l’Institut de Recerca de l’Aigua de la Universitat 
de Barcelona (IdRA) | SA

EDUCACIÓ
Presentació del projecte Magnet a l’INS La Ribera

‘REGALA IL·LUSIONS’

L’Ajuntament organitza, per vui-
tè any consecutiu, la campanya 
‘Regala il·lusions’, per tal que uns 
infants del municipi entre 0 i 12 
anys d’entorns econòmicament 
vulnerables rebin regals per Na-
dal. La campanya compta amb la 
col·laboració de ‘la Caixa’ –que 
aporta 4.000 euros– i de diverses 
entitats locals. La iniciativa s’ha 
presentat aquest dimecres en un 
acte al qual han assistit l’alcaldes-
sa, Laura Campos (ICV-EUiA); 
la presidenta de l’Àrea Social, 
Mar Sempere (Círculo); les regi-
dores de Ciutadania i Educació, 
Infància i Joventut, Mónica Mar-
tínez i Jessica Segovia, respectiva-
ment –ambdues d’ICV-EUiA–, i 

el director de l’ofi cina de ‘la Cai-
xa’ al carrer Major, Jesús Calvo. 
“Malauradament, aquest tipus 
de campanyes encara són neces-
sàries a la ciutat, ja que existeix 
un 39% de la població que viu 
per sota del llindar de la pobre-
sa”, ha dit Campos, qui ha agraït 
el suport de l’entitat bancària i del 
teixit associatiu per tirar endavant 
la iniciativa solidària. Per la seva 
banda, Calvo ha destacat que “no 
hi ha res més bonic que el som-
riure d’un infant i, per aquest 
motiu, és una responabilitat de 
tots que cap nen o nena es quedi 
sense joguines aquest Nadal”. 
Es podrà col·laborar amb la com-
pra d’una bolígraf amb motius 
nadalencs que es posarà a la ven-

da a partir del 17 de novembre a 
la fi ra Tastajocs i fi ns passat Reis, 
al preu d’1,5 euros. Aquest article 
es podrà adquirir a una vintena 
de botigues i en el decurs d’actes 
públics que tinguin lloc durant les 
properes setmanes. 

Suport d’entitats. El teixit associ-
atiu pot aportar donacions eco-
nòmiques i material escolar nou 
i contes infantils. Les persones 
que a títol particular vulguin do-
nar material escolar i llibres, ho 
poden fer contactant amb alguna 
de les entitats col·laboradores o bé 
portant els articles a l’Ajuntament 
i a la Casa de la Vila, a partir del 
dia 19 de novembre i fi ns al 11 
de desembre, ja que l’endemà, 

les entitats participants lliuraran a 
l’Ajuntament les seves donacions. 
“L’èxit d’aquesta iniciativa és l’alt 
nivell de participació de la ciuta-
dania”, ha indicat Martínez. Sem-
pere ha destacat “la gran tasca 
que fa el personal municipal 
per tal de fer realitat aques-
ta acció” i Segovia ha aprofi tat 
l’acte per destacar la importància 
que les joguines que l’Ajunta-
ment adquireix no són violentes 

ni sexistes i ha expressat que “és 
important destacar que la in-
fància té dret al joc i que sigui 
lliure”. La campanya va comen-
çar el 2011 i fi ns a l’actualitat, la 
mitjana anual de canalla que ha 
rebut joguines per Nadal és de 
400 infants. Cada nen o nena rep 
regals adaptats a la seva edat i, a 
l’hora de triar-los, es té en comp-
te que no siguin joguines sexistes 
ni violentes. 

La vuitena edició de la iniciativa solidària es va presentar el 14 de novembre

En marxa la campanya perquè cap 
infant es quedi sense regals al Nadal

Sílvia Alquézar | Montcada

La campanya es va presentar en un acte a l’Ajuntament al qual va assistir ‘la Caixa’
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El Centre de Recursos Pedagò-
gics va celebrar el Dia Internaci-
onal de la Ciència amb una xerra-
da sobre el Sincrotró Alba, ubicat 
entre Cerdanyola i Sant Cugat, a 
càrrec del sotsdirector del centre, 
Gastón García. La conferència va 
tenir lloc el 7 de novembre al Tea-
tre Municipal i estava adreçada a 
l’alumnat dels batxillerats relacio-
nats amb les ciències | SA

Xerrada sobre el Sincrotró Alba al Teatre Municipal
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LA RIBERA
Activitats de lleure al carrer per a infants i joves 
Fins al 19 de desembre, la Ribera acollirà l’activitat ‘Jocs a la plaça’, 
que organitza l’Ajuntament, en el marc del Pla de Desenvolupa-
ment Comunitari del barri. Es tracta d’un projecte de dinamització 
dels espais públics de la Ribera mitjançant el joc, l’esport i el lleure, 
adreçat a infants i joves d’entre 8 i 14 anys. Les activitats tindran 
lloc els dimecres, de 17 a 19h, i els dissabtes, d’11 a 13h, i es 
desenvoluparan al carrer Llevant, la plaça de la Ribera o al parc de 
les Aigües. El programa es va inaugurar el 7 de novembre amb un 
taller de bàdmiton. Al llarg d’aquestes setmanes hi haurà d’altres 
activitats, com circ, hoquei, 3x3 de bàsquet i futbol, karts i jocs 
gegants, entre d’altres | SA
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25N

El Consell Municipal de Dones 
ja té enllestides les activitats amb 
motiu del Dia Internacional contra 
les Violències Masclistes, que es 
commemora el 25 de novembre. 
Enguany, el programa posarà èm-
fasi en la sensibilització de la ciuta-
dania a través de diverses accions 
al carrer. Una de les iniciatives con-
sistirà en una exposició de sabates 
vermelles en representació de les 
68 dones i infants assassinats per la 
violència masclista durant el 2018. 
Hi haurà dos tallers al Casal de la 
Mina per pintar el calçat, el 19 i el 
20 de novembre. El dia 22, es farà 
al Centre Cívic La Ribera una ses-
sió de creació de frases per acom-
panyar les sabates, que s’exposaran 
davant de la Casa de la Vila en 
el marc d’una acció de denúncia 
contra els feminicidis, que tindrà 
lloc el 25 de novembre, a les 9h. 
Tot seguit, la proposta serà marxar 
plegades fi ns a la manifestació de 
Barcelona. Les sabates vermelles 
també romandran exposades al 

Centre Cívic La Ribera, del 27 de 
novembre al 5 de desembre, i al 
CC L’Alzina de Terra Nostra, del 
10 al 21 de desembre.
“Si toquen a alguna, ens toquen 
a totes. Hem d’acabar d’una ve-
gada per totes amb el sistema 
patriarcal, que és el que per-
petua les violències vers les do-
nes”, ha comentat la regidora de 
Polítiques d’Igualtat, Jessica Sego-
via (ICV-EUiA). 

Altres propostes. L’acte central del 
programa tindrà lloc el 26 de no-
vembre davant 
del Centre Cívic 
La Ribera i con-
sistirà en la lectu-
ra d’un manifest 
elaborat per l’as-
semblea feminista 
Kariatydes, que el llegiran dones 
de l’entitat i de la resta de grups de 
dones de la ciutat. També hi hau-
rà una batucada i l’espectacle ‘Fer 
visible l’invisible TIC’ a càrrec de 
l’Associació de Dona Cançó, de 

Barcelona. D’altra banda, el Grup 
de Dones de Can Cuiàs organitza-
rà una lectura de poemes i microre-
lats contra les violències masclistes 
i en memòria de les víctimes, al 

parc del Turó 
Blau (17.30h). 
Per la seva 
banda, el Grup 
de Dones de 
Can Sant Joan 
farà una repre-

sentació de microteatre, el 29 de 
novembre, al Kursaal (18h). Can 
Tauler també acollirà el 28 de no-
vembre (17h) una jam session de 
rap i dances urbanes en el marc 
del projecte Why violence? adreçat 

a joves per treballar les violències 
quotidianes a través de l’art urbà.

Tallers. El programa del 25N tam-
bé inclou propostes formatives. 
L’Espai Jove Can Tauler serà l’es-
cenari d’un taller autodefensa fe-
minista, el 20 i 22 de novembre, de 
18 a 20h. En el marc del cicle Es-
pais de Salut i l’Escola Feminista, el 
Centre Cívic La Ribera acollirà el 
29 de novembre (17.30h) un taller 
de salut emocional de les dones, a 
càrrec de Natalia Magen, treballa-
dora social del CAP Les Indianes. 
La inscripció s’ha de fer a l’Ofi cina 
d’Atenció a la Dona, ubicada a la 
Casa de la Vila, i al Centre Cívic 

La Ribera. També hi ha prevista 
una xerrada sobre la sexualitat de 
les dones a partir dels 50 anys, que 
impartirà la llevadora Fina Serrat, 
de l’Assir Sant Andreu, al Centre 
Cívic de Can Cuiàs, el 21 de no-
vembre (18h).
D’altra banda, el Consell Comar-
cal del Vallès Occidental convoca 
la sisena edició del concurs de piu-
lades ‘@PiulaVallèsOcc per una 
vida lliure de violències’, amb mo-
tiu del 25N. El certamen s’adreça a 
tota la població a partir de 14 anys 
i anima a crear una piulada per la 
seva posterior divulgació a les xar-
xes socials. La inscripció es gratuï-
ta i es pot fer fi ns al 5 de desembre. 

‘Cap més sabata vermella’ és una de les accions que 
faran les entitats de dones per denunciar els feminicidis

El programa incidirà a 
prevenir les violències 

L’Associació Dona Cançó presentarà el 26 de novembre a la Ribera l’espectacle ‘Fer visible l’invisible TIC’ en l’acte central del 25N al municipi
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Sílvia Alquézar | Redacció

L’acte central tindrà lloc 
el 26 de novembre amb 
la lectura d’un manifest 
i una performance

Fins al 18 de gener es poden presen-
tar les obres per a la quarta edició 
del concurs per escollir la imatge 
representativa del Dia de les Dones 
Treballadores, que es commemora 
el 8 de març. Al concurs, organit-
zat per l’Ajuntament i el Consell de 
Dones, poden participar les perso-
nes residents a Catalunya, sense lí-
mit d’edat. Els treball es poden pre-
sentar a l’Espai Cultural Kursaal, al 
Centre Cívic La Ribera, a la Casa 
de la Vila i al Centre Cívic l’Alzina. 
El premi està dotat amb 450 euros 
i hi haurà un màxim de 4 accèssits 

de 300 euros. D’altra banda, el con-
sistori i el Consell de Dones també 
han convocat la cinquena edició 
del concurs de microrelats ‘Dones 
veu a les dones?’ com a eina de 
sensibilització de la lluita personal 
i col·lectiva de les dones pels seus 
drets, mitjançant la creació literària. 
Els textos es poden presentar fi ns 
al 31 de gener, de forma presencial 
(al Kursaal o als centres cívics Can 
Cuiàs, La Ribera i l’Alzina) o elec-
trònica, a ofi cinadona@montcada.org. 
Hi haurà tres premis de 200 euros 
cadascun | SA  

Kariatydes celebrarà el 
seu primer aniversari 
el 17 de novembre
L’entitat feminista organitzarà un 
debat per fer balanç del seu pri-
mer any de vida. També ha con-
vidat l’activista Cesca Gasull, del 
col·lectiu La Pira Feminista, qui 
parlarà de la trajectòria del movi-
ment feminista a nivell global. El 
programa inclou altres activitats 
com una exposició fotogràfi ca, un 
sopar, música i l’actuació del grup 
PD Irreduktibles. Els actes es fa-
ran al Casal Popular El Brot a par-
tir de les 19.30h. Kariatydes és un 
col·lectiu assembleari que defensa 
un feminisme anticapitalista | SA

Obert el termini d’inscripció al 
concurs de cartells del 8 de març

FESTIVAL MIRA’MIR

L’Ajuntament farà una votació 
popular perquè la ciutadania de-
cideixi quin ha estat el mural del 
festival MIRA’MiR, una iniciati-
va que va tenir lloc del 19 al 21 
d’octubre durant la qual 25 artis-
tes d’arreu del món van pintar 
les seves obres a les columnes de 
l’autopista C-33. La creació artís-
tica més votada serà la imatge de 
la propera edició del certamen. 
Les votacions són obertes a tot-

hom i es podran fer entre el 21 
de novembre i el 10 de desembre 
per mitjà de la plataforma onli-
ne Montcada Participa,  a través 
de la qual es podrà votar només 
una de les 25 obres exposades. 
El consistori ampliarà el procés 
participatiu a l’alumnat del cicle 
superior de Primària i al de Se-
cundària. En cas d’empat, serà el 
consell artístic qui decidirà quina 
és l’obra guanyadora.

El procés es farà a través de la plataforma Montcada Participa a partir del dia 21

Votació per escollir el millor mural

Sílvia Alquézar | Redacció

El MIRA’MiR va despertar molta expectació
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FIRA MEDIEVAL DE 
MONTCADA NOVA
Va tenir lloc el dies
10 i 11 de novembre 
i va comptar amb una 
quarantena de parades 
a l’espai Poblet

L’AV Montcada Nova-Pla d’en Coll va organitzar la quarta edició, que 
va comptar amb la participació d’una quarantena de parades amb 
productes artesans i d’alimentació, que es van instal·lar en la seva 
totalitat a l’Espai Poblet, a diferència d’altres anys, en què també 
ocupaven una part de la rambla dels Països Catalans. La major 
afl uència de públic es va registrar diumenge al matí. El president 
de l’AV, Elies Martín, ha fet un balanç positiu “perquè el nombre de 
visitants ha estat similar a l’any passat, però les vendes han dis-
minuït”. El programa va incloure l’actuació dels Castellers de Mont-
cada i la Colla Gegantera –a la foto–, una cercavila i un faquir | SA 

.....també és notícia..................................
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El Gran Recapte tindrà 
lloc el 30 de novembre 
i l’1 de desembre
Càritas Montcada necessitarà 
uns 150 voluntaris per a la pro-
pera edició del Gran Recapte 
d’Aliments, organitzada pel Banc 
d’Aliments arreu de Catalunya i 
coordinada per l’entitat cristiana 
al municipi. També hi participa-
ran els supermercats Mercadona 
(El Punt i Can Cuiàs); Condis, de 
Montcada Nova i Montcada Cen-
tre; Dia, de Can Sant Joan; Ca-
prabo i Sorli Discau, de Montcada 
Centre i Gros Mercat, a la Ferreria. 
Les persones que hi vulguin col-
laborar han d’enviar un correu 
electrònic a l’adreça granrecapte-
montcada@gmail.com. En l’edició 
de l’any passat, Cáritas Montcada 
va recollir un total de 15’5 tones 
d’aliments, que van servir per 
abastir més de 400 famílies del 
municipi amb pocs recursos | SA

NADAL
La festa de benvinguda i l’encesa de la il·luminació 
es faran el 30 de novembre a la plaça de l’Església
Montcada donarà la benvinguda al Nadal amb la tradicional encesa de la 
il·luminació especial amb motiu d’aquestes dates. La festa, organitzada per 
la Regidoria de Comerç, tindrà lloc el 30 de novembre a la plaça de l’Església 
i començarà a les 16.30h amb animació infantil, música i una xocolatada. 
L’acte d’encesa dels llums anirà a càrrec de les autoritats municipals, a 
les 18h. Els espais del municipi on hi haurà enllumenat nadalenc, ja sigui 
amb motius, fanals, fi ls lluminosos o arbres decorats, són el carrer Major, 
la plaça de l’Església, els carrers Bonavista, Rocamora, Santiago, Clavell, 
Bogatell, Jaume I, la plaça Joan Fuster, la rambla dels Països Catalans, 
els carrers Lleida, Masia, Bateria, Reixagó, Camèlies, plaça Nicaragua i 
les avingudes de la Riera de Sant Cugat, Europa i Catalunya i el passeig 
de Sant Jordi. Hi haurà un arbre decorat a l’avinguda de la Ribera amb el 
carrer Llevant i un altre a la plaça del Poble, a Terra Nostra | SA 

COMERÇ
La Cambra de Comerç convoca una nova edició del 
concurs d’aparadors amb motiu de les festes de Nadal
Hi podran participar tots els 
comerços de la demarcació, 
que hauran de guarnir el 
seu aparador amb motius 
nadalencs. El jurat, format 
per tres experts en el sector 
del comerç al detall, visitarà 
els establiments entre el 10 
i el 21 de desembre. Les 
inscripcions són gratuïtes 
i hauran de formalitzar-se 
fi ns al 5 de desembre al 
correu electrònic promocio@
cambrasabadell.org o bé a 
través de l’Ajuntament de 
Montcada, l’entitat Montcada Centre Comerç i l’Associació de Comerciants 
de Can Sant Joan. La Cambra atorgarà un primer premi de 500 euros, 
un segon de 200 i un tercer que consistirà en la realització d’un estudi 
de mercat. El premi que atorga l’Ajuntament consisteix en un viatge 
formatiu per conèixer altres iniciatives comercials. La Cambra també 
organitza un premi a la millor campanya nadalenca a les xarxes socials. 
A la foto, una imatge de l’aparador de la botiga Tot & Més, guanyadora 
del premi local l’any passat | SA 

Els Brodas Júnior, a la festa dels Drets dels Infants
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La plaça de l’Església acollirà el 20 de novembre (16.45h) una festa 
coincidint amb el Dia Mundial dels Drets dels Infants. Hi haurà 
activitats lúdiques per a la canalla, tallers, xocolatada i l’actuació de 
la companyia de dansa i cultura urbana Brodas Júnior. També es 
presentaran els nous membres del Consell dels Infants | SA

GENT GRAN
Presentació de la guia local sobre maltractaments 
L’Ajuntament presentarà el document el 29 
de novembre a la Casa de la Vila (18h) en el 
decurs d’un acte que inclourà una xerrada a 
càrrec del president de l’Associació per a la 
investigació del maltractament a les persones 
grans, Jordi Muñoz –a la foto–, autor de la guia 
en què s’ha inspirat Montcada per elaborar el 
seu document. El volum pretén ser l’instru-
ment que faciliti la feina als professionals que 
treballen en l’atenció al col·lectiu i que, ahora, 
apropi la informació a la ciutadania. La guia proposa actuacions concre-
tes per a les diferents fases d’intervenció i proporciona indicadors de risc 
consensuats amb els agents que intervenen en el territori i també ofereix 
els contactes que confi guren la xarxa de professionals del sector | SA

Primera fi ra de jocs 
virtuals al Casino de 
Terra Nostra
L’AV de Terra Nostra i el Centre 
Cívic l’Alzina organitzen l’1 de de-
sembre la primera edició de la fi ra 
‘Terra Nostra Virtual’, una mostra 
de jocs electrònics i virtuals com 
la playstation, la wii, simuladors 
de curses de conducció i estaci-
ons de realitat virtual, entre d’al-
tres propostes. L’activitat serà 
gratuïta i es desenvoluparà d’11 a 
14h i de 16 a 21h. Més informa-
ció, a través del correu electrònic 
alzina@montcada.org | SA
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Consens necessari
L’intent fallit d’aprovació de 
les ordenances fi scals per al 
2019 per part del govern, que 
es troba en minoria, ha desfer-
mat un seguit de retrets cre-
uats entre aquest i l’oposició. 
L’executiu culpa a la resta de 
grups d’ancorar-se en el no 
només per motius partidistes i 
electoralistes, ja que les modi-
fi cacions i actualitzacions que 
proposa introduir a les orde-
nances actuals venen, majo-
ritàriament, obligades per llei.
Contràriament, l’oposició acu-
sa el govern d’actuar de forma 
irresponsable per no haver ne-
gociat prèviament amb altres 
grups el suport necessari per 
aprovar el document. 
El que ha passat amb les or-
denances pot ser el preludi del 
debat sobre pressupostos. A 
poc més de sis mesos per a les 
eleccions, governar en minoria 
serà cada cop més difícil. Però 
si les ordenances i els comptes 
no s’aproven, qui rebrà serà 
la ciutadania. Convé que tots 
els grups, els que governen i 
els que no, facin l’esforç de 
posar-se d’acord i prioritzar el 
que el poble necessita.

* El passatge del Terror de Can Cuiàs, que enguany ha estat dedicat 
als malsons, ha tornat a ser tot un èxit de públic (5 de novembre)
* L’ AV Montcada Nova Pla d’en Coll organitza la quarta edició de la 
Fira Medieval (9 de novembre)
* La pluja obliga a anul·lar la cercavila i el ball de gegants, però no 
afecta la Fira de l’Automòbil (28 d’octubre)

* José Luis Conejero, president de l’AV Can Sant Joan, explica els 
problemes d’accessibilitat a l’estació del barri (5 de novembre)
* El ple extraordinari sobre les ordenances municipals fi nalitza amb 
el rebuig unànime de tots els grups de l’oposició (8 de novembre)
* La Fiscalia demana la inhabilitació per exercir qualsevol càrrec 
públic i una multa per a Joan Josep Nuet (2 de novembre)

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 
persones o institucions. Les cartes es poden registrar a l’Ofi cina d’Atenció Ciutadana (OAC), o bé enviar-les per email, amb les dades corresponents, a l’adreça electrònica som@laveu.cat 

som@laveu.cat
T 935 726 492
F 935 726 493

La propera edició de ‘La Veu’, el 30 de novembre

* Podem Montcada celebra primàries per escollir el nou secretari 
general (30 d’octubre)
* La CUP presenta les quatre persones que encapçalaran la seva 
llista (11 de novembre)
* Els pressupostos participatius 2019 ja tenen els cinc projectes 
fi nalistes (9 de novembre)

Les notícies locals més vistes 
l’última quinzena

M’hauria agradat...
El passat 5 de novembre es va fer 
una visita a Montcada i Reixac per 
part d’uns parlamentaris de l’Estat 
espanyol, per saber en persona quin 
és el problema de la nostra ciutat i 
per què necessitem que ens ajudin 
a fer realitat el soterrament de l’R2 al 
seu pas pel nostre municipi. La visita 
va ser rebuda i explicada, majoritària-
ment, en castellà doncs hi havia un 
o dos parlamentaris de fora de Ca-
talunya,  però vaig trobar a faltar una 
primera salutació de benvinguda en 
la nostra llengua. Convé que aquestes 
persones vegin que fem servir el català 
normalment i que passem al castellà 
sense problemes quan creiem que hi 
ha algú que no ens pot entendre. Vaja, 
això és el que a mi m’hauria agradat 
que passés.
Però el que em va ferir de veritat és 
que, en el moment de fer la foto de 
grup a les escales de la Casa de la 
Vila, uns representants polítics de 
casa no es van voler posar perquè hi 

havia un petit llaç groc al balcó. Fins 
aquí hem de portar el rebuig del que 
estem vivint en aquests moments? 
O no creuen que la presó preventi-
va que denuncia el llaç groc és in-
justa i que es tracta d’una venjança? 
O aquesta actitud correspon a una 
cosa més grossa, podria tractar-se 
d’un delicte d’odi, ara que està tant 
de moda.
Qui retornarà a aquestes persones 
els anys de vida que porten tancats, 
quan es dicti una sentència que no 
comporti presó? Els comentaris i ac-
tes agressius sense cap fonament 
sols serveixen per embrutar el diàleg 
dels qui teniu l’obligació de buscar 
solucions i que no sou altres que els 
que us dediqueu a la política, i crec 
que amb aquestes actituds no arriba-
rem enlloc. 
M’hauria agradat  que haguéssim fet 
la fotografi a sense cap incident. No 
entenc el que busquen.

Jaume Ribera
Montcada
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El Ple d’ordenances fi scals s’ha resolt amb la no aprovació 
d’aquestes, amb el vot en bloc de tota l’oposició. A més, aquest 
vot negatiu s’ha emès sense cap argument al plenari. Els grups 
només van intervenir per indicar que votaven en contra, sense 
afegir absolutament res. Això ha comportat que el Ple d’orde-
nances, que és un dels més importants de l’any, durés només 10 minuts, el temps de la meva 
intervenció com a regidor d’Hisenda i la de l’alcaldessa. L’oposició de Montcada i Reixac ha 
disposat d’un mes per revisar les ordenances fi scals i fer aportacions abans del plenari. Això és 
el doble de temps del que marca la llei, que són 15 dies. Cal dir que vam convocar el Ple el 8 
de novembre, el dia abans de la data màxima que marca el butlletí de la província per arribar a 
temps perquè entressin en vigor les ordenances. L’oposició estava informada tant de les ordenan-
ces com dels terminis màxims per aprovar-les des de feia un mes.
Les reunions que s’han produït, sempre a petició del govern i mai per iniciativa de l’oposició, 
han resultat en escenaris estranys i diversos. Un grup feia propostes i ens deia que, encara que 
acceptéssim tot, no garantia ni tant sols l’abstenció. D’altres ens van transmetre el sentit de vot 
negatiu sense opció a negociar i alguns ni tan sols han respost les trucades telefòniques. Creiem 
que, tot i que les eleccions municipals es produiran en els mesos vinents, cal que continuem tre-
ballant pensant en el municipi, i no només en el resultat electoral. La responsabilitat de l’oposició 
no pot ser variable en funció dels dies que queden perquè la ciutadania vagi a votar. 
Volem tornar a agrair la feina feta a tots i totes les treballadores de l’Ajuntament que, malgrat la 
situació complicada per la manca de recursos, continuen tirant endavant la corporació. Gràcies. 
No podem més que denunciar la falta de consideració dels grups polítics de l’oposició amb els 
votants, que veuen com els seus representants públics, als que van posar al Ple municipal amb el 
seu suport, no argumenten el seu vot i, posteriorment, intenten crear relat per desorientar. Volem 
animar la gent a què, tot i el menyspreu cap a la ciutadania per part d’aquests grups, continuï 
confi ant que la política és la manera de solucionar els seus problemes.
 

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. 

El govern continua treballant per a la gent

Óscar Gil

Sabeu que a Montcada ara és l’oposició qui té la responsabilitat 
de garantir l’aprovació de les ordenances? Una cosa mai vista, 
escolti. Petita cronografi a dels fets; el govern fa l’audiència públi-
ca el 18 d’octubre per anunciar a la ciutadania d’aquest municipi 
el pressupost i les ordenances que faran possible les accions de 
govern pel proper any, doncs tenien previst presentar-ho al Ple d’octubre. Quan la van fer, tenien el 
suport per aprovar-les? No, no el tenien, i els irresponsables som els demés. Ens arroguen aquesta 
responsabilitat i, quan els hi votem en contra, encara s’emprenyen. 
Qui ha venut la pell de l’ós abans de caçar-lo? Ningú altre que vostès, sense haver-se assegut pràc-
ticament amb cap dels grups municipals. Els hi agradi o no, això que han fet és posar de nou en 
evidència que continuen amb la L de pràctiques i cada vegada, més irresponsables.
Si incompleixen els acords pels quals els grups de l’oposició els han votat a favor en exercicis ante-
riors, la culpa també és de l’oposició? Clarament, no. Si un govern vol garantir-se el suport d’altres 
grups, estant en minoria, el que ha de fer és dur a terme els compromisos i vostès no saben què vol 
dir fer honor a la paraula donada, tenen la memòria molt curta per allò que no els interessa.
Es molesten perquè no argumentem el vot en contra? Molt curiós, mai ens han demanat explicaci-
ons quan hem votat a favor, a qualsevol punt del plenari i no ho hem argumentat. Si és que sí, ja em 
va bé, però si és que no, t’acuso d’electoralista. Va home, va!
És aquest govern el que pretén fer electoralisme, jugant amb la disponibilitat econòmica del consis-
tori, allargant, amb el canvi del fi nançament, l’endeutament municipal fi ns al 2030, per tenir un coixí 
econòmic per fer cara neta, i portar a terme, encara que sigui algun petit projecte en aquests darrers 
sis mesos, això sí, sense valorar les conseqüències del que suposa apropar el deute municipal al 
75%. Finalment, aprofi tem aquest espai de comunicació dels grups per convidar-vos a l’Auditori, el 
proper dissabte 17 de novembre, a les 19h, en un acte obert a la ciutadania, per presentar-vos que 
he estat triat per la agrupació del PSC de Montcada per encapçalar el nostre projecte pel municipi i 
us convidem també a seguir-nos a les xarxes socials per informar-vos dels propers esdeveniments.

Ei, jo les presento…i ja veiem com sortim

Bartolomé Egea

Al llarg de més de 200 dies i nits, Montcada ha om-
plert els carrers i les places de reivindicacions i llui-
tes solidàries. Hem omplert els carrers de democràcia i  
i de llibertats, hem omplert els carrers de crits plens 
de sentiments per la llibertat de Jordi Cuixart, de Jordi 
Sánchez i dels membres del govern legítim empreso-
nats i de la resta del govern a l’exili i per totes les per-
sones que han treballat per la República i que, a dia d’avui, es veuen encausats o a l’exili. 
Crits de suport al nostre president escollit democràticament i legítim, Carles Puigdemont.
Montcada, en aquest sentit, ha estat un clar exemple de tolerància i indignació pels esde-
veniments que estem vivint.
Montcada sempre ha dit no a l’aplicació del 155 que ja hem fet fora.
Montcada diu llibertat per als presos polítics.
Montcada diu no esteu sols ni soles. 
Montcada diu ni un pas enrere. 
Montcada diu visca la República Catalana. 
Montcada diu que seguirem treballant per la vostra llibertat, això encara no s’ha acabat tot i 
tenir nou govern encapçalat pel MH Quim Torra, no s’ha acabat fi ns que estigueu tots i totes  
a casa. Ara heu tornat a Catalunya com a presos polítics, una vergonya més que no podem 
tolerar. Us volem a casa vostra en llibertat. No oblidem! No pararem! Seguirem lluitant pels 
vostres drets i per la llibertat del nostre país.

Montcada no oblida, molts dies i nits a la presó!

Joan Carles Paredes

Vivim temps de moltes incerteses i poca o nul·la col·laboració per 
millorar la vida de la gent. Des de sempre el gran capital infl ueix 
a tots els nivells de la vida quotidiana, es molt difícil per a la gent 
d’esquerres fer polítiques que millorin el nostre dia a dia. Com 
deia la banda Golpes Bajos: ‘Malos tiempos para la lírica’, les bo-
nes intencions es queden en no res si no hi ha majories, la lògica 
parlamentària. Molt complicat tot plegat.
Quan estem a punt d’aprovar els pressupostos generals de l’Estat més progressistes de la història, 
les lògiques parlamentaries, les convulsions dels sistema, les injustícies manifestes i el poder dels 
lobbys es conjuren perquè res no canviï. Si us plau, forces d’esquerres, treient-nos la vena dels 
ulls i comencem a remar junts per aprovar millores per a la gent comuna, els treballadors, els 
pensionistes, els jubilats... En defi nitiva, els ciutadans que més pateixen la crisi econòmica i social 
a la que ens aboquen les dretes que representen els seus interessos perquè la banca sempre 
guany. L’11 de novembre, a Nou Barris, Pablo Iglesias va recordar al gran Mario Benedetti i el 
seu conte: ‘Oh quepis, quepis, qué mal me hiciste’, on s’explica perfectament que, per moltes 
diferències que tinguem, hem de posar-nos d’acord per raons de supervivència. L’onada de con-
servadorisme que recorre Espanya, Europa i el món ens ha de fer refl exionar; la democràcia està 
en retrocés a tot arreu, siguem capaços d’aparcar els interessos particulars de cada organització 
i vetllem pel bé comú i la gent a qui representem, ens hi juguem molt.
Extrapolant-lo a Montcada, el 8 de novembre, en el Ple extraordinari d’ordenances fi scals, va 
succeir una cosa molt estranya: tota l’oposició va votar en contra, sense argumentar les raons. 
El silenci que va acompanyar la fi  del Ple va ésser eloqüent i les millores proposades no van 
aconseguir aprovar-se. El treball fet es va llençar a la paperera, segurament molts estaran 
penedids de la seva actitud, el retrets a posteriori cap a l’equip de govern ho demostren. Les 
lògiques electorals primen per sobra dels benefi cis al ciutadà i de l’adequació de normatives 
obsoletes als temps actuals i a la llei. 

Temps d’incerteses i cursa electoral

José Domínguez
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Opinions dels grups polítics amb representació al Ple

La vocació política

El pasado 8 de noviembre vivimos uno de los mayores epi-
sodios de ridículo que se espera de un gobierno municipal. 
ICV, ERC y Podemos convocaron innecesariamente un Pleno 
extraordinario para presentar unas ordenanzas que perdieron 
de manera estrepitosa, con sólo el 40% de los votos. Cuando 
se gobierna en super minoría se tiene que saber negociar, 
consensuar, hablar con la oposición, llegar a acuerdos… pero no. Los que tanto presumen 
de progresistas, de transparencia, de negociadores… está claro que son los peores. En estos 
momentos vivimos una situación donde no hay presupuesto ni en España, ni en Catalunya, 
ni en ciudades tan importantes como Madrid o Barcelona y tampoco en Montcada i Reixac. 
Todos estos ejemplos gobernados por las dos utopías populistas: la separatista y la izquier-
dista. Unos y otros paralizan las ciudades, los países, las naciones… Son del todo incapaces 
e inefi caces y viven del cuento, de su cuento. Y ante este panorama, el Partido Popular es 
más necesario que nunca especialmente como organización política porque nuestras ideas, 
que son las del centro derecha liberal conservador no nacionalista, han llegado a tener un 
amplio espacio también en Catalunya y se precisan para combatir las dos utopías anteriores. 
El pasado 11 de noviembre, como Partido Popular catalán celebramos nuestro XV Congreso 
Regional con el claro objetivo de lograr el rearme ideológico y la agenda liberal conservadora 
en políticas públicas. Pero necesitamos un plan nacional de incentivos para el constitucio-
nalismo que no tiene instrumentos en Catalunya. El plan lo debemos diseñar los catalanes 
que nos sentimos españoles y necesitamos que el PP vuelva a la Moncloa para ejecutarlo. 
No se hará con Pedro Sanchez: él sólo habla para el 47% separatista y obvia al 53% que no 
lo somos. Por ello, estamos ante uno de los mayores retos de los últimos tiempos. Sólo así 
volveremos a ser una sociedad normal, plural, diversa y lejos de las confrontaciones estéri-
les a las que nos han conducido aquellas utopías populistas anteriores: las izquierdas y los 
independentistas.

Ordenanzas: ¡Ni están ni se las espera!

Eva García

Jordi Sánchez

El 8 de noviembre el equipo de gobierno de Montcada i 
Reixac llevó a cabo el penúltimo acto de irresponsabilidad, 
celebrar un pleno de ordenanzas municipales sin tener el 
apoyo de ningún partido de la oposición. En este punto 
cabe recordar que son un gobierno en minoría, algo que no 
han querido entender a lo largo y ancho de los más de tres años que llevamos de legislatura. 
Es evidente que Laura Campos tenía decidido arrancar la campaña electoral y tiró de lo más 
fácil, del victimismo como bandera, algo muy arraigado en nuestra querida Cataluña, la culpa 
siempre es de los demás, esa era la única salida que le quedaba a la alcaldesa y la utilizó de 
forma poco edifi cante, cabe decirlo. 
Cs ha sido imprescindible para aprobar los tres presupuestos anteriores del Ayuntamiento, nu-
estro voto y nuestras propuestas han servido para desbloquear la situación política de nuestra 
ciudad, siempre poniendo a las personas en el eje de nuestras decisiones. Además, hemos 
aprobado junto a este gobierno dos ordenanzas fi scales, siempre bajo la misma premisa que 
anteriormente les comentábamos, ser responsables con los ciudadanos de Montcada i Reixac. 
Por ejemplo, hemos logrado que no se suba el IBI en toda esta legislatura, hemos logrado recortar 
en un 25% la asignación mensual a los partidos políticos, hemos logrado mejoras en diferentes 
instalaciones de nuestro municipio y un largo etcétera. 
Pero siempre nos hemos encontrado con incumplimientos por parte del equipo de gobierno, 
por lo que les exigimos que cumplan con todo lo fi rmado en los anteriores presupuestos antes 
de hablar de los del próximo año y de las ordenanzas fi scales del próximo curso. Creemos que 
es justo lo que exigimos. Cs no forma parte del equipo de gobierno, estamos en la oposición 
para construir una alternativa al actual equipo que dirige la ciudad, pero lo hemos hecho siem-
pre con respeto, responsabilidad y anteponiendo los intereses de los montcadenses a los de 
nuestras siglas. Así entendemos la política y así la practicamos. 
No extendemos cheques en blanco a nadie y, mucho menos, a los que han acreditado de forma 
sobrada su irresponsabilidad y su escaso poder de cumplimiento con lo acordado y fi rmado.

Irresponsables e incumplidores

David Gerbolés

Pressupostos participatius

Josep Galván

Fa pocs dies ha acabat la votació dels projectes que es presenta-
ven per als pressupostos participatius del 2019. Cinc projectes es 
repartiran els diners que el govern municipal ha decidit destinar 
a tot aquest procés, però darrere la posada en escena i l’èxit de 
participació que ens volen vendre, cal analitzar si aquesta pro-
posta és realment empoderadora i genera debat i participació 
entre les veïnes i veïns de la nostre ciutat. Per això, cal mirar alguns punts claus de tot aquest procés. 
La quantitat econòmica destinada al procés participatiu és de 250.000 euros, xifra gairebé simbòlica, 
ja que no arriba ni al 0,6% del pressupost municipal. Només a tall d’exemple, a Argentona –amb 
quasi una tercera part d’habitants que a Montcada–, destinen el doble de pressupost. O a  Badalona, 
l’anterior equip de govern  municipal va destinar 14 milions per als projectes elegits per les veïnes.
Per altra banda, l’enviament i votació de propostes sense generar cap tipus de debat entre el veïnat, 
limitat pràcticament al web, mostren que Montcada i Reixac no té mecanismes participatius col·lectius 
que empoderin a les veïnes, fet que explica la poca quantitat de propostes i de votacions fi nals. A més, 
les bases i el propi funcionament d’aquests pressupostos participatius els acaben convertint en un 
concurs de popularitat on les entitats es veuen obligades a competir les unes contra les altres per unes 
quantes engrunes, per aprovar uns projectes molts dels quals són de millora o simple manteniment 
quotidià de l’espai públic i, per tant, ja hauria de ser obligació municipal detectar i reparar-les.
Des de l’assemblea de la Cup, entenem que la fi nalitat d’un pressupost participatiu real hauria 
de ser la d’un procés amb mecanismes de democràcia directa, deliberatius i assemblearis, on 
les veïnes de cada barri puguin defi nir les prioritats i la distribució de recursos, amb la plena 
participació en els processos d’estudi i anàlisis previs a l’aprovació dels pressupostos municipals. 
Només de la mà d’uns pressupostos populars tindrem les eines com a poble que ens permetin 
remunicipalitzar serveis, augmentant l’estalvi municipal i millorant les condicions laborals de les 
treballadores, i podrem impulsar impostos i taxes justes i progressives, carregant l’esforç fi scal en 
les persones i societats amb majors recursos que ens permetin garantir uns serveis públics de 
qualitat al nostre municipi.

Suposo que en els escrits del costat els portaveus ens estarem 
tirant els plats pel cap: que si no hi ha ordenances, que si irres-
ponsabilitat, que si govern a la deriva, que si no som capaços 
d’arribar a consensos, que si electoralisme... Deixeu-me fer 
una refl exió, ja em perdonareu si és una mica agosarada, sobre 
les ordenances i els pressupostos de l’Ajuntament. Tenim la política econòmica més de dretes 
que es pugui imaginar. M’explico: amb un pressupost de més o menys 40 milions d’euros l’any, 
amb només 2 milions d’euros destinats a inversions, hem de pagar, per expropiacions des del 
2008, 16 milions d’euros més els interessos, a tres empreses a qui de diners no n’hi deuen faltar 
–amb tots els respectes i entenent que han defensat els seus interessos. O sigui que, entre tots, 
cada família montcadenca, classes populars, treballadors, classes mitges, empresaris... paguem 
a tres dels que més tenen. I això és així per una mala gestió (com a mínim) del govern municipal, 
que s’arrossega i s’ha fet malament des del 2002 al 2015. Malament cada any. Malament no re-
butjar la sol·licitud d’expropiació, malament no defensar-se en els judicis, malament no començar 
a pagar quan surten les sentències del 2008.
Portem ja més de tres anys de mandat. Dels 21 regidors que fórem escollits a fi nals de maig de 
2015, en quedem 16. Cinc, per ara, han plegat al llarg del mandat per motius diversos. Sembla 
que a tots ens agrada fer campanyes, però després s’ha de governar i gestionar el dia a dia dels 
nostres veïns i veïnes i els problemes enquistats que té Montcada que, malauradament, són 
molts. Qualsevol que es presenti per governar el municipi i representar la seva ciutadania, hauria 
de ser molt conscient del problema de les zones verdes en mans privades i el risc d’expropiació. 
No em canso de repetir-ho i d’explicar-ho. És un tema avorrit, tècnic, que a la gent o a la premsa 
no  interessa, diuen. Però, si pensem que a cada montcadenc i montcadenca li toca pagarà més 
de 600 euros, segur que sí interessa. Amb 8 grups al ple municipal tenim de tot. O sigui que no 
cal que coincidim ideològica, nacional o políticament. El que sí necessitem és un mínim de lleial-
tat i compromís amb Montcada. Fins ara ens n’hem sortit. No vull creure que perquè vinguin de 
nou eleccions no siguem capaços de seguir col·laborant. Si hi som tots, ens en sortirem.
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17 l dissabte
Fira. I Fira del joc i la Joguina antiga. 

Hora: 11h. Lloc: Pavelló Miquel Poblet 

(veure pàg. 9).

Debat. ‘Posem Catalunya en marxa’, 

amb la portaveu d’En Comú Podem 

al Congrés, Lucía Martín, i l’alcaldes-

sa Laura Campos. Hora: 12.30h. Lloc: 

Plaça de l’Església.

Concert. De gòspel amb el grup Cor de 

Gràcia. Hora: 18h. Lloc: Kursaal. Preu: 

10 euros.

Presentació. Candidatura de Bartolomé 

Egea com a cap de llista del PSC a les 

eleccions municipals de 2019. Hora: 

19h. Lloc: Auditori Municipal.

18 l diumenge
Jugatecambiental. Taller de reciclatge 

d’hivern. Hora: 11.30h. Lloc: Parc de la 

Llacuna, a Mas Duran.

Visita. ‘Descobreix el Museu amagat’. 

Hora: 12h. Lloc: Museu Municipal (veu-

re pàgina 18).

Teatre. ‘Estrella’, del grup Marie de 

Jongh. Hora: 19h. Lloc: Teatre Municipal.

20 l dimarts
Festa. Dels Drets dels Infants i present-
ació dels nous components del Consell 
d’Infants. Hora: 16.30h. Lloc: Plaça de 
l’Església.

21 l dimecres
Xerrada. ‘Que està passant a l’escola’ 
Hora: 18h. Lloc: Casa de la Vila.

Xerrada. ‘Sexualitat en les dones des-
prés dels 50’, a càrrec de Fina Serrat, 
llevadora de l’Assir de Sant Andreu. 
Hora: 18h. Lloc: Centre Cívic Can Cuiàs.

23 l divendres
Teatre.  ‘Hamlet 2.0’, del grup Teatroia’t. 
Hora: 22h. Lloc: Kursaal. Preu: 7 euros 
(veure pàg. 17).

24 l dissabte
Concert. ‘Concerto a tempo d’umore’, 
de l’Orquestra de Cambra de l’Empordà. 
Hora: 19h. Lloc: Teatre Municipal. Preu: 
10 euros anticipada / 12 euros a taqui-
lla.

25 l diumenge
Reivindicació. III Marxa pel Soterra-
ment. Horari: 10h. Lloc: Cruïlla del So-
terrament (Colon/Bogatell). Organitzen: 
Ajuntament i PTJST.

Festa. Fi de la temporada de la Juga-
tecambiental, amb tallers, pintacares i 
xocolatada. Hora: 11.30h. Lloc: Parc de 
la Llacuna (Mas Duran).

27 l dimarts
Xerrada. ‘Sexualitat per a tothom’. Hora: 
17.30h. Lloc: Centre Cívic la Ribera.

29 l dijous
Xerrada. ‘La salut emocional de les do-
nes’, a càrrec de Natalia Magen. Hora: 
17h. Lloc: Centre Cívic la Ribera.

Xerrada. Sobre el càncer i bingo solidari 
amb la Marató de TV3. Hora: 17h. Lloc: 
Casal Cívic de Montcada i Reixac.

30 l divendres
Festa. Inauguració dels llums de Nadal, 
amb música, xocolatada i tallers infan-
tils. Hora: 17h. Lloc: Plaça de l’Església.

Ajuntament 935 726 474

Ambulàncies 061

Sanitat Respon 902 111 444

Mossos d’Esquadra 088-112

Policia Local 092

Policia Nacional 935 642 450

Taxis 936 917 600

Telèfons d’interès

16 17 18

23 24 2520 21 2219
C.Pardo M.Guix M.GuixRivas J.Duran J.VilaJ.Relat

El Punt

Recasens La Rambla J.RelatEl Punt

28 3029

C.Pardo

1 2

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

26 27
Rivas J.Duran J.Duran

17 DE NOVEMBRE 
KURSAAL, 18H

GÒSPEL PELS DRETS HUMANS
Concert del Cor de GràciaAgenda

      novembre
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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
ANDREU FRESQUET
Obra pictòrica
Fins al 2 de desembre

EXPOSICIÓ
PINTURA
Eusebio Riesco
Fins al 5 de desembre

EXPOSICIÓ
CAOS CONTROL_A2
Claudio Dre
Fins al 7 de desembre

MONTCADA A ESCENA
HAMLET 2.0
Grup Teatroia’t
23 de novembre, 22h

Recasens
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La companyia basca Marie de 
Jongh representarà el muntatge 
‘Estrella’ al Teatre Municipal el 
18 de novembre (19h). Es tracta 
d’una obra per a tots els públics 
–a partir dels 8 anys– sobre una 
nena encaminada a convertir-se 
en una pianista de fama mundial  
a qui la vida li depara un destí 
ben difererent. L’espectacle, ba-
sat en la gestualitat i el teatre de 
màscares –no hi ha paraules–, 
combina la comèdia amb la càr-
rega emocional i va guanyar el 
Premi al Millor Espai Escènic en 
la darrera edició del Festival FE-
TÉN. La companyia, fundada 
al 2008,  ha abordat en la seva 

trajectòria temàtiques como el 
maltractament infantil, la mar-
ginació de la gent gran i l’amor 
homosexual.  Recentment va 
rebre el Premi Nacional d’Arts 
Escèniques per a la Infància i la 
Joventut de 2018 que concedeix 
el Ministeri de Cultura per la 
sensibilitat dels seus muntatges.
Aquest és el segon espectacle 
sense paraules que es representa 
al Teatre Municipal. El primer 
va ser ‘Andre i Doriné’,  el febrer 
de 2016, a càrrec del grup basc 
Kulunka Teatro, que abordava 
el drama dels malalts d’Alzhèi-
mer. Encara queden entrades al 
web www.mirteatres.cat al preu de 
10 euros.

Laura Grau | Redacció

L’obra s’adreça a tots els públics a partir de 8 anys

TEATRE MUNICIPAL

CM
J

‘Estrella’, una història 
explicada sense mots

PÀG. 19

Izar, de 6 anys, està destinada a ser una gran pianista, però la vida li plantejarà nous camins que haurà d’afrontar amb l’ajut d’una estrella de mar

Teatroia’t estrenarà ‘Hamlet 2.0’
El muntatge transforma el dilema shakesperià de ‘ser o no ser’ en ‘votar o no votar’

El grup Teatroia’t estrenarà el 23 
de novembre al Kursaal (22h) la 
comèdia ‘Hamlet 2.0’, una adap-
tació de ‘PIGS’, d’Ignasi García 
Barba. L’argument arrenca en 
un teatre on suposadament una 
companyia ha d’interpretar l’obra 
de Shakespeare, però el públic 
descobreix que, en realitat, es 
tracta d’una proposta ben dife-
rent. El subtítol de l’espectacle 
‘Votar o no votar, aquesta és la 
qüestió’ ens dona una pista del 
dilema que planteja l’obra i la 
seva inevitable relació amb l’ac-
tualitat. Dirigida per David Ve-
lasco, l’obra situa els personatges 

a la platea, en contacte directe 
amb els espectadors. “Per als ac-
tors i les actrius suposa un nou 
repte trencar la quarta paret i 
interactuar amb el públic, que 
acaba formant part de l’obra”, 
ha avançat Velasco, qui creu es-
sencial mantenir la sorpresa.
Les properes cites de Montcada a 
Escena són: ‘La última mujer’, de 
La Finestra Estràbica (l’1 de de-
sembre, a les 22h, al Kursaal; ‘Les 
bruixes dels germans Grimm’, de 
Teatrada Musical (el 2, a les 12h, 
al Teatre Municipal), i ‘L’auca del 
senyor Esteve’, l’obra conjunta (el 
22 i 23, al Teatre Municipal)| LG

MONTCADA A ESCENA

Una escena de l’obra ‘Hamlet 2.0’
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Música i humor a ‘Concerto a tempo d’umore’
El Teatre Municipal acollirà el 24 de novembre a les 19h el concert 
espectacle ‘Concerto a tempo d’umore’, de l’Orquestra de Cambra de 
l’Empordà, que interpretarà les peces més conegudes dels grans au-
tors de la clàssica en una proposta gestual plagada de gags sobre les 
relacions de poder i disciplina que s’estableixen a les orquestres | LG

O
CE

L’HOME INVENT, PREMIAT AL SONA9
La banda montcadenca es classifi ca en tercera 
posició a la gala fi nal de la Sala Luz de Gas
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La neboda de Maria Aurèlia 
Capmany i secretària de l’As-
sociació d’Amics i Amigues de 
l’escriptora, Anna Capmany, va 
compartir els seus records fami-
liars amb els assistents a la xerra-
da que va organitzar el 8 de no-
vembre la Fundació Cultural en 
col·laboració amb el Servei Lo-
cal de Català (SLC) amb motiu 
del centenari del naixement de la 
intel·lectual catalana (Barcelona, 
1918-1991). Néta de l’intel·lectual 
català Sebastià Farnés i fi lla 
d’Aureli Capmany, un dels fun-
dadors de la revista ‘El Patufet’ i 
de l’Orfeó Català, Maria Aurèlia 
Capmany va destacar des de la 
infància per la seva intel·ligència 
i la seva avidesa lectora. 

Trajectòria. El seu pas per l’Insti-
tut Escola de la Generalitat, un 
centre emblemàtic de la peda-
gogia moderna laic i en català, 
marcarà la seva personalitat i 
la durà a escollir els estudis de 

Filosofi a a la Universitat de Bar-
celona, que es veuran estroncats 
per l’esclat de la guerra civil. A la 
fi  del confl icte, reprèn la carrera 
en una universitat imbuïda pels 
valors franquistes, on s’enfronta 
al masclisme de molts professors 
que posen en dubte la seva ca-
pacitat per la seva condició de 
dona. Malgrat les circumstànci-
es adverses, aconsegueix llicen-
ciar-se i comença a impartir clas-
ses a diferents escoles i instituts, 
entre els quals destaca l’Institut 
Albéniz de Badalona i l’escola 
Isabel de Villena de Barcelona, 
hereva del llegat de la Repúbli-
ca en matèria d’ensenyament. 
En aquesta època decideix ser 
escriptora, “encara que el món 
s’enfonsi”, va dir Capmany, ci-
tant una de les frases de l’autora. 
Tot i la seva determinació, no va 
poder publicar la seva primera 
novel·la fi ns als anys cinquanta 
a causa de la censura.
La publicació de l’obra ‘Un lloc 
entre els morts’, Premi Sant Jordi 

1968, la va consolidar com una 
intel·lectual de primer ordre, que 
també va cultivar l’assaig i el tea-
tre –va ser una de les fundadores 
de l’Escola d’Art Dramàtic Adrià 
Gual–, va presidir el Centre Ca-
talà del Pen Club, va ser una 
ferma defensora del feminisme 
i, en l’última etapa, va exercir el 
càrrec de regidora de Cultura de 
l’Ajuntament de Barcelona amb 
l’equip de Pasqual Maragall.

Personalitat. Anna Capmany va 
destacar que, en el tracte proper, 
la seva tia era una dona gens 
convencional. “Tenia una per-
sonalitat fascinant, desprenia 
una força brutal, accentuada 
per una veu sonora i uns ulls 
immensos, i sabia encomanar 
als altres el seu amor per la 
cultura i el coneixement”, va 
remarcar la nebodaAmb motiu 
de l’Any Capmany, la Biblioteca 
Elisenda acull una exposició i 
promou la lectura de novel·les de 
l’autor als dos clubs de lectura. 

PINTURA
Eusebio Riesco fa la seva primera mostra individual

Fins al 5 de desembre es pot visitar a l’Espai Cultural Kursaal l’ex-
posició individual del montcadenc Eusebio Riesco, alumne del 
curs de pintura del Casal de Gent Gran Casa de la Mina. La mostra, 
inaugurada el 12 de novembre al Kursaal amb la presència de la 
regidora de Cultura i Patrimoni, Mónica Martínez (ICV-EUiA) –a la 
foto–, està formada per una quinzena d’olis i sis dibuixos. La majo-
ria de les obres són paisatges, però també hi ha natures mortes i fi -
gures humanes. Riesco va començar a pintar després de jubilar-se 
de la fàbrica de pintures Valentine com una forma de distreure’s 
i estar actiu. Ha participat en diferents mostres col·lectives, però 
aquesta és la primera vegada que exposa en solitari | LG
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FUNDACIÓ CULTURAL I SLC

La neboda de M. Aurèlia Capmany 
recorda la fi gura de l’escriptora
La xerrada forma part dels actes commemoratius del centenari del seu naixement

Anna Capmany, durant la xerrada que va fer el 8 de novembre al local de la Fundació Cultural en què va compartir els seus records familiars

Laura Grau | Montcada
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REIS MAGS
Obert el termini per apuntar-se a fer de patge reial
Els montcadencs a partir de 15 anys tenen l’oportunitat d’acom-
panyar Ses Majestats i el Carter Reial en la seva pròxima visita al 
municipi. Les persones interessades poden fer la sol·licitud fi ns al 
30 de novembre. La visita dels Reis Mags serà el 5 de gener, du-
rant la Cavalcada, i el Carter Reial ho farà un dia abans, a la plaça 
de l’Església, on recollirà les cartes dels infants. Hi ha dues formes 
de formalitzar la inscripció: de manera presencial a la Regidoria de 
Cultura i Patrimoni (Casa de la Vila), o bé, enviant un correu elec-
trònic a cultura@montcada.org, amb l’assumpte ‘patges calvacada 
2019’. Els formularis per inscriure’s es troben a la  Casa de la Vila 
i a la pàgina montcada.cat | LG

SETMANA DE LA CIÈNCIA
Activitat per descobrir les interioritats del Museu
El Museu Municipal proposa el 18 de novembre l’activitat ‘Desco-
breix el Museu amagat’, que donarà a conèixer el recorregut que 
fan les troballes provinents del jaciment Les Maleses, des que en-
tren i fi ns que són exposades o dipositades al magatzem del Mu-
seu. L’activitat, que començarà a les 12h –i es farà cada mitja hora 
fi ns a les 14h–, la durà a terme personal del Museu, col·laboradors 
l’Associació Amics del Museu i alumnes d’Arqueologia de l’INS 
Montserrat Miró, que donaran suport als tallers infantils programats 
al carrer, tot just davant del Museu, per atraure públic a les visites. 
L’acte posa punt fi nal al programa commemoratiu de la III Setmana 
de la ciència | LG

RECONEIXEMENT
L’Ajuntament recull el Premi Mecenes de Fotografi a

La Confederació Espanyola de fotografi a (CEF) ha concedit el Pre-
mi Millor Mecenes de Fotografi a 2018 a l’Ajuntament de Montcada 
per la seva contribució a la divulgació d’aquesta disciplina a través 
del seu suport a l’Agrupació Fotogràfi ca de Montcada en els seus 
31 anys d’història. L’alcaldessa Laura Campos (ICV-EUiA) va reco-
llir el premi el 2 de novembre a la localitat asturiana de Langreo, 
acompanyada d’una representació de l’Afotmir. El club montca-
denc també va rebre la medalla de plata CEF per la seva segona 
posició a la II Lliga Espanyola de Fotografi a i una part dels socis van 
recollir les seves distincions CEF i premis de la Lliga Espanyola | LG
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Pintura psicodèlica a la Casa de la Vila
PINTURA

L’artista xilè Claudio Dre expo-
sa fi ns al 7 de desembre a la Casa 
de la Vila una sèrie de pintures 
abstractes inspirades en la psico-
dèlia, amb predomini de formes 
geomètriques i tonalitats fredes. 
Afi ncat a Barcelona, Dre va co-
mençar la seva carrera artística 
com a grafi ter als carrers de 
Concepción (Xile) i, després de 
formar-se en Disseny Industrial 
i Belles Arts, es va convertir en 
un destacat muralista urbà, tèc-
nica que compagina amb la pin-
tura sobre tela | LG LA
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L’Home Invent ha guanyat el 
Premi Èxit del concurs Sona9, 
de bandes emergents que con-
voquen la revista Enderrock, 
TV3 i Catalunya Ràdio. El grup 
montcadenc era, juntament amb 
Sandra Bautista i Menut, un dels 
tres fi nalistes de la gala dels Pre-
mis, que es va celebrar el 15 de 
novembre a la Sala Luz de Gas 
de Barcelona. El premi Èxit 
s’atorga al tercer classifi cat de 
la fi nal i comporta l’enregistra-
ment de dues cançons als estudis 
professionals de la Bucbonera, 
l’edició digital d’un single  i una 
campanya de difusió als mitjans 
que convoquen el certamen. A 
més, L’Home Invent també s’ha 
endut el Premi per Votació Po-
pular, dotat amb 1.000 euros en 
material musical, sent el grup 
amb més vots del públic durant 
la gala. Sandra Bautista va ser la 
guanyadora de la fi nal.

Primer disc. Per al líder de la ban-
da montcadenca, Fran Delgado, 
arribar a la fi nal després de supe-

rar les diferents fases del concurs 
–amb una durada de sis mesos–, 
ja va suposar una gran sorpresa. 
“Va ser una nit especial, on tot 
va passar molt ràpid i on ens 
vam sentir molt còmodes to-
cant en una sala plena de gent i 
amb molt bon ambient”, ha dit 
el cantant i compositor, qui s’ha 
mostrat satisfet amb el premi 
“perquè ens permet tenir una 

major projecció i difusió als 
mitjans, ara que estem a punt 
de publicar el nostre primer 
treball”. El disc, format per 10 
temes i amb el títol ‘Abrera-Mu-
ra’, podria veure la llum abans 
de fi nal d’any. El grup, que canta 
en català, aposta per històries  en 
clau pop i s’inspira en grups com 
Vetusta Morla, Antònia Font i 
Oasis.

Can Cuiàs i Terra Nostra s’han 
convertit en dos barris de refe-
rència pel que fa a la celebració 
de la Castanyada i Halloween 
i són dos focus d’atracció per a 
nens, joves i famílies que cada ve-
gada més opten per disfressar-se 
per a l’ocasió. A Can Cuiàs, al 
voltant de 700 persones van vi-
sitar els dies 3 i 4 de novembre 
el 16è Passatge del Terror que 
organitzen el Col·lectiu de Joves 
C4, amb el suport de la Regido-
ria d’Educació, Infància i Joven-
tut. Amb el títol ‘Fase REM, la 
profunditat dels somnis’, l’espai 
es va convertir en un centre d’in-
vestigació dels somnis on els visi-
tants recorrien cinc sales en què 
els pacients adormits projectaven 
els seus pitjors malsons, des de 
pallassos assassins fi ns a criatures 
del més enllà. Una de les nove-
tats d’aquesta edició va ser la in-
corporació de dos vídeos  gravats 
en col·laboració amb Montcada 

Comunicació, que es van projec-
tar a cada passi. Com cada any, 
els responsables del maquillatge 
van ser els alumnes de l’acadè-
mia Tuya de Barcelona. 

Canvis. A Terra Nostra, el mal 
temps va obligar a traslladar els 
actes previstos el 31 d’octubre 
a l’1 de novembre. A pesar del 
canvi de data, els carrers del bar-
ri es van omplir de centenars de 
persones, moltes de les quals di-
fressades, que van participar a la 
celebració organitzada per l’AV, 
amb el suport del Grup de Do-
nes i la Xarxa d’Equipaments. El 
sopar de germanor es va substi-
tuir per un dinar i l’espectacle de 
la Companyia Contrapunt es va 
suspendre. A la tarda es van fer el 
concurs de disfresses i el de cases 
decorades, davant de les quals es 
van formar llargues cues de visi-
tants. A banda, una quinzena de 
llars van repartir caramels fent el 
joc de ‘truc o tracte’.

Laura Grau | Redacció

Can Cuiàs i Terra Nostra,  
cites imprescindibles 
per celebrar Halloween
La xifra de persones disfressades augmenta any rere any

Amb el títol ‘Fase REM, la profunditat dels somnis’, un equip de científi cs explora les pors que s’amaguen als malsons en el 16è Passatge del Terror
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TOTS SANTS

Un dels principals atractius del Halloween a Terra Nostra és la visita a les cases decorades Terra Nostra es va omplir de nens i nenes disfressats

L’Ajuntament de Montcada i 
Reixac ha rebut una subvenció 
de la Diputació de Barcelona de 
200.000 euros, que es destinaran 
a dos projectes d’intervenció so-
bre el patrimoni local. Una parti-
da de 109.000 euros es dedicarà 
a la consolidació i la millora de 
la Casa de les Aigües –joia del 
patrimoni industrial català, de 
l’època modernista– i la resta, 
91.000 euros, per frenar la de-
gradació de la casa situada al 
Turó de Vista Rica, que data de 
fi nal del segle XIX. 

Protecció. Aquests diners prove-
nen del programa de la Diputa-
ció dedicat a la preservació del 
patrimoni arquitectònic de la 
demarcació, mitjançant obres 
de consolidació, reforma i reha-
bilitació d’edifi cis monumentals 
i de jaciments arqueològics. “El 
patrimoni és una prioritat per 
a aquest govern i l’hem de 
protegir; davant les difi cultats 

econòmiques que patim, agra-
ïm molt aquest tipus d’ajuts 
encara que però que siguin in-
sufi cients”, va expressar el presi-
dent de l’Àrea Territorial, Jordi 
Sánchez (ERC).
Amb els diners de la Diputació i 
una partida pròpia de 9.475 eu-
ros, l’Ajuntament restaurarà ele-
ments de la Casa de les Aigües 
com les fi nestres i els passamans 
de la sala de pous i es redactarà 
el projecte de restauració de la 
torre de l’aigua. A Vista Rica, 
l’ajut es dedicarà a sanejar la 
casa i l’edifi ci annex situat al re-
cinte i a eliminar construccions 
que s’hi van afegir als anys 30 
del segle XX, amb l’objectiu de 
recuperar l’aspecte original de 
la casa. Ambdues edifi cacions 
formen part del Catàleg de Pa-
trimoni, un document que es 
troba en procés d’aprovació de-
fi nitiva i que inclou un total de 
117 elements arquitectònics de 
Montcada i Reixac a protegir i 
preservar.

Laura Grau | Redacció

Se’n benefi ciaran la Casa de les Aigües i la de Vista Rica

DIPUTACIÓ DE BARCELONA

Nova injecció econòmica 
per millorar elements del 
patrimoni arquitectònic
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MÚSICA

L’Home Invent guanya el Premi Èxit 
del concurs de bandes Sona9 2018
El grup montcadenc també ha obtingut el Premi per Votació Popular a la gala fi nal

Els cinc components de L’Home Invent, durant la gala fi nal del concurs, mostrant el premi Èxit
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Laura Grau | Redacció
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BÀSQUET
El sènior A de la UB MiR es manté 
entre els millors classifi cats de la seva 
lliga, tot i encaixar la primera derrota 

FUTBOL SALA. SEGONA CATALANA

Al grup tercer, el Maderas San Andrés CFS Montcada B és quart, mentre que l’equip de l’FB Montcada ocupa el vuitè lloc

L’AE Can Cuiàs continua sense perdre 
i és líder amb un ple de cinc victòries

L’AE Can Cuiàs, que la tempo-
rada passada va acabar al cinquè 
lloc del grup 4t de Tercera Ca-
talana amb 45 punts, va pujar 
aquest estiu a Segona gràcies a 
la renúncia d’altres equips. Tot i 
ser un nouvingut, l’equip que di-
rigeix Toni Moreno s’ha adaptat a 
la perfecció a la nova categoria i, 
després de la disputa de cinc jor-
nades, és el líder del grup 3r amb 
cinc victòries consecutives. Des-
prés de guanyar el 20 d’octubre 
a la pista del FB Montcada (3-4), 
els de Can Cuiàs han sumat dues 
victòries més contra l’FS Sant 
Cugat B (7-2) i l’AP Nou Escorial 
B (3-5), amb protagonisme gole-
jador per a Sergio Bagüeste, au-
tor de set gols, fet que l’ha situat
al capdavant de la classifi cació de 
golejadors amb un total de 9. Pre-
cisament Bagüeste, que la tempo-
rada passada jugava a Tercera Di-
visió Nacional amb el CF Cover 
Premià de Mar, va ser un dels fi t-
xatges més destacats que han per-
mès pujar el nivell d’un equip que 
també es va reforçar amb el por-
ter Rafa López, Iván San Nicolás, 
David Ortega i Rachid El Habiba. 
“Tots hauríem signat guanyar 
els cinc primers partits de lliga. 
Era una fi ta difícil d’imaginar, 
encara que vam dissenyar la 
plantilla per aspirar a estar a la 
part alta de la classifi cació”, ha 

comentat Moreno, qui també des-
taca el bon ambient que hi ha al 
vestidor i la intensitat amb la que 
la plantilla afronta, tot i les baixes, 
els entrenaments i els partits. “Els 
jugadors estan il·lusionats i vo-
len lluitar per guanyar la lliga, 
però jo sóc més realista i prefe-
reixo anar partit a partit”, ha dit. 

Preocupació. Tot i aquest bon mo-
ment esportiu, a l’AE Can Cuiàs 
li amoïnen els problemes amb la 
seva pista que, malgrat estar co-
berta, queda impracticable quan 
plou. Moreno parla de “sensació 
d’impotència” per haver d’estar 
pendent del temps a cada jorna-
da i proposa, com a solució, que 
l’Ajuntament tapi els laterals amb  
lones per evitar que entri l’aigua. 

 

 

Rafa Jiménez | Redacció

L’AE Can Cuiàs s’ha adaptat a la perfecció a Segona Catalana i s’està consolidant com un dels aspirants a lluitar per l’ascens a Primera
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El Maderas San Andrés CFS 
Montcada B i l’FB Montcada van 
disputar el 8 de novembre al pa-
velló Miquel Poblet el segon derbi 
montcadenc de la temporada, que 
corresponia a la 2a jornada del 
grup 3r de Segona Catalana i que 
es va ajornar en el seu dia. La vic-
tòria va ser per al segon equip del 
CFS Montcada, que va guanyar 
amb un contundent 9 a 1, desta-
cant els tres gols de Pau Seijas. 

Una setmana més tard, l’FB Mont-
cada va empatar a la pista coberta 
del carrer Bonavista contra l’FS Cas-
tellar B (4-4) després de desaprofi -
tar un avantatge de 4 a 1 i ara és 
vuitè amb 7 punts. Per la seva part, 
el Maderas San Andrés és quart 
amb 10 punts després d’encaixar 
el 10 de novembre la seva primera 
derrota de la temporada a la pista de 
l’Sport Sala Santa Perpètua (6-2), tot 
i avançar-se inicialment per 0 a 2 | RJ

L’CFS Montcada B guanya el derbi contra 
l’FB Montcada amb una golejada per 9 a 1
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El sènior A de la UB MiR con-
tinua situat entre els primers 
classifi cats del grup 7è de Ter-
cera Catalana amb una balanç 
de sis victòries i una derrota en 
7 jornades. El 4 de novembre, 
l’equip de Miguel Ángel Ga-
nella va perdre el seu primer 

partit contra el SESE B (62-63) 
al pavelló Miquel Poblet. Una 
setmana més tard, els montca-
dencs van guanyar a la pista 
de la UE Claret B (68-72) i són 
quarts, empatats amb l’EPSA i 
el SESE B, i a un punt del líder, 
la UB Llefi à | RJ

Regal de 250 ulleres per a la família del club blau
La botiga Mi Óptico (Major, 19) ha arribat a un acord amb la UB MiR per 
formar part de la seva llista de comerços col·laboradors. Mitjançant un 
conveni, els jugadors, entrenadors i membres de la junta directiva podran 
participar en una campanya de prevenció de salut visual que inclou el 
regal de 250 ulleres graduades. L’acte formal per establir l’acord es va fer 
el 8 de novembre amb la presència de Carles Vilalta, president de la UB 
MiR; Miguel Climent, responsable de Mi Óptico, així com Marc Gené i 
Ricard Lozano, capitans del sènior A masculí  –tots, a la foto | RJ
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Quique Araujo no continuarà 
sent el coordinador del Fut-
bol Base Montcada després de 
l’acord al qual han arribat amb-
dues parts. El tècnic, que va ser 
presentat al mes de juny, dona un 
pas al costat, per la diferent ma-
nera de veure les seves funcions
al club respecte la quantitat 
d’hores que havia de dedicar 
a la seva feina, “fet que estava 
afectant la meva vida famili-
ar i laboral”, segons ha indicat 
Araujo. 
L’excoordinador, que fa dues 
temporades va ocupar aquest 
càrrec al CD Montcada, lamen-
ta no haver pogut fi nalitzar “un 
projecte que, basat en una 
transformació digital i esporti-
va a llarg termini, hagués situ-
at el club en el punt més alt del 
futbol català”. Al seu compte 
ofi cial de Twitter, l’FB Montca-

da ha agraït la feina feta  per 
Araujo, a qui desitja sort per al 
futur. De moment, el club no es 
planteja fi txar un nou coordi-
nador i apostarà per l’equip que 
formen Dani Busquets, Pepe 
Muñoz i Alejandro Escruela.

Cromos. L’FB Montcada ha 
anunciat que ja disposa dels cro-
mos de tots els equips de l’enti-
tat corresponent a la temporada 
2018-19. Els que acabin aquesta 
col·lecció, podran accedir al sor-
teig d’un monocicle elèctric. 

Ambdues parts tenien una manera diferent de veure les seves funcions i dedicació

Quique Araujo no seguirà sent el 
coordinador del Futbol Base Montcada

FUTBOL

Araujo, a la dreta, al costat d’Antoni Sánchez, president del FB Montcada, durant la seva presentació
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Rafa Jiménez | Redacció

Manuel Colete va presentar el 
29 d’octubre la seva renúncia a 
seguir entrenant la UD Santa 
María B després de no haver po-
gut sumar cap punt a les quatre 
primeres jornades disputades al 
grup 7è de Quarta Catalana. 
Tot i la seva dimissió, Colete, 
que també és membre de la jun-
ta directiva del FB Montcada, 
encara va asseure’s a la banqueta 
del fi lial el 3 de novembre, encai-
xant la cinquena derrota al camp 
de la UE Rubí C (8-1). “S’havia 
de fer alguna cosa per buscar 
una reacció perquè no estava 
funcionant res i la moral dels 
jugadors estava per terra”, ha 
comentat Colete, qui va voler 
transmetre una fi losofi a de joc 
de toc que no ha sortit bé i que, 
a més, va haver de refer la seva 

plantilla a principi de tempora-
da després de patir quatre bai-
xes, incloent les de tres defenses
centrals. “No vull posar excu-
ses, però hi ha jugadors que 
han hagut de canviar la seva 
posició i, a més, ens ha tocat un 
grup molt complicat en una 
categoria que, tot i ser l’última, 

és molt exigent per a jugadors 
tan joves”, ha dit l’extècnic. 
El substitut de Colete és Enrique 
Gómez, que estava entrenant a 
la UD Águila de Badalona, que 
juga al grup 15è de 4a Catalana. 
Gómez va debutar el dia 10 amb 
una derrota a l’estadi de la Fer-
reria contra el Can Fatjó B (1-2). 

El nou tècnic va debutar el 10 de novembre i l’equip ja encadena sis derrotes seguides

Enrique Gómez substitueix Manuel 
Colete a la banqueta del Santa María B

Manuel Colete, extècnic de la UD Santa María B
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Després d’haver puntuat a les sis 
jornades anteriors, el primer equip 
de la UD Santa María va encaixar 
el 10 de novembre la seva terce-
ra derrota en 11 partits contra el 
Bellavista Milán (1-2). L’equip de 
Robert Villa és cinquè al grup 9è 
de 3a Catalana, amb 20 punts  | RJ

Acaba la bona ratxa de 
la UD Santa María A

Només suma 4 punts i ha encaixat tres derrotes seguides

FUTBOL SALA

El Broncesval Montcada 
baixa fi ns al penúltim lloc 

Amb una victòria en 7 jorna-
des, el Broncesval CFS Mont-
cada s’ha situat a la penúltima 
posició del grup 1r de 3a Divi-
sió Nacional, tot i que encara té 
pendent un partit a la pista del 
CFS Arenys de Munt. Des que 
va empatar el 13 d’octubre con-
tra l’FS Sant Joan de Vilassar 
(3-3), el sènior A ha perdut els 
tres últims partits que ha dispu-
tat, dos al pavelló Miquel Poblet 
–contra l’FS Sant Cugat (3-5) 

i l’FS Ripollet (1-4)– i un altre 
a la pista de l’Olímpic Floresta 
(5-4). “No esperàvem aquest 
inici tan negatiu, però hem de 
ser realistes i reconèixer que, 
de moment, el nostre objectiu 
ha canviat. Hem de continuar 
treballant per trencar aquesta 
dinàmica”, ha dit el tècnic, Álex 
Fernández, qui reconeix que el 
seu equip necessita “guanyar 
dos partits seguits per tornar a 
agafar confi ança” | RJ

El derbi contra el líder, l’FS Ripollet, va fi nalitzar amb victòria dels ripolletencs per 1 a 4
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Enrique Gómez, nou entrenador del fi lial

R
AF

A 
JI

M
ÉN

EZ

L’equip es manté a la part alta amb sis victòries en 7 jornades

BÀSQUET

El sènior A de la UB MiR 
encaixa la primera derrota
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.....Minut i resultat....................................

El equips sèniors del 
CK Montcada i 
l’AEE Montserrat Miró 
comencen una nova 
temporada amb una 
reestructuració de les 
categories

R
AF

A 
JI

M
ÉN

EZ

KORFBAL El korfbal català va començar el 3 i 4 de novembre una nova temporada 
amb una reestructuració de les seves categories. El sènior A del CK Mont-
cada continua a Primera Divisió i va debutar el dia 4 amb una derrota a la 
pista coberta de la Zona Esportiva Centre contra el CK Barcelona (21-27). 
La màxima categoria, que consta de cinc equips, realitzarà al llarg de la 
temporada un total de tres voltes, la tercera de la qual es decidirà per 
sorteig. La nova Segona Divisió, formada per nou clubs, es divideix en 
dos grups i comptarà amb la presència de dos conjunts montcadencs, 
el sènior B del CK Montcada, que jugarà al grup A, i l’AEE Montserrat 
Miró, que ho farà al B. Hi haurà una classifi cació conjunta i es disputaran 
tres voltes, la tercera de les quals constarà d’enfrontaments a partit únic 
contra equips de l’altre grup. El CK Montcada B també va debutar el 4 de 
novembre amb una victòria a casa contra el KC Barcelona B (16-13). En 
canvi, l’AEE Montserrat Miró ha descansat, per diferents motius, a les dues 
primeres jornades i debutarà el 25 de novembre contra el CK Badalona | RJ

Nova sortida del Montcada Camina a Can Cuiàs
Un total de 33 persones va participar el 4 de novembre en una nova 
proposta del cicle d’excursions que promouen El Cim, el CEAV i el CECC 
amb la col·laboració de l’IME i que consistia en una caminada de 15 qui-
lòmetres al Mirador de l’Estrella-Can Cuiàs. La propera sortida, de 10 km, 
es farà el 2 de desembre amb destinació al Parc de la Llacuna-Ripollet i 
serà l’última d’aquest any | RJ

JO
SE

P 
R

IB
A

ATLETISME
La JAM anuncia la data de la propera Montescatano
La setena edició d’aquesta cursa d’atletisme que la Joventut Atlètica 
Montcada organitza a la serralada de Marina se celebrarà el proper 
28 d’abril. Les inscripcions s’obriran al gener de l’any vinent | RJ

EXCURSIONISME
Unes 200 persones participen a la caminada del CEI
El Club Excursionista Inde-
pendent de Catalunya (CEI), 
amb seu a Sant Cugat, va 
organitzar l’11 de novembre 
a la serralada de Marina la 
Kami-Cei, la seva caminada 
popular que, en la seva on-
zena edició, va reunir prop 
de 200 marxaires amb la 
col·laboració d’una trentena 
de voluntaris. La caminada, amb sortida i arribada davant del pavelló Mi-
quel Poblet, va tenir tres recorreguts de 15, 18 i 25 quilòmetres. Els orga-
nitzadors han agraït la col·laboració rebuda per part de l’Ajuntament | RJ
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HANDBOL
El sènior C del CH La Salle ocupa la quarta posició a 
Quarta Catalana amb una única derrota en sis jornades

Aquest equip de nova creació que 
entrena Sergi López només ha per-
dut un partit després de la disputa 
de sis jornades al grup A de Quarta 
Catalana. Els lassal·lians són quarts 
amb 9 punts i, a les dues últimes 
jornades, han empatat contra el CH 
Sant Andreu (30-30) i han guanyat 
a la pista de l’Handbol Gavà C (21-
28). A Primera Estatal, el sènior A 
és vuitè després de caure contra el 
JH Mataró (29-19) i el CH Sant Es-
teve Palautordera (32-35) | RJ 

El CD Montcada deixa 
escapar dos punts 
a l’últim minut i perd 
el segon lloc de la lliga
El conjunt que entrena Claudio 
Festa comparteix, amb un total 
de 23 punts, la segona posició del 
grup 2n de 2a Catalana amb el 
CCD Turó Peira després d’empatar 
el seu últim partit contra el Young 
Talent Badalona Sud (1-1) per cul-
pa d’un gol en contra al minut 89. 
Una setmana abans, els verds ha-
vien guanyat al camp del Valldoreix 
(1-3) | RJ 

L’equip d’Antonio Moya va aconse-
guir l’11 de novembre al camp del 
CE Sant Jordi (1-2), i en partit cor-
responent a la 9a jornada, la prime-
ra victòria de la temporada a fora 
de casa gràcies als gols d’Adriana 
‘Ronnie’ Domínguez i d’Ainara Ta-
lavera. Les montcadenques, que 
una setmana abans havien perdut 
a l’estadi de Can Sant Joan contra 
el líder, el CF Palautordera (0-6), 
sumen 11 punts i són novenes al 
grup 2n de Primera Catalana | RJ 

FUTBOL 
El conjunt femení del FB Montcada guanya el seu 
primer partit a domicili al camp del CE Sant Jordi (1-2)

Amb un total de 8 punts, el primer 
equip del CTT La Unió ocupa la 
sisena posició al grup 1r del cam-
pionat Preferent de Barcelona des-
prés d’encaixar l’11 de novembre 
la segona derrota de la temporada 
a la pista del TT Badalona (6-0), en 
partit corresponent a la sisena jor-
nada. Per la seva part, els sèniors B 
i C –a la foto, un dels jugadors– del 
CTT La Unió, que juguen als grup 
2ns de Segona A i Tercera respecti-
vament, encara no han pogut gua-
nyar cap jornada i ocupen la cua 
de les seves classifi cacions | RJ 

La UE Sant Joan-Atlètic juga dos partits seguits a fora 
de casa amb un balanç d’una victòria i una derrota
L’equip de Paco Hidalgo va obtenir el 4 de novembre la seva segona vic-
tòria de la temporada, la primera a domicili, al camp de l’AEC Manlleu 
(0-1) gràcies a un gol de Javi Ruiz. Una setmana més tard, els de Can 
Sant Joan van perdre al camp del CF Sabadell Nord (4-1) i, després de 
la disputa d’11 jornades, ocupen la 15a posició al grup 1r de Primera 
Catalana amb 11 punts. D’altra banda, el porter Jordi Rivera, que esta-
va sent suplent d’Alfonso Medina, ha anunciat que deixa el futbol | RJ 
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TENNIS DE TAULA
El sènior A del CTT 
La Unió encaixa la 
seva segona derrota
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Juga a Primera Divisió i ha estat escollida capitana de l’equip

BÀSQUET

Paula Orenes debuta 
a l’NCCA nord-americana

Paula Orenes va debutar el 6 
de novembre amb l’equip de 
la Universitat Internacional de 
Florida, de Miami, a la confe-
rència C-USA de la Primera 
Divisió de l’NCAA (Associació 
Nacional Esportiva Università-
ria). El primer partit de la lliga 
va fi nalitzar amb derrota con-
tra la Universitat de Miami (43-
94). Orenes, que ha estat esco-
llida capitana del seu equip, va 
sortir al quintet inicial, aconse-
guint 3 punts en 29 minuts | RJ
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Paula Orenes, amb la samarreta de la FIU

L’Electrodomèstics Carretero 
CFS Montcada A va guanyar 
clarament, amb un 0 a 15, el derbi 
prebenjamí que es va disputar el 
10 de novembre a la pista de l’AE 
Can Cuiàs. Leo Gómez i Alan 
Lopez, amb cinc i quatre gols 
respectivament, van ser els pro-
tagonistes de la golejada visitant.
Després de la disputa de cinc jor-
nades, el prebenjamí A del CFS 
Montcada és líder del grup 7è 
amb cinc victòries mentre que 
l’AE Can Cuiàs és quart amb dos 
triomfs i tres derrotes.

FUTBOL SALA

El CFS Montcada A guanya el derbi 
prebenjamí contra l’AE Can Cuiàs
L’Electrodomèstics Carretero va vèncer per 0 a 15 i és líder amb cinc victòries seguides

Rafa Jiménez | Redacció

L’Electrodomèstics Carretero CFS Montcada A va ser molt superior en la seva visita a Can Cuiàs

Va contribuir a la victòria en el debut contra Corea (4-0)

FUTBOL

Claudia Pina marca dos 
gols al Mundial sots-17

Claudia Pina, jugadora mont-
cadenca de 17 anys del FC 
Barcelona, va marcar dos gols 
en la victòria que la selecció es-
panyola va aconseguir el 14 de 
novembre contra la República 
de Corea (4-0) en el seu debut 
al Mundial sots-17 que s’està 
disputant a Uruguai fi ns a l’1 
de desembre. Espanya forma 

part del grup D i tornarà a 
jugar en aquesta primera fase 
contra Colòmbia, el dia 17, i 
Canadà, el dia 21. 
La selecció sots-17 va aconse-
guir la tercera posició a l’últi-
ma edició del Mundial que es 
va disputar a Jordània al 2016 
i és la vigent campiona d’Eu-
ropa | RJ
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Claudia Pina es va proclamar aquest estiu subcampiona del món amb la selecció espanyola sots-20

Els equips A –a la foto– i B de 
l’escoleta del CFS Montcada van 
participar l’11 de novembre a la 
primera Trobada de Promeses de 
Barcelona d’aquesta temporada 
que la Federació Catalana de Fut-
bol va organitzar a Esparreguera. 
Els conjunts locals van jugar contra 
l’equip amfi trió, el CFS Sant Joan 
Despí, l’FS Olesa i el Palau Solità i 
Plegamans 2007 | RJ

Trobada de promeses 
a Esparreguera
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La Federació catalana l’ha convocat per competir a Ponferrada

KARATE

Paula Franco participarà 
al campionat d’Espanya

Paula Franco, del club Shi-Kan, 
ha estat seleccionada per la Fe-
deració Catalana de Karate per 
disputar el Campionat d’Espa-
nya que se celebrarà entre el 24 
i el 25 de novembre a Ponfer-
rada. Franco, que és la vigent 
campiona de Catalunya, com-
petirà en kumite a la categoria 
júnior femenina de -59 kg | RJ Paula Franco anirà al campionat d’Espanya
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L’equip, que ha descansat en dues jornades, és vuitè

FUTBOL. FB MONTCADA

Dues victòries en quatre 
partits per al juvenil C 

El juvenil C del FB Montcada, 
que només ha disputat quatre 
partits –ja que ha tingut dues 
setmanes de descans en sis 
jornades– és vuitè al grup 27è 
de Segona Divisió. L’equip ver-
mell suma sis punts gràcies a 
les victòries que va aconseguir 
en el seu debut al camp de la 

UE Sant Fost B (0-9) i contra 
la UD Lourdes (4-0) a l’estadi 
de la Ferreria, a la 4a jornada. 
En contrapartida, el juvenil C 
ha perdut els altres dos partits 
que ha disputat al camp de la 
UE Mollet C (4-0) i a la darre-
ra jornada, a casa, contra l’EF 
Barberà-Andalucia C (1-4) | RJ
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El juvenil C del FB Montcada va perdre el 10 de novembre contra l’EF Barberà-Andalucía C (1-4)

Irene Aguado, que debutava a la 
categoria alevina, i Álex López, 
que s’estrenava en un torneig 
d’alt nivell, no es van classifi car  
per al campionat estatal després 
de quedar eliminats al Torneig 
Zonal Classifi catori (Catalunya-
Aragó-Balears-Navarra) que es 
va disputar entre l’1 i el 3 de no-
vembre a Bàscara (Girona). Els 
dos jugadors del CTT La Unió 
encara tenen una nova oportuni-
tat de classifi car-se per al torneig 
nacional que es farà a Saragossa 
a principis de desembre | RJ

Aguado i López 
es queden fora 
de l’estatal

TENNIS DE TAULA

Irene Aguado i Álex López a Bàscara (Girona)
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Laura Riera
Amb només 23 anys, els seus trencadors dissenys de vestits de núvia –inspirats en l’estètica 
motard– van causar sensació a la darrera edició de la Barcelona Bridal Fashion Week 2018, on 
es donen cita els professionals més prestigiosos del món en aquest àmbit de la moda. Un any i 
mig després d’acabar els seus estudis i treballar als tallers de la dissenyadora Rosa Clarà, Laura 
intenta obrir-se camí en el món de l’alta costura creant la seva pròpia empresa, amb l’ajut de la 
família i l’assessorament del Servei de Promoció Econòmica de l’Ajuntament. Una altra mostra de 
la seva creativitat són els dissenys de les disfresses que ha lluït la comparsa La Unió s’engresca 
a la Rua de Carnaval en els últims 10 anys, una responsabilitat que va aguditzar les seves dots 
organitzatives i de lideratge. La jove dissenyadora de Mas Rampinyo aposta per la innovació, ja 
sigui experimentant amb teixits futuristes com el 3D o transgredint els cànons tradicionals.

‘Reivindico les núvies 
seductores i atrevides’

D’on et ve l’afi ció pel disseny?
Des de petita m’ha agradat el món 
de la roba i el disseny. Amb només 
5 anys, vaig triar les teles i els colors 
del meu primer mallot per competir 
amb el Club Gimnàstic de La Unió. 
La meva àvia m’ensenyava a cosir 
a les vacances de Nadal i estiu i 
jo practicava fent vestits per a les 
meves nines. 
Per què vestits de núvia?
Perquè m’avorreix la roba normal 
i, a més, és un sector on pots 
introduir novetats com vaig fer 
amb la col·lecció ‘Motor Maids’. 
Reivindico les núvies seductores i 
atrevides, enfront del model més 
conservador.
Com se’t va acudir la col·lecció de 
núvies ‘moteres’?
En un viatge a Los Ángeles, vaig 
visitiar la Ruta 66 a Santa Mònica, 
on vaig coincidir amb una trobada 

d’afi cionats a les motos. Em vaig 
preguntar quin vestit triaria una 
noia motard per casar-se i, a partir 
d’aquest moment, van començar a 
fl uir les idees.
No és més difícil obrir-se camí 
fent vestits de núvia que roba de 
carrer?
Jo defenso l’alta costura, que s’està 
perdent per culpa dels productes 
de baix cost fabricats a la Xina. 
Pots trobar vestits de núvia per 300 
euros, però encara hi ha persones 
que, en una ocasió tan especial 
com el seu casament, opten per 
un vestit fet a mida amb teles i 
disseny de qualitat. En el sector 
de la roba de carrer, en canvi, no 
pots competir amb gegants com 
Inditex.
No creus que hi ha poca diversitat 
en la forma de vestir avui dia?
Sí, ara tothom va igual. La gent ja 

no té estil propi i només vesteix la 
roba que les grans multinacionals 
volen. Si es posa de moda el color 
mostassa o les faldes estretes, la 
majoria ho compra encara que 
no l’afavoreixi. Una persona ha de 
saber el que li queda bé i el que 
no, al marge de les modes. És una 
qüestió de personalitat.

Estàs preparant alguna nova 
col·lecció?
Acabo de tornar de la ‘Navarra 
Weedding Weekend’, on he 
presentat 16 models de núvia i 
de festa fets amb materials poc 

habituals en aquest tipus de vestit 
com el teixit 3D i la pell. Ara he 
començat a treballar en una nova 
col·lecció inspirada en l’espai que 
se’m va ocòrrer arran d’una visita a 
la NASA i el visionat de la pel·lícula 
‘Figuras ocultas’, sobre tres 
científi ques afroamericanes que 
van treballar en aquesta agència 
espacial.
Ja has registrat la teva pròpia 
marca de roba Laura Riera.
Sí, ja tinc els drets i un petit taller 
al polígon de la Ferreria. Ara estic 
intentant trobar un punt de venda 
a Barcelona, ja sigui un local 
compartit o una botiga multimarca. 
Utilitzo l’Instagram per donar a 
conèixer la meva marca i estic en 
procés de tenir un web propi.
Veig que estàs decidida a triomfar.
Ara tinc la força, l’edat, l’energia 
i la possibilitat de fer-ho, perquè 

encara visc amb els meus pares. 
A més, ells sempre han tingut 
negoci propi i saben com funciona 
aquest món. La seva experiència 
i la implicació d’amics i familiars 
m’estan ajudant molt. 
A qui t’agradaria vestir algun dia?
A la Miley Cyrus. De fet, ja he 
fet alguna cosa pensant en ella i 
també en la vedet nordamericana 
Dita Von Tese. M’agraden els seus 
canvis de look atrevits.
Quins són els teus referents en el 
món del disseny de moda?
Els meus preferits són Jean Paul 
Gautier i Balenciaga i, com a 
personalitat infl uent, Coco Chanel, 
per la revolució que van suposar  
les seves propostes en la moda 
femenina.
Què fas quan no dissenyes?
Quan estic col·lapsada, la meva 
escapatòria és fer reposteria.

‘Una persona ha de 
saber el que li queda 
bé i el que no, al 
marge de les modes’

Dissenyadora de moda

A títol personal
LAURA GRAU
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