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El túnel de l’R2 es farà amb 
dos mètodes constructius

Centenari de 
la Casa de la Vila

Es presenta una guia sobre com actuar enfront d’aquesta xacra social l PÀG. 3

>NOVETAT

Protocol municipal per detectar 
maltractaments a la gent gran

Montcada recrearà 
el 15 de desembre 
els actes que es van 
fer amb motiu de la 
inauguració de la seu 
consistorial el 1918
PÀG. 18

Els tècnics redactors del projecte proposen fer una part  en trinxera i l’altra, 
en excavació per evitar problemes amb el freàtic i el Rec Comtal PÀG. 7
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MATERIAL DE DIFUSIÓ
El consistori ha elaborat un llibret 
amb un extracte dels aspectes més 
destacats de la guia que es repartirà 
entre tota la ciutadania

GENT GRAN

Montcada i Reixac posa fi l a l’agulla per 
visibilitzar el fenomen del maltractament
L’Ajuntament ha editat una guia per fer front a la problemàtica, que es va presentar el 28 de novembre a la Casa de la Vila 

L’Ajuntament, amb el suport de 
la Diputació de Barcelona, ha ela-
borat una guia local per fer front 
als maltractaments a les persones 
grans. El document pretén facili-
tar la feina als professionals que 
treballen en l’atenció al col·lectiu 
i, alhora, apropar informació a la 
ciutadania sobre la problemàtica. 
La guia es va presentar pública-
ment el 28 de novembre en un 
acte que va tenir lloc a la Casa 
de la Vila, amb la presència de 
la presidenta de l’Àrea Social, 
Mar Sempere (Círculo); la cap 
del Servei de Suport de Progra-
mes Socials de la Diputació, Io-
landa Moragues, i el president 
de l’Associació 
per a la inves-
tigació del mal-
tractament a les 
persones grans, 
Jordi Muñoz, 
de la Fundació 
Eymas, qui va 
elaborar al 2011 una guia de 
prevenció marc, que ha servit de 
model als municipis, inclòs el de 
Montcada i Reixac. 

Valoracions. “Hem decidit fer la 
guia perquè les persones grans 
són un col·lectiu que amb fre-
qüència pateix fragilitat i la 
seva veu no sempre és escol-
tada”, va dir Sempere durant la 
presentació.  L’edil va apuntar 
que, segons l’OMS, una de cada 
10 persones grans ha patit una 
situació de maltractament, “però 
la realitat ens diu que només 
hi ha una denúncia d’un de 
cada 24 casos”. En aquest sentit, 
Sempere va demanar a la ciuta-
dania que denunciï els casos que 
conegui. L’elaboració de la guia 

ha anat a càrrec de la consultora 
Noemí Culell, amb el fi nança-
ment de la Diputació. La cap del 
servei de Suport als Programes 
Socials va agrair a Montcada i 
Reixac la seva adhesió al movi-
ment de bon tracte impulsat fa 
uns anys per l’ens supramunici-
pal. “Es tracta d’un problema 
de complexa intervenció i per 
superar-lo caldria una legis-
lació, professionals formats, 
campanyes de sensibilització i 
més recursos”, va dir Moragues.

Propostes. La guia proposa ac-
tuacions concretes per a les di-
ferents fases d’intervenció i pro-
porciona indicadors de risc per 

tal d’avaluar  
si una perso-
na està sofrint 
maltractament. 
El volum s’ha 
elaborat amb 
les aportacions 
dels agents que 

intervenen en el territori i ofe-
reix informació i contactes de la 
xarxa de professionals del sector. 
Segons els experts, els maltrac-
taments poden ser de diferents 
tipus com el físic, psicològic, 
econòmic o sexual, i no entenen 
d’esferes socials, econòmiques, 
ètniques o geogràfi ques. 
Les formes en què es manifesten 
aquests tipus de violències també 
són diverses, sent de vital impor-
tància reconèixer la diversitat a 
l’hora d’intervenir per protegir 
la persona afectada. Els senyals  
d’aler ta que s’associen a les dife-
rents formes de maltractament 
no són exclusius per a cadascuna 
de les varietats. La nova guia es 
publicarà al web municipal mont-
cada.cat.

Sílvia Alquézar | Montcada
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El document pretén 
ser una eina per als 
professionals i apropar 
informació a la població

‘La discriminació per raó d’edat és la tercera més 
estesa al món després del racisme i el sexisme’

Mar Sempere, al centre, amb els professionals que han treballat en l’elaboració de la guia per fer front als maltractaments a la gent gran

Jordi Muñoz és advocat i pre-
sident de l’Associació per a la 
investigació del maltractament a 
les persones grans. Fa més de 
20 anys que treballa en defensa 
dels drets del col·lectiu.

Per què serveix la guia?
És una eina molt important per 
als professionals del sector, ja 
que els ajudarà a agafar confi an-
ça i a consensuar criteris per 
abordar la problemàtica. És una 
sort que l’Ajuntament, sota el 
paraigües de la Diputació, hagi 
tirat endavant la guia, ja que és 
un pas endavant en la visibilitza-
ció dels maltractaments.
Per què es produeix aquest trist 
fenomen?
La discriminació per raó d’edat  
–que s’anomena edadisme– és 
la tercera més estesa arreu del 
món després del racisme i el 
sexisme, que s’estan reduint 
progressivament a diferència de 
la primera, que s’incrementa. 
La societat contribueix a l’aug-
ment d’aquest fenomen amb el 

seu ritme frenètic i els missatges 
contants sobre productes anti-
envelliment. Tothom, algun cop 
a la vida, ha fet algun comentari 
negatiu sobre la vellesa com, per 
exemple, que l’àvia es repeteix 
molt o que no podem anar enlloc 
perquè està malalta i l’hem de 
cuidar. Aquestes actituds gene-
ren edadisme. Crec que hauríem 
de ser empàtics amb les perso-
nes grans i tractar-les igual que 
ens agradaria que ens tractessin 
quan arribem a la seva edat.
Com es pot reduir l’edadisme?
D’una banda, hem d’empoderar 
les persones grans, la majoria de 
les quals pertanyen a una gene-
ració que ha viscut situacions  
molt difícils, com una guerra i 
una dictadura, i ha crescut en 
la cultura de l’obligació i no dels 
drets. D’altra banda, cal fer un 
pas endavant a nivell individual 
i col·lectiu per erradicar la pro-
blemàtica. La implicació de les 
administracions en la lluita con-
tra els maltractaments també és 
bàsic. S’haurien de fer moltes 

campanyes de conscienciació 
per visibilitzar el problema.
N’hi ha molts casos?
La majoria dels casos es donen 
al domicili, on ens costa molt ac-
cedir-hi, per tant, és difícil saber 
la quantitat de persones que els 
pateixen. La situació ha millorat 
en els últims 20 anys, tot i que 
encara falta molt camí per re-
córrer. Les expectatives són po-
sitives perquè comptem amb la 
implicació dels professionals i de 
les institucions | SA 
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QUEIXA MUNICIPAL
L’Ajuntament demana a la Generalitat 
que sancioni Lafarge per tres episodis de 
vessament de fuel a la llera del Besòs

SALUT PÚBLICA

El Pla de prevenció de drogues també 
treballarà l’addicció a les pantalles
El document proposa una seixantena d’accions de prevenció i informació adreçades a la població d’entre 12 i 29 anys

L’Ajuntament ha donat el tret 
de sortida ofi cial al Pla Local de 
Prevenció de Drogues i Pantalles 
2018-2022 (PPDP), amb el lema 
‘En positiu’, que es va presentar 
el 15 de novembre a l’Auditori 
Municipal. El document recull 
les línies estratègiques que guia-
ran les polítiques de prevenció al 
llarg dels pròxims quatre anys i, 
alhora, ordena els recursos i les 
accions que ja s’estan fent al mu-
nicipi i en proposa de noves adre-
çades a la població d’entre 12 i 
29 anys. Per primera vegada, el 
document incorpora l’addicció a 
les pantalles com una problemà-
tica creixent entre els joves, amb 
accions concretes destinades a 
promoure el bon ús dels disposi-
tius mòbils i recursos per atendre 
els casos greus.

Diagnosi. Segons la diagnosi in-
closa al PPDP, l’alcohol, el tabac 
i el cànnabis són, per aquest or-
dre, les substàncies més consumi-
des pels joves, que cada vegada 
les proven més aviat. L’estudi 
també constata que existeix un 
perill de normalització del con-
sum d’algunes substàncies vin-
culades a l’oci i que els telèfons 
mòbils condicionen el dia a dia 
del jovent, afectant la seva capa-
citat de concentració.  
En l’elaboració del document hi 
han intervingut prop de 200 per-
sones. “És important destacar 
la implicació d’una vuitantena 

de joves en la redacció del pla, 
per tal que se sentin part de la 
solució”, va explicar la regido-
ra de Serveis Socials i Polítiques 
d’Inclusió i Salut Pública, Mar 
Sempere (Círculo). El consistori 
ha destinat 30.000 euros al Pla 
per a aquest any i 30.000 més per 
al 2019. El document contempla 
4 eixos d’acció, 20 objectius i 62 
accions concretes, el gruix de les 
quals corresponen als àmbits de la 
informació i la prevenció, segons 
va explicar el tècnic Cesc Cabra. 

Experiències. L’acte també va 
comptar amb l’explicació del 
Punt d’Informació sobre Dro-
gues (PASSA), a càrrec de Rosa 
Galbany. “El servei es va posar 
en marxa al 2015 i considerem 
que s’ha consolidat, passant 
d’una vintena d’usuaris el pri-
mer any a 78, el 2017”, va dir. 
Un altre exemple d’experiència 
amb èxit en el marc de la detec-
ció i reducció de riscos respecte el 
consum el va presentar l’educa-
dor Tomàs Massaguer, qui forma 
part de la parella educativa que 
intervé a l’espai públic els caps 
de setmana. La cap del servei de 
Suport als Programes Socials de 
la Diputació de Barcelona –ens 
que ha col·laborat en l’elaboració 
del PPDP–, Iolanda Moragues, 
va lloar l’esforç de l’Ajuntament 
per disposar d’aquest document i 
el va convidar a participar en un 
espai d’intercanvi i millora que 
s’ha posat en marxa per a aquells 
municipis que compten amb un 
pla. Per a l’alcaldessa, Laura 
Campos (ICV-EUiA), “aquesta 
és una mostra més de l’apos-
ta municipal per les polítiques 
d’atenció a les persones i el tre-
ball transversal”.

Laura Grau | Montcada
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L’alcohol, el tabac 
i el cànnabis són 
les drogues més 
consumides pels joves 

Patrícia Ros explica el model islandés Planet Youth

Els tècnics Cesc Cabra, Tomàs Massaguer i Rosa Galbany van explicar alguns dels eixos del Pla Local de Prevenció de Drogues i Pantalles

La presentació del PPDP va in-
cloure la conferència de la psi-
còloga clínica Patrícia Ros, qui 
va explicar el programa Planet 
Youth, que s’està desenvolupant 
en algunes ciutats de Catalu-
nya, seguint el model d’Islàndia. 
Aquest pla, que va suposar una 
reducció dràstica dels nivells 
de consum entre els joves is-
landesos, suposa un canvi de 
paradigma i està basat en tres 
pilars fonamentals: l’evidència 
científi ca, l’abordatge comunitari 
i el constant diàleg entre els in-
vestigadors, els polítics i els tèc-
nics i professionals. Visiona els 
adolescents com el futur de les 
próximes generacions adultes; 
es focalitza en una prevenció 
primària i universal; requereix 
un compromís a llarg termini 
i no només en un període de 
temps prefi xat i posa èmfasi al 
canvi dels contextos socials i no 
als individuals. El programa té 

com a punt de partida 
una enquesta que es fa 
cada any entre els nens 
i adolescents de 10 a 
16 anys, en el marc de 
les escoles i els instituts 
per aconseguir el mà-
xim de participació. 
Als joves se’ls garanteix 
l’anonimat i se’ls propor-
cionen les instruccions  
per respondre unes 70 
preguntes sobre  el seu 
grau d’autoestima, els hàbits de 
consum d’alcohol i altres drogues, 
les condicions de vida socials,  les 
característiques del barri on viuen, 
les creences religioses i la qualitat 
de les relacions parentals, entre 
d’altres. 
“Les anàlisis d’aquestes en-
questes posen en evidència que 
el vincle familiar, la pertinença 
a grups d’iguals i la realització 
d’activitats d’oci de manera pe-
riòdica i estructurada són els 

factors de protecció cap als 
patrons de vida saludable dels 
adolescents”, va remarcar Ros, 
qui aposta per una prevenció  
“duradora, consistent i global”, 
en detriment de les campanyes 
puntuals que només incideixen 
en missatges cap als joves i la 
seva conducta “La implicació 
de tota la comunitat és essen-
cial per aconseguir canvis a 
llarg termini”, va concloure la 
psicòloga | LG 
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Bartolomé Egea ja ha estat presen-
tat a la militància com el nou alcal-
dable del PSC a les eleccions mu-
nicipals del 26 de maig del 2019. 
El 17 de novembre el candidat va 
debutar com a cap de llista en un 
acte fet a l’Auditori, ple de gom a 
gom, en què va estar acompanyat 
per M. Carmen Porro, portaveu 
del grup socialista a l’Ajuntament 
i cap de llista de la formació als 
passats comicis, i Salvador Illa, 
secretari d’organització del PSC. 
Egea, veí de la Font Pudenta de 53 
anys, va fer un repàs a la seva vida 
personal i laboral, marcada pel fet 
de regentar una botiga al seu bar-
ri des de fa 33 anys. “Això m’ha 
permès ser conegut i veure els 
seus problemes dels ciutadans 
en el dia a dia, una realitat que 
no sempre veuen els polítics”, va 
dir. En el cas de ser escollit com al-
calde, Egea va dir que “escoltarà 
la gent” i va demanar als assis-
tents la seva ajuda per dissenyar 
“un projecte per a la Montcada 
que tots volem”. 

Llegat. El candidat socialista, que 
és regidor des de l’octubre del 
2017, quan va substituir Juan Par-
ra, va afegir que l’“herència socia-
lista és positiva”, malgrat les críti-
ques d’altres partits, i va expressar 
la seva voluntat d’aconseguir “una 

Montcada sostenible i que sigui 
el cap de Barcelona, i no el cul 
com alguns diuen que és”.  

Elogis. Porro va destacar l’estima 
que molta gent sent per Egea, co-
negut popularment com Bartolo, i 
va lloar “la seva capacitat de tre-
ballar, la seva preocupació per 
la ciutat i el seu somriure per-
manent”. La portaveu socialista 
també va analitzar el temps que 
ha passat des dels resultats de les 
últimes municipals que, tot i que 
van ser guanyades pel PSC, van 
provocar el seu pas a l’oposició 
per segona vegada des de l’arriba-
da dels ajuntaments democràctics, 
l’any 1979. “Aquest ha estat un 

mandat complicat i que s’ha fet 
llarg, però en el que no hem pa-
rat de fer coses a nivell intern, 
buscant el benefi ci d’entitats i 
treballadors del municipi”, va 
dir Porro, qui també es va mos-
trar molt crítica amb la gestió 
del govern d’ICV-EUiA, ERC i 
Círculo Montcada. La portaveu 
socialista va acusar l’actual exe-
cutiu d’haver-se limitat a executar 
projectes que el PSC va iniciar a 
l’anterior mandat i va criticar les 
seves difi cultats per aprovar els 
pressupostos any rere any: “Una 
ciutat no pot funcionar d’aques-
ta manera. El govern segueix 
anant amb l’L de pràctiques i la 
seva manca de diàleg ha deixat 

el municipi en una situació de 
paràlisi”, va dir, tot afegint que 
la ciutadania es mereix un govern 
que escolti i solucioni els seus pro-
blemes.  

Visió global. Per últim, Illa es va 
referir al complicat context que 
viu Catalunya i que, segons la 
seva opinió, ha dividit el país. 
L’exalcalde de la Roca del Vallès 
(1995-2005) creu que l’arribada 
de Pedro Sánchez al govern cen-
tral “obre una fi nestra d’espe-
rança que permet fer un nou 
planejament polític basat en 
el respecte, la reconciliació i les 
reformes per trobar un nou en-
caix de Catalunya a Espanya”. 

Rafa Jiménez | Montcada
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Al centre, Bartolomé Egea, acompanyat per membres de l’executiva local i nacional, durant la seva presentació a l’Auditori Municipal

El candidat socialista es presenta en un acte a l’Auditori amb el suport de la direcció del partit

Egea reivindica l’herència del PSC 
i promet ser un alcalde ‘que escolti’

El secretari d’organització del 
PSC va demanar que les pro-
peres eleccions municipals no 
girin al voltant del debat inde-
pendentista i va pronosticar uns 
bon resultats a la localitat per al 
candidat socialista després de 
veure l’Auditori totalment ple. 
“Els problemes que té Montca-
da s’han de resoldre amb un 
planejament d’esquerres, però 
amb realisme i tocant de peus 
a terra”, va dir Illa. 
Sobre el soterrament de l’R-2, el 
dirigent socialista va lloar la im-
plicació de la formació local per 
aconseguir que aquest projecte 
acabi sent una realitat, “amb un 
sentit de ciutat i no pas parti-
dista”, i va assegurar que els ac-
tuals responsables del Ministeri 
de Foment li han comunicat que 
el soterrament va endavant.

Suports externs. La presentació 
d’Egea, que utilitzarà per a la 
seva campanya l’eslògan ‘Som el 
camí’, també va comptar amb la 
presència d’altres polítics socia-
listes com Eva Menor, alcaldessa 
de Badia del Vallès; Javi Silva, 
alcalde de Polinyà; Lídia Gui-
nart, diputada al Congrés; José 
Luis Jimeno, primer secretari de 
la Federació socialista Vallès Oc-
cidental Sud i altres alcaldables 
de Sant Quirze, Santa Perpètua, 
Cerdanyola, Ripollet i Sabadell. 
També van participar, amb una 
salutació gravada en vídeo, Álex 
Pastor, alcalde de Badalona; Jau-
me Collboni, candidat a l’alcal-
dia de Barcelona; Patxi López, 
secretari de política federal del 
PSOE i Meritxell Batet, ministra 
de Política Territorial.

En venta.  Casa adosada de planta baja 
en Montcada centro totalmente reforma-
da. Precio: 225.000 euros. Tel. 678 886 
429.
En venta. Piso recién reformado sin 
ascensor en Mas Rampinyo. Precio: 

166.700 euros. Tel. 678 886 429.
En venda. A la Pobla de Lillet (Ber-
guedà) una casa rústica amb 3 pisos 
independents i un local. Preu: 70.000 
euros. Tel. 651 605 655. 
Classes. Mestra fa classes de recu-

peració. Tel. 650 020 287.
Se traspasa. Bar restaurante en 
Montcada. Precio negociable. Tel. 659 
489 396 o 667 045 615. 
Trabajos. Se ofrece autónomo para 
obras y rotulación. Tel. 608 869 448.

anuncis gratuïts Tel. 935 726 474  ae: som@laveu.cat
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Els comuns demanen no supeditar 
els comptes als polítics empresonats
Lucía Martín i Laura Campos reclamen responsabilitat als partits sobiranistes

PRESSUPOSTOS ESTATALS
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Un sopar i un concert solidari a 
càrrec dels cantautors Lluís Her-
nández i Nandu Bernat van posar 
el punt fi nal al cicle ‘Montcada res-
pon’ organitzat els dies 22 i 23 de 
novembre per la CUP Montcada, 
per refl exionar sobre la repressió 
de l’Estat per motius polítics. Les 
jornades es van iniciar amb una 
taula rodona al Kursaal amb la 
participació de representants de 
diferents col·lectius en solidaritat 
amb activistes i polítics exiliats o 
empresonats. Hi van intervenir 
Joël Segarra, un dels candidats 
de la CUP Montcada a les elecci-
ons municipals; l’advocat Eduard 
Cáliz, de la CUP i del col·lectiu 
Alerta Solidària; Eduard Muñoz, 
del CDR de l’Esplugues de Llo-
bregat; i Joan Deyà, un dels nou 
joves de Vilanova i la Geltrú im-
putats el 2014 per aldarulls pú-
blics en una concentració durant 
un acte del PP –en el judici, es 
van absoldre set dels encausats i 
dos van ser condemnats a penes 
menors.

Testimonis. L’acte va començar 
amb la lectura d’un dels textos que 
es recullen al llibre ‘I parlarem de 
vida!’, de l’exparlamentària cupai-
re Anna Gabriel. També es van 
projectar dos vídeos, un sobre els 
joves d’Alsasua i un altre de Tama-
ra Carrasco, membre del CDR de 

l’Esplugues de Llobregat, que fa set 
mesos que viu confi nada en com-
pliment de les mesures cautelars 
dictades per l’Audiència Nacional 
(AN) per uns presumptes delictes 
de rebel·lió, sedició i terrorisme 
contra ella i el seu company del 
CDR Adrià Carrasco, que va mar-
xar a Brussel·les, i que la Fiscalia ja 
ha descartat. El cas ha estat tras-
passat a l’Audiència de Barcelona.
Cáliz va parlar del marc general 
de la repressió, descatant que “les 
accions coercitives en l’actua-
litat són transversals i afecten 
una gran pluralitat de subjectes 
–va dir– amb l’objectiu de neu-
tralitzar activistes i atemorir 
la població”. Per a l’advocat, la 
repressió actual no es fonamenta 
en l’incompliment de la llei sinó 
que té una fi nalitat política per 
aturar el procés independentista. 
Cáliz opina que la repressió s’ha 

de desarticular amb respostes 
contundents al carrer. Un com-
pany de Carrasco al CDR de 
l’Esplugues, Eduard Muñoz, va 
assegurar que aquest no tornarà 
a Catalunya fi ns que no es retiri 
l’ordre de cerca i captura emesa 
per la justícia espanyola. “La re-
pressió és una eina per silenciar 
les veus en contra del sistema i 
del feixisme”, va dir Muñoz. 
Deyà va explicar la seva experi-
ència personal com a imputat en 
el procés contra nou joves de Vi-
lanova. “Va ser una dura vivèn-
cia; ens estaven jutjant per les 
nostres idees i no pel que vam 
fer”, va dir, posant especial èmfa-
si en la importància del suport re-
but per l’entorn més proper. Du-
rant el debat també va intervenir 
Joël Segarra, qui va destacar que 
“la solidaritat és la millor arma 
contra la repressió”.

La CUP Montcada refl exiona sobre 
la repressió per motius polítics
El partit va organitzar una taula rodona sobre casos com els dels CDR i d’Alsasua

‘MONTCADA RESPON’
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Sílvia Alquézar | Can Sant Joan

D’esquerra a dreta, Joël Segarra, Eduard Cáliz, Eduard Muñoz i Joan Deyà en l’acte fet al Kursaal

La diputada al Congrés d’En 
Comú Podem Lucía Martín i 
l’alcaldessa, Laura Campos, van 
protagonitzar una xerrada el 17 
de novembre amb el títol ‘Posem 
Catalunya en marxa. Pressupos-
tos cap al canvi’, centrada en el 
bloqueig dels comptes estatals al 
Congrés. El comuns consideren 
que, amb el suport gairebé garantit 
del PNV, la clau per a l’aprovació 
dels pressupostos la tenen ERC i el 
PDeCat, partits als que demanen 
no supeditar el seu suport a la si-
tuació que viuen els polítics empre-
sonats. “No aprovar els pressu-
postos no millorarà la seva vida 
i, en canvi, perjudicarà la d’una 
gran quantitat de catalans que, 
de forma majoritària, conside-

ren que el seu empresonament 
és totalment injust”, va dir la di-
putada, crítica amb la vulneració 
de drets que estan sofrint els acti-
vistes i líders sobiranistes.

Missatge. Campos va traslladar 
als assistents la necessitat que els 
pressupostos de l’Estat s’acabin 
aprovant i Catalunya es pugui 

benefi ciar dels 2.200 milions d’eu-
ros d’inversions destinats a l’edu-
cació, la salut i l’habitatge. “Els 
ajuntaments –va dir– ens hem 
convertit en un dic de contenció 
d’una situació que no hem ge-
nerat i, tot i la disminució dels 
nostres recursos, estem prestant 
serveis que són competència de 
la Generalitat”.

Rafa Jiménez | Montcada

Lucía Martín, a la dreta, i Laura Campos, durant la xerrada feta a la Casa de la Vila el dia 17

POLÍTICA

Les JERC trien Gerard Garrido com a candidat 
a les municipals per anar a la llista d’ERC

Gerard Garrido ha estat triat 
pel partit com a represen-
tant de les Joventuts d’Es-
querra Republicana (JERC) 
a les properes eleccions 
municipals. D’acord amb 
els estatuts de la formació, 
ocuparà una de les cinc 
primeres places de la llista 
republicana que encapça-
larà Jordi Sánchez Escrigas 
–l’ordre i els components de la candidatura seran triats en assem-
blea. Garrido, de 22 anys, milita a les JERC des del 2012, és graduat 
en Economia i actualment cursa un màster sobre Hisenda Pública. 
El polític ha expressat la voluntat d’involucrar el jovent en la transfor-
mació del municipi per tal que no hagi de marxar fora per formar-se, 
treballar, per oci o pel preu dels habitatges. A més de triar el seu can-
didat, les JERC acaben de renovar la seva permanent local nomenant 
Usha Polo com a portaveu. La resta de membres són el propi Garrido, 
Joan Trias, Clara Gómez i Goretti Polo –a la fotografi a superior | LR

Ballesta denuncia irregularitats en l’elecció 
del nou secretari general de Podem Montcada
La regidora de Círculo a l’oposició, Ana Ballesta, posa en dubte que Oli-
ver Hernández portés un mínim de sis mesos inscrit a la formació local 
–requisit per optar al càrrec segons els estatuts. També assegura que 
no és cert que tots els inscrits al cens del partit donessin suport al nou 
secretari –com va dir en nota de premsa– i que es van registrar dos 
vots en blanc quan l’única opció era votar el candidat. Segons l’edil, les 
anomalies comptarien amb el consentiment de membres del Consell de 
Coordinació de Podem Catalunya. Ballesta demana al partit que aclareixi 
els fets i lamenta la manca de transparència, participació, diversitat i pre-
sència de dones en el procés. El nou secretari general, per la seva banda, 
ha negat qualsevol irregularitat i ha assegurat que els òrgans estatals del 
partit van verifi car el procediment d’elecció | SA

El Grup Medi Ambient demana aturar la retirada 
dels horts il·legals de la llera del riu Ripoll
El col·lectiu ecologista considera que s’ha donat poc marge als afectats 
–el termini d’una setmana– per retirar les seves pertinences i argumenta 
que molts dels hortolans són persones grans i en atur i que cal dialogar 
amb elles abans de fer l’actuació. “Resulta injust no tenir en compte 
que els horts poden ser el mitjà d’alimentació o de gran ajuda per 
algunes persones, fi ns i tot a les barraques pot haver algú vivint o 
pernoctant”, ha assenyalat el Grup en un comunicat. La Regidoria de 
Medi Ambient, per la seva banda, argumenta que la retirada del cen-
tenar d’horts –alguns, amb barraques– s’ha de fer necessàriament per 
motius de seguretat en cas de riuades i que aquesta època és la idònia 
per a la intervenció perquè no afecta la nidifi cació de les aus ni hi ha risc 
d’incendi. El departament també recorda que l’activitat dels hortolans 
suposa, a més de l’ocupació d’un espai públic, la captació il·legal d’ai-
gua, amb repercussió en el cabal fl uvial. D’altra banda, fi ns al moment 
cap dels afectats s’ha posat en contacte amb el consistori per exposar 
una situació de vulnerabilitat | PA
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Finalment, les obres per al so-
terrament de l’R2 al seu pas per 
Montcada i Reixac es realitzaran 
amb dos mètodes constructius di-
ferents. Al tram entre Vallbona i 
el barri de la Ribera es farà servir 
el mètode d’excavació en mina 
per evitar problemes amb el freà-
tic i el Rec Comtal. Des d’aquest 
punt  i fi ns a la sortida del túnel 
–al Pla d’en Coll– s’utilitzarà el 
sistema de pantalles. Els tècnics 
responsables de l’actuació també 
proposen, per al tram fi nal, salvar 
les pilones de la C33 desviant el 
trajecte del túnel per la zona del 
Font Freda, per on passa la Línia 
d’Alta Velocitat. 
Així ho van explicar els tècnics a 
la segona reunió de la comissió 
que fa el seguiment de la redacció 
del projecte del soterrament que 
va tenir lloc el 28 de novembre i a 
la qual van assis-
tir l’alcaldessa, 
Laura Campos 
(ICV-EUiA) i 
el president de 
l’Àrea Territori-
al, Jordi Sánchez 
(ERC), acom-
panyats d’arqui-
tectes municipals. A la trobada 
també es van presentar diferents 
temes vinculats a l’actuació com 
l’estudi hidrològic, els serveis i el 
planejament afectats. 
“Comencem a veure la feina 
feta i els resultats; s’està tre-
ballant per buscar solucions 
tècniques a una obra de gran 
complexitat”, ha dit l’alcaldessa. 
Sánchez, per la seva banda, ha 
celebrat que per fi  el consistori 
tingui “més informació sobre el 
traçat, la geologia del terreny 
i el mètode constructiu defi ni-

tiu”. Durant la reunió, els repre-
sentants municipals van tornar a 
reclamar a Adif mesures urgents 
de seguretat a les vies i als passos a 
nivell i d’accessibilitat a les estaci-
ons locals, mentre no s’inicien les 

obres de soter-
rament de l’R2. 
Precisament en 
tan sols un mes 
s’han registrat 
dues avaries en 
el sistema auto-
màtic de baixa-
da i pujada de 

les barreres dels passos a nivell que 
han generat situacions de greu in-
seguretat. L’últim incident va tenir 
lloc el dia 24 a la tarda i va requerir 
de la intervenció de la Policia local 
i Protecció Civil per controlar el 
trànsit  al pas del carrer Pasqual fi ns 
que Adif va enviar els seus tècnics. 
A instàncies de l’Alcaldia el grup 
parlamentari dels comuns ha pre-
sentat diverses preguntes al Con-
grés en relació amb aquests fets. 

Cita anual. La III Marxa pel So-
terrament, organitzada el 25 de 

novembre per la Plataforma Trac-
te Just (PTJST) i l’Ajuntament, va 
reunir al voltant de 150 persones 
que van fer un recorregut de 7 
quilòmetres passant per diferents 
punts on les vies de la línia fer-
roviària R2 anirà soterrada quan 
s’executi el projecte. Els partici-
pants van sortir de la cruïlla on es 
troba el monólit per les víctimes 
del tren, i el trajecte va acabar al 
Casal de la Mina, on van actuar 
els Castellers, la coral i el grup de 
rondalla de l’equipament munici-
pal i es va fer una botifarrada. 

Preguntes PP. D’altra banda, la di-
putada del PP Àngels Esteller ha 
lamentat a través de les xarxes so-
cials l’“ambigüitat” de la resposta 
del secretari general del Ministeri 
de Foment, José Javier Izquierdo, 
a la seva pregunta sobre el projec-
te del soterrament de l’R2 en la 
reunió de la Comissió de Foment 
del passat dia 22. “En general 
–ha dit– manté el compromís 
però no concreta ni el projecte, 
ni el pressupost ni el calendari 
d’execució de les obres”. 

Pilar Abián/ Laura Grau | Montcada

SOTERRAMENT DE L’R2
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Voluntaris de Protecció Civil regulant el pas del carrer Bogatell durant l’avaria del dia 24

L’Ajuntament, satisfet de com avancen els treballs tècnics sobre la redacció del projecte

L’excavació en mina es farà entre 
Vallbona i el barri de la Ribera

INCIDENT MEDIAMBIENTAL

L’Ajuntament qualifi ca els fets de ‘molt greus’, mentre la 
cimentera anuncia que ja ha reparat el conducte avariat

La fuita de fuel detectada 
a la llera del Besòs 
provenia de Lafarge

Les tres fuites de fuel detectades a 
la llera del Besòs al mes de juny 
i els passats 2 i 16 de novembre, 
a l’alçada del barri de Can Sant 
Joan, provenien de Lafarge. Ho 
van constatar tècnics de l’Àrea Me-
tropolitana de Barcelona (AMB) 
el dia 20 durant una inspecció a 
la cimentera feta en el marc de la 
investigació iniciada a petició del 
consistori per esbrinar l’origen dels 
abocaments denunciats per l’AV 
Can Sant Joan i pel col·lectiu Ob-
servatori del Territori i del Medi 
Ambient. Una fi sura a la canona-
da del sistema de descàrrega del 
fuel que fa servir la cimentera va 
ser la causa de l’incident mediam-
biental que havia passat inadvertit 
per a l’empresa perquè part del 
conducte està soterrat.
Tan bon punt es va fer la inspec-
ció, Lafarge va substituir el col-
lector –incorporant una arqueta 
amb tapes practicables al llarg de 
la canonada per poder-hi fer ins-
peccions rutinàries– i va netejar el 
clavegueram de la fàbrica. També 
es va posar a disposició de l’Agèn-
cia Catalana de l’Aigua (ACA) i de 
l’AMB per sanejar la xarxa pública 
i la llera del riu afectades pels abo-
caments.

Demanda de sancions. L’Ajunta-
ment, per la seva banda, ha qua-
lifi cat els fets de “molt greus” i 
ha anunciat que exigirà a la Gene-
ralitat, l’ACA i l’AMB que iniciïn 
els expedients sancionadors que 
corresponguin contra l’empresa i 
l’obliguin a netejar la llera i el cla-
vegueram públic. “Nosaltres no 
tenim competència per sancio-
nar en un cas com aquest, per 

això exigirem a les adminis-
tracions que sí la tenen que ac-
tuïn, facin les inspeccions que 
calgui i obliguin la cimentera 
a complir les normatives”, ha 
dit l’alcaldessa, Laura Campos 
(ICV-EUiA). L’edil ha afegit que 
el consistori també està estudi-
ant la possibilitat d’emprendre 
accions legals contra Lafarge.
El Grup de Medi Ambient, per la 
seva banda, considera “incohe-
rent” que el consistori no decreti 
el tancament de la cimentera per 
incomplir la normativa de soroll 
“àmbit en què sí té competènci-
es”, ha assenyalat el col·lectiu.

Preguntes al Parlament. El diputat 
David Cid, del grup Catalunya En 
Comú Podem (CatECP), ha pre-
sentat set preguntes al Parlament 
en relació amb les tres fuites de 
fuel de Lafarge. Els comuns vo-
len saber, entre d’altres qüestions, 
si l’Agència Catalana de l’Aigua 
(ACA) –com a responsable de la 
llera–, i la Direcció de Qualitat 
Ambiental i Canvi Climàtic de la 
Generalitat estan informades dels 
fets i si tenen intenció de sancionar 
la fàbrica.

Pilar Abián | Redacció

Imatge de l’últim vessament de fuel
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El consistori ha tornat 
a exigir a Adif les 
actuacions de seguretat 
compromeses a 
l’espera del soterrament 
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...També és notícia.........................................
DENÚNCIA
Queixa veïnal arran les repetides avaries dels
ascensors del pont de la C-17 per vandalisme

Coincidint amb la setmana europea de la prevenció de residus, 
l’Ajuntament va posar en marxa el 21 de novembre la primera de les 
vuit minideixalleries que instal·larà en breu al municipi i que s’ha ubi-
cat a la zona de contenidors soterrats de la confl uència del camí de la 
Font Freda amb la rambla dels Països Catalans, a Montcada Nova. Es 
tracta d’una estructura similar als mupi –mobles urbans de presenta-
ció d’informació– amb set compartiments destinats als residus sòlids 
domèstics de poc volum però altament contaminants com piles de botó, 
bateries de mòbil, CD/DVD, bombetes incandescents/halògenes/de baix 
consum, telèfons mòbils i carregadors, tòners i cartutxos de tinta, cintes 
de casset i video. Amb aquestes instal·lacions, el consistori vol facilitar 
a la població la separació i el reciclatge d’aquests residus, apropant la 
deixalleria als barris. La primera va ser estrenada per l’alcaldessa, Lau-
ra Campos (ICV-EUiA), el president de l’Àrea Territorial, Jordi Sánchez 
(ERC), i el regidor de Medi Ambient, José Domínguez (Círculo)  –imatge 
de la fotografi a. Les minideixalleries s’ubicaran a zones de bateries de 
contenidors properes als accessos a les escoles. “Aquests nous dipòsits 
no substitueixen els serveis que ofereixen la Deixalleria Municipal, a 
la Ferreria, i la Deixalleria Mòbil, que passa setmanalment pels barris, 
sinó que el complementen”, va explicar Domínguez | LR

SEPARACIÓ DE RESIDUS

L’Ajuntament instal·la al camí de la Font 
Freda la primera minideixalleria Els ascensors del pont sobre la C-17 pro-

pers a la comissaria dels Mossos són con-
tínuament objecte d’actes vandàlics, fet 
que ha estat denunciat per l’AV Can Po-
mada. “És un problema greu per als ve-
ïns que vivim al sector de Mas Rampinyo, 
la Rasa, Mas Duran i Can Pomada, es-
pecialment per a les persones amb poca 
mobilitat o que porten cotxets o carrets 
de la compra”, ha manifestat el president 
de l’entitat veïnal, Alejandro Regorigo, tot 
exigint a l’Ajuntament que actuï al respecte 
i que netegi els ascensors amb assiduïtat. “Estan en un estat deplorable”, 
lamenta Regorigo. El president de l’Àrea Territorial, Jordi Sánchez (ERC), ha 
confi rmat les reiterades avaries per actes vandàlics. Segons l’edil, un dels 
elevadors va ser reparat a mitjans de setembre i, poc després, la porta va 
tornar a ser forçada deixant-lo novament inutilitzat. “Efectivament, és una 
problemàtica greu i una autèntica vergonya”, ha reconegut l’edil. Segons 
informa Serveis Municipals, les reparacions rutinàries es resolen en un ter-
mini màxim de tres dies, mentre que les greus poden arribar a ser d’un mes. 
En el moment de tancar aquesta edició, ambdós ascensors estaven funcio-
nant, un d’ells amb una xapa provisional a l’espera que es puguin substituir 
els vidres de la porta, que han estat trencats | PA
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FORMACIÓ
El servei Empresa i Emprenedoria organitza 
diferents activitats formatives al mes de desembre
El dia 12, a la Casa de la Vila (18h) es farà la taula rodona ‘Emprendre en 
femení’. Dos dies més tard, el 14 (de 10 a 12h), el servei organitza una vi-
sita guiada a l’empresa Weber. Mentre que el 19 de desembre, novament 
a la Casa de la Vila (18h), es durà a terme una xerrada sobre consum 
responsable de joguines i es presentarà la Guia d’emprenedoria social | PA

La Taula per la Salut de Montcada 
ha fet un comunicat de suport a la 
vaga i les protestes convocades pel 
sindicat Metges de Catalunya del 
26 al 30 de novembre en contra de 
la falta de recursos que han provo-
cat les retallades pressupostàries 
en els últims anys, unes aturades 
que també ha tingut incidència als 
CAP del municipi. Els facultatius 
denuncien una situació molt crítica 
per un excés de feina i unes condi-
cions laborals precàries que reper-
cuteixen en la qualitat i la seguretat 
assitencials. Reclamen limitar les 
visites diàries a 28, poder dedicar 
un mínim de 12 minuts per pacient, 
recuperar els 920 professionals que 
es van perdre durant les retallades, 
tornar a tenir el poder adquisitiu 
perdut –que xifren en prop d’un 
30%– i incrementar el pressupost 
per al nivell bàsic assistencial. 
La Taula per la Salut elogia l’esforç 
que ha fet el personal sanitari en els 
últims anys per atendre els pacients 
malgrat la seva situació de precarie-
tat i critica el desmantellament de 
la sanitat pública en benefi ci de la 
privada: “La situació   repercuteix 
negativament tant als professio-
nals com als usuaris; fi ns que no 
millori, no recuperarem el nivell de 
qualitat que teníem” | PA

La Taula per la Salut 
expressa el seu suport 
als professionals de 
l’Atenció Primària



091a quinzena | Desembre 2018 09Societat

Societat
laveu.cat/societat

PÀG. 12

MARATÓ DE TV3
A partir de l’1 de desembre es poden comprar les 
entrades per al festival solidari que l’Ajuntament i 
La Unió organitzen el dia 16 al Teatre Municipal

Els grups de dones de la ciutat van 
ratifi car el seu compromís amb la 
lluita contra el masclisme i les vio-
lències de gènere durant l’acte cen-
tral del programa amb motiu del 
25N, organitzat pel Consell de Do-
nes i l’Ajuntament, que va tenir lloc 
el 26 de novembre davant del Cen-
tre Cívic La Ribera.  Els col·lectius 
feministes van llegir un manifest, 
redactat per l’entitat Kariatydes, en 
què es reinvidica “una societat on 
la dona sigui una ciutadana de 
ple dret, amb una vida digna”. 
L’escrit denuncia els 80 feminicidis 
que han tingut lloc al territori espa-
nyol durant el 2018 i critica l’Estat 
per “invisibilitzar les violències, 
afavorint un sistema d’opressió 
capitalista i patriarcal que en-
forteix les desigualtats de gènere 
i de classe”. 

També es va guardar un minut 
de silenci en record de les dones 
assassinades i l’Associació Dona 
Cançó, de Barcelona, va presentar 
el seu espectacle ‘Fer visible l’in-
visible TIC’, una refl exió sobre el 

paper de les noves tecnologies de 
la informació en l’àmbit de les vio-
lències de gènere. La performance 
va fi nalitzar amb una batucada. 
La convocatòria va comptar amb 
l’assistència d’una delegació muni-
cipal encapçalada per l’alcaldessa, 
Laura Campos (ICV-EUiA), qui 
va exigir “més recursos per als 
ajuntaments per dur a terme po-
lítiques i accions contra aquesta 
xacra social”.

Altres actes. L’accés a la Casa de la 
Vila va ser l’escenari el 25 de no-
vembre, el dia que es commemora 
l’efemèride, d’una acció al carrer 
que va consistir en l’exposició de 
sabates tenyides de vermell en re-
presentació de les dones i infants 
assassinats per la violència masclista 
durant el 2018. La iniciativa, amb 
el lema ‘Cap més sabata vermella’, 
inclou frases reivindicatives i es pot 
veure al Centre Cívic La Ribera i, 
partir del 6 de desembre, al Centre 
Cívic L’Alzina de Terra Nostra. “Si 
toquen a alguna, ens toquen a to-
tes. Hem d’acabar d’una vegada 
amb el sistema patriarcal, que és 
el que perpetua les violències vers 
les dones”, va comentar la regidora 
de Polítiques d’Igualtat, Jessica Se-
govia (ICV-EUiA). 
D’altra banda, el Grup de Dones 
de Can Cuiàs va organitzar el dia 
23 al parc del Turó Blau una lectu-

ra de poemes i microrelats contra 
les violències masclistes i en me-
mòria de les víctimes. Can Tauler 
va acollir el 28 una jam session de 
rap i danses urbanes en el marc 
del projecte ‘Why violence?’ adreçat 
a joves per treballar les violències 
quotidianes a través de l’art urbà. 
El Grup de Dones de Can Sant 
Joan feia una representació de mi-
croteatre, el dia 29, al Kursaal –en 
el moment de tancar aquesta edi-
ció. I En Comú Podem Montcada 
i les JERC van fer sengles comu-
nicats denunciant les violències 
masclistes i reivindicant la igualtat 
entre homes i dones. 

Sílvia Alquézar | La Ribera

El 25 de novembre es 
va fer una acció davant 
de la Casa de la Vila per 
denunciar els feminicidis

Imatge de la perfomance que l’associació Dona cançó va fer davant del Centre Cívic La Ribera amb el títol ‘Fer visible l’invisible TIC’
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DIA MUNDIAL CONTRA LES VIOLÈNCIES DE GÈNERE

L’acte central del 25N va consistir en la lectura d’un manifest i una performance que es van fer davant del Centre Cívic La Ribera

Els grups locals reivindiquen un món on 
la dona sigui una ciutadana de ple dret

Kariatydes celebra el seu primer aniversari
L’entitat feminista va organitzar el 
17 de novembre al Casal El Brot 
un debat sobre feminisme al qual 
va convidar l’activista Cesca Ga-

sull –a l’esquerra de la foto–, del 
grup La Pira Feminista. També va 
fer una exposició fotogràfi ca, un 
sopar i un concert | SA
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L’INS La Ribera va presentar el 
24 de novembre a les famílies del 
centre el programa Magnet en 
el marc d’una jornada matinal 
d’activitats que va comptar amb 
la participació de tots els agents 
implicats en la nova iniciativa, 
impulsada per la Fundació Jau-
me Bofi ll, el Departament d’En-
senyament de la Generalitat, la 
Diputació i l’Institut de Ciències 
de l’Educació de la UAB, que 
també compta amb el suport 
de l’Ajuntament. El programa, 
que s’ha posat en marxa aquest 
curs amb l’alumnat de primer 
d’ESO, promou l’aliança d’un 
centre educatiu amb una institu-
ció d’excel·lència en un camp del 
coneixement específi c. 

Valoracions. El projecte Magnet 
a La Ribera té com eix temàtic 
l’aigua, tant des de la perspectiva 
científi ca, tècnica i històrica com 

social, tenint en compte la relació 
de Montcada amb el riu Besòs i 
el seu patrimoni cultural. 
L’INS desenvolupa el seu pro-
jecte en aliança amb l’Institut 
de Recerca de l’Aigua de la UB 
(IdRA). “És una oportunitat 
per oferir un aprenentatge 
adaptat a les necessitats educa-
tives de l’alumnat de la societat 
actual, amb la implementació 
de noves metodologies de tre-
ball”, va dir la cap d’estudis de 
l’INS La Ribera, Vanessa Sanz, 
en el torn de parlaments. 
També hi va intervenir el vicerec-
tor de Doctorat i Promoció de la 
Recerca de la UB, Xavier Roigé, 
qui va destacar que el projecte 
“és important perquè permet 
acostar la universitat a l’alum-
nat de secundària i difondre 
la feina que es fa cada dia a 
la universitat”. Per la seva ban-
da, l’alcaldessa, Laura Campos 
(ICV-EUiA), va dir que l’Ajun-

tament es compromet “a donar 
suport al centre amb mesures 
d’escolarització equilibrada, a 
fer el seguiment del projecte i 
a buscar l’encaix amb d’altres 
accions municipals vinculades 
amb l’aigua”. L’edil va aprofi tar 
per animar altres centres educa-
tius del municipi a presentar-se a 
noves convocatòries del Magnet. 
La jornada de presentació va con-
sistir en activitats de consciencia-
ció, investigació, recerca científi ca 
i cultural sobre l’aigua, com ara 
una exposició d’imatges sobre la 
contaminació als mars i rius, ta-
llers d’elaboració de pals de pluja, 
una dansa de l’aigua i un treball 
de recerca sobre els primers po-
bladors de Montcada i Reixac, 
entre d’altres. 
En el marc del projecte, l’alumnat 
del centre oferirà el pròxim 15 de 
desembre, a l’àgora de Montcada 
Aqua un muntatge teatral inspirat 
en una dansa de l’aigua.

El programa ‘Magnet, aliances per a l’èxit educatiu’ requereix la implicació del professorat, institucions, alumnat i famílies 

Sílvia Alquézar | Montcada

PROGRAMA MAGNET

L’acte va tenir lloc el 24 de novembre amb l’assistència de tots els agents implicats

L’INS La Ribera presenta a les famílies 
el projecte d’innovació pedagògica  
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La Regidoria d’Educació, Infàn-
cia i Joventut va organitzar del 
19 al 23 de novembre una nova 
edició de la trobada d’alumnes 
delegats i delegades dels centres 
educatius del municipi. La inici-
ativa s’adreça als estudiants del 
cicle superior de primària, ESO, 
batxillerat i cicles formatius. En-
guany, la jornada de treball es va 
fer a la Casa de les Aigües i va 
consistir en un escape room, un joc 
que consisteix a tancar un grup de 
persones en un a habitació i fer-les 
solucionar enigmes i trencaclos-

ques de tot tipus per aconseguir 
sortir de l’espai abans que fi nalitzi 
el temps disponible. 
El fi l conductor de la proposta 
van ser les relacions sexoafectives 
amb l’objectiu de refl exionar so-
bre diferents aspectes com l’hege-
monia de la conducta hetereopa-
triarcal a la societat, la promoció 
d’una visió crítica respecte els rols 
de gènere, la sexualitat com una 
energia d’obertura i descoberta 
del propi cos i de l’altre, la noció 
del consentiment i l’expressió dels 
límits i la gestió emocional que 
comporta la sexualitat.

L’activitat va consistir en una ‘escape room’ al recinte de la Casa de les Aigües

Els delegats i delegades refl exionen 
sobre les relacions sexoafectives

TROBADA ANUAL

Sílvia Alquézar | Redacció
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Una de les proves de l’escape room

Tindrà lloc el 19 de desembre a la Casa de la Vila, de 18 a 20h, en el 
marc del projecte intermunicipal per a l’impuls de l’economia social 
i solidària que ha posat en marxa la Mancomunitat de Cerdanyo-
la, Ripollet i Montcada. L’acte començarà amb la presentació de la 
guia local d’aquest tipus d’economia i, a les 18.15h, hi haurà una 
xerrada titulada ‘Opcions de consum responsable de joguines i pre-
venció de residus’, a càrrec de Jennifer Coronado, de l’entitat Espai 
Ambient Cooperativa. Hi haurà servei de canguratge, tot i que cal 
reservar plaça prèviament a través del correu electrònic empresa@
montcada.org.  D’altra banda, la Regidoria de Promoció Econòmica 
i Ocupació de l’Ajuntament montcadenc, amb seu a Mas Rampinyo, 
acollirà del 17 a 30 de desembre una exposició relacionada amb 
l’economia social i solidària | SA

La Xarxa d’Escoles Bressol Municipals s’ha dotat d’una aula d’estimulació 
multisensorial, que s’ubica a l’Escola Bressol Can Sant Joan. Es tracta d’un 
recurs al servei de l’aprenentatge inclusiu i l’atenció a la diversitat. L’Ajun-
tament ha rebut una subvenció de 21.500 euros de la Diputació per tirar 
endavant aquest projecte. Serà un recurs compartit i obert a altres serveis 
d’atenció a la petita infància del municipi. Per posar en marxa ofi cialment 
aquest servei, el centre organitza el 15 de desembre (11h) una festa amb 
un espectacle musical. Aprofi tant aquest acte, l’escola hi farà una jornada 
de pati obert, oberta a tothom i especialment a les famílies amb canalla | SA

ESCOLA BRESSOL
Inauguració de la primera aula multisensorial

L’alcaldessa, Laura Campos (ICV-
EUiA), el director general d’Aguas 
Danone, Françoise Xavier Lacroix, 
i el representant de la Fundació Tri-
nijove, Ruben Mellado, es van trobar 
el 21 de novembre amb els alumnes 
que participen al curs de formació 
del projecte ‘Renueva’, un progra-
ma de formació i inserció laboral en 
empreses del sector del reciclatge i 
de la gestió dels residus. Una quinze-
na de persones aturades, procedents 
de diferents col·lectius en risc d’exclusió social del municipi, participen 
en aquesta formació, gràcies al conveni de col·laboració entre consitori, 
Ecoembre, Fundació Trinijove i Aguas Danone. El curs s’imparteix a les 
instal·lacions del Servei de Promoció Econòmica i Ocupació, a les Antigues 
Escoles de Mas Rampinyo | SA

INSERCIÓ LABORAL
Visita institucional al projecte de la Fundació Trinijove
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MEDI AMBIENT
Xerrada-taller sobre un consum responsable

La Jugateca al Parc de la Llacuna 
ha atret aquest any prop de 1.500 
persones, que han valorat les ac-
tivitats, relacionades amb el medi 
ambient, amb un 4’6 sobre 5. La 
iniciativa es va posar en marxa al 
febrer i ha funcionat tots els diu-
menges de mes, a excepció dels 
mesos d’estiu. El principal objectiu 
del projecte, adreçat al públic fami-

liar, és generar un espai d’aprenen-
tatge i experimentació mitjançant el 
joc, amb la sostenibilitat ambiental 
com a fi l conductor. “Hem dignifi -
cat un espai del parc on sovint hi 
havia queixes de deixadesa. La 
jugateca continuarà l’any vinent 
amb l’objectiu de crear en el fu-
tur una aula mediambiental”, ha 
comentat el regidor de Medi Ambi-
ent, José Domínguez (Círculo).

La temporada va cloure el 25 de novembre amb una festa

L’activitat atrau prop de 
1.500 persones al 2018 

Sílvia Alquézar | Redacció

JUGATECA AMBIENTAL

La jugateca ambiental va cloure la temporada el passat 25 de novembre amb una festa
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L’Ajuntament ha fet un balanç 
molt positiu de la primera edició 
del Tastajocs, la fi ra del joc i la 
joguina que va tenir lloc el 17 de 
novembre al pavelló Miquel Po-
blet. “Estem molt contents per-
què hi va haver una gran aco-
llida i participació per part del 
públic”, ha comentat la presi-
denta de l’Àrea Social, Mar Sem-
pere (Círculo), qui ha destacat 
que l’objectiu de la iniciativa és 
fomentar i reivindicar la necessi-
tat d’emprar el joc com una eina 
d’interrelació entre les famílies i 
els infants. “La nostra intenció 
és repetir l’experiència l’any 
vinent, amb la possibilitat de 
poder ampliar l’horari, els es-
pais i la diversitat de jocs”, ha 
avançat Sempere.

Dos espais. A la zona d’exposi-
ció, hi va haver una mostra de 
joguines històriques, gràcies a la 
col·laboració de donacions pri-
vades i d’entitats com el Museu 

del Joguet de Catalunya, Unicef, 
el Museu Arqueològic de Cata-
lunya, l’Associació d’Amics del 
Ferrocarril de Montcada i Rei-
xac. L’objectiu d’aquest espai era 
mostrar a la ciutadania l’evolució 
d’aquest àmbit, des de la prehis-
tòria fi ns a la modernitat. A la 

zona d’experimentació, hi havia 
una selecció de jocs i joguines de 
l’època antiga fi ns a fi nal del segle 
XX, on tothom va tenir l’oportu-
nitat de compartir i transmetre 
moments d’oci viscuts. En aquest 
espai hi havia 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’expe-
rimentació per a nadons i jocs 
dansats i musicats, entre d’altres 
propostes. 

El Tastajocs també va ser un espai de relació intergeneracional que va permetre als més joves conèixer els jocs d’altres èpoques anteriors
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Sílvia Alquézar | Redacció

Els Cinemes Montcada, al Centre 
Comercial El Punt, projectaran el 3 
de desembre (18.30h) la pel·lícula 
‘Campeones’, amb motiu del Dia 
Internacional de les Persones amb 
Discapacitat. L’Ajuntament i la di-
recció de les sales han arribat a un 
acord per tal de projectar aquest 
fi lm i vendre les entrades a preu 
reduït, 2 euros. Els tiquets ja són a 
la venda per Internet al web www.
cinemesmontcada.com.
Dirigida per Javier Fesser i pro-
tagonitzada per Javier Gutiérrez, 
‘Campeones’ explica la història 
d’un entrenador d’elit que, per di-
verses circumstàncies, acaba fent-
se càrrec d’un equip de bàsquet 
format per un grup de joves amb 
discapacitat intel·lectual. El fi lm és 
el candidat d’Espanya a la cursa 
pels Óscars. “Us animem a veu-
re una pel·lícula que retrata des 
del respecte i en clau d’humor la 
relació de persones alienes al col-
lectiu de la diversitat funcional 
amb persones que en formen 
part”, ha explicat la regidora de 
Serveis Socials i Polítiques d’Inclu-
sió, Mar Sempere (Círculo) | SA

‘Campeones’ per 
commemorar el 
Dia Mundial de 
la Discapacitat

CONSELL D’INFANTS

Els nous consellers i conselleres 
que formen part del Consell d’In-
fants van ser presentats el 20 de 
novembre amb una festa que es 
va fer a la plaça de l’Església amb 
motiu de la commemoració de la 
Dia Internacional dels Drets dels 
Infants. Tot i la pluja que va cau-
re prèviament, l’acte es va poder 
fer a l’exterior amb la presèn-
cia dels consellers sortints, que 
aquest any estan cursant primer 
de l’ESO, i dels consellers nous, 
de cinquè, i els que repeteixen, 
de sisè. 

La festa. Els integrants del Con-
sell d’Infants, format per una 
trentena de representants d’alum-
nes, van anar expressant, d’un en 
un, els drets que volen relacionats 
amb la diversitat, la participació i 
el lleure. Aquests desitjos es van 
guardar en un capsa que s’obrirà 
d’aquí a cinc anys per conèixer 
el grau de compliment. La festa, 
que es va iniciar amb tallers per 
a la canalla, va continuar amb 
una actuació de la companyia de 

dansa i cultura urbana Brodas 
Júniors i va fi nalitzar amb una 
xocolatada.
El Consell d’Infants està format 
per una trentena d’infants i ha 
renovat un terç dels seus inte-
grants, entre el que també hi ha 
representats d’entitats com El 
Cau i el Castellers. L’ens va fer la 

primera reunió del curs el dia 19 
per fer una valoració de la festa i 
al mes de desembre, decidirà el 
tema que es debatrà en aquesta 
edició. Aquest òrgan de partici-
pacio es reuneix una vegada al 
mes i al juny farà el seu Ple a la 
Casa de la Vila per presentar les 
propostes treballades.

Va tenir lloc el 20 de novembre, amb motiu del Dia Mundial dels Drets dels Infants

L’ens renova els integrants amb una 
festa reivindicativa dels seus drets

Rafa Jiménez | Montcada

La festa va comptar amb l’actuació de la companyia de dansa urbana Brodas Júnior
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‘TASTAJOCS’

Es va fer el 17 de novembre al pavelló M. Poblet, amb un espai d’exposició i un altre d’experimentació

La primera fi ra del joc i la joguina rep 
una gran resposta del públic familiar
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El festival solidari ‘Justicia para 
Sergio’, celebrat el 24 de novem-
bre a la plaça del Bosc de Can 
Sant Joan, va recaptar 860 euros 
que la família destinarà a les ses-
sions de rehabilitació del jove, 
amb greus seqüeles físiques arran 
de l’agressió que va patir fa tres 
anys a la sortida d’una discoteca 
a Malgrat de Mar. El concert va 
comptar amb la col·laboració de 
l’AV de Can Sant Joan, els Ge-
gants, els Diables, els Castellers, 
Els Titelles, la Unió Musical 
Montcada, l’Abi i La Unió.  Van 
actuar a l’escenari els grups T-
mático, Spaiderfl ow, Kanttostón, 
Desenfreno, Cherfull i el DjRoc-
cat. La mare del jove, Eva Her-
nando, ha agraït la col·laboració 
d’entitats i grups de la ciutat per 
tirar endavant el festival solidari.

Justícia. Fins al desembre de 
l’any passat, Sergio feia la rehabi-
litació al sistema públic de salut, 
però va ser donat d’alta i la mare 
ha hagut de demanar un préstec 
a una entitat bancària per sufra-

gar la continuïtat del tractament 
a l’Institut Guttman. “És injust 
que no pugui continuar la re-
habilitació a la seguretat social. 
Ens han deixat tirats després de 
tot el que li van fer”, es lamenta 
la seva mare, qui ha denunciat 

que rep una pensió mínima per 
a la cura del seu fi ll. El judici als 
tres presumptes autors de l’agres-
sió, acusats d’un delicte d’intent 
d’homicidi, tindrà lloc a principi 
de l’any vinent a l’Audiència de 
Barcelona.

Sergio Mármol, amb la seva mare i altres familiars i amigues durant el dia del festival solidari
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Sílvia Alquézar | Redacció

La Unió de Mas Rampinyo i 
l’Ajuntament coorganitzen, per 
segon any consecutiu, el festival 
solidari amb la Marató de TV3, 
en aquesta edició, dedicada al 
càncer. L’activitat tindrà lloc el 
16 de desembre, al Teatre Mu-
nicipal. A les 10h, a l’àgora de 
Montcada Aqua hi haurà una 
masterclass de zumba, a 3 euros, 
per a la qual cal inscripció prèvia, 
a La Unió de Mas Rampinyo. El 
grup de dones de l’entitat tam-
bé instal·larà una paradeta amb 
manualitats. El festival comença-
rà a les 11h i comptarà amb la 
participació de diferents entitats 
i grups del municipi: Grisdance, 
Escola de Dansa JYM’S, Escola 
de Dansa Eva Nieto, Cirqs Dan-
ce Studio, Club de Ball Esportiu 
Endansa, Club Gimnàstic La 
Unió, Grup Dansa Jazz Susana 
Arévalo de La Unió, Emma Al-
tadill, Casal Gent Gran de Mont-
cada i Reixac i Grup Combo de 
l’Aula de Música de l’Ajuntament 
de Montcada i Reixac. Les en-

trades del festival es posaran a la 
venda l’1 de desembre, al preu de 
5 euros. Es podran adquirir pel 
servei www.mirteatres.cat i també a 
l’Auditori Municipal. 

Altres actes. Montcada i Reixac 
acollirà d’altres iniciatives amb 
motiu de la Marató. En el mo-
ment de tancar aquesta edició, el 
doctor en Bioquímica, Biologia 
Molecular i Biomedicina Jofre 

Güell tenia previst oferir una 
xerrada sobre el càncer a la Bibli-
oteca Elisenda. 
El dia 30, el Casal Cívic de 
Montcada i Reixac acollirà una 
altra conferència sobre aquesta 
malaltia, a les 16.30h. El 12 de 
desembre, les persones usuàries 
de la Residència Santa Maria fa-
ran un taller d’ornaments de Na-
dal, la venda dels quals serviran 
per recaptar fons per a la Marató.

El festival solidari compta amb l’actuació de diverses entitats i escoles de ball del municipi

Sílvia Alquézar | Redacció

MARATÓ DE TV3

Tindrà lloc el 16 de desembre i l’organitzen l’Ajuntament i La Unió de Mas Rampinyo 

El Teatre Municipal acollirà el festival 
solidari per segon any consecutiu
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La catorzena edició d’’El disc de 
La Marató’ compta entre els ar-
tistes participants amb la mont-
cadenca Maribel Campos, com 
a membre de la coral de gòspel 
Barcelona Soul Choir, que in-
terpreta una versió del tema de 
Lax’n’Busto ‘Més que la meva 
sang’, acompanyant el cantautor 
barceloní Gerard Vidal, més co-
negut com The Bird Yellow. El 
cedè es posarà a la venda el 2 
de desembre al preu de 10 euros 
amb tots els diaris d’àmbit català. 
La recaptació es destinarà a la in-
vestigació sobre el càncer, malal-
tia que centra la Marató d’aquest 
any. Campos, de 33 anys i veïna 
de Terra Nostra, s’ha format a 
l’escola de música local Giravolt 
–on va formar part de la coral 
d’adults– i al Messenger Gospel 
College, una de les primeres es-
coles de Barcelona dedicada a 
aquest gènere. Fa dos anys es va 
incorporar a la coral semiprofes-
sional fundada per Karol Green, 
exdirectora del prestigiós Cor de 

Gràcia. “Vaig haver de superar 
dos càstings perquè la Karol 
buscava un so molt concret i, al 
fi nal, em van agafar”, explica la 
cantant, satisfeta d’haver pogut 
participar al nou cedè de La Ma-
rató i haver pogut treballar amb 
un artista com The Bird Yellow. 
La coral a la que pertany la jove 
també ha fet col·laboracions amb 
la cantant Judith Nederman.

Forma part de la coral que acompanya The Bird Yellow

Maribel Campos participa 
a ‘El disc de la Marató’

Laura Grau | Redacció

Els representants de les entitats que impulsen la campanya amb les autoritats municipals

SOLIDARITAT

Pateix greus seqüeles físiques després de la brutal pallissa que va rebre fa tres anys 

El concert en suport del jove Sergio 
Mármol recapta prop de 900 euros

La Unió Bàsquet MiR organitza 
enguany l’11a edició de la campa-
nya de recollida de joguines per 
a les festes de Nadal, agafant el 
relleu de la Penya Blanc-i-blava de 
Montcada que ha impulsat aques-
ta iniciativa solidària adreçada a 
les famílies més vulnerables de la 
ciutat durant els últims 10 anys. 
Les joguines, noves o de segona 
mà que estiguin en bon estat, es 
poden portar fi ns al 27 de de-
sembre al Bar Punto de Encuen-
tro (Carrerada, 20), el Bar Peña 
(avinguda de Catalunya, 61), la 

Ferreteria Montcada (Clavell, 44) 
i les ofi cines de la UB MiR (Bona-
vista, sn).
La campanya d’enguany, que tam-
bé compta amb la col·laboració 
del Futbol Base Montcada, es va 
presentar el 27 de novembre a la 
seu dels Pericos Montcada, al Bar 
Punto de Encuentro, i va comptar 
amb la presència del president de 
la UB MiR, Carles Vilalta; el pre-
sident de la Penya Blanc-i-blava, 
Francisco Martínez; el regidor 
d’Esports, Salvador Serratosa 
(ERC) i l’alcaldessa, Laura Cam-
pos (ICV-EUiA). 

L’onzena edició es va presentar el 27 de novembre

La UB MiR agafa el relleu 
de la Penya Blanc-i-blava

Rafa Jiménez | Montcada Nova

CAMPANYA DE JOGUINES

Campos, amb el cantautor The Bird Yellow
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LA FIRA DE NADAL, EL 
15 I 16 DE DESEMBRE
La principal novetat 
d’aquest any és el canvi 
d’ubicació, ja que es 
trasllada al carrer Major 
i a la plaça de l’Església

Una quarantena de paradetes d’establiments comercials i enti-
tats del municipi exposaran els seus productes nadalencs a la 
propera edició de la Fira de Nadal, organitzada per la Regidoria 
de Comerç. Hi haurà tallers adreçats especialment a la canalla 
dissabte i diumenge al matí i, a la tarda, l’entitat Montcada Cen-
tre Comerç farà el tradicional cagatió, una activitat que enguany 
ha decidit fer coincidir amb la celebració de la Fira de Nadal. 
D’altra banda, una de les novetats del cap de setmana serà una 
bola nadalenca gegant –a la foto–, on la gent es podrà fi car a 
dins i fer-se unes originals fotografi es | SA 

.....també és notícia..................................
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La paella solidària del 
Bosc d’en Vilaró 
es trasllada al dia 2

Els diners recollits s’entregaran 
a les entitats Sin teta hay paraí-
so de Montcada, que es dedica 
a ajudar les dones que pateixen 
càncer de mama, al menjador so-
cial El Caliu i al Banc d’Aliments 
de Badalona. També  servirà per 
recaptar aliments que es lliura-
ran al menjador social El Caliu i 
al Banc d’aliments de Badalona. 
La jornada inclou animació musi-
cal, activitats per a la canalla i un 
sorteig. L’acte solidari s’havia de 
celebrar el 18 de novembre, però 
es va suspendre per la pluja | SA

XARXA ANTIRUMORS
La plataforma ciutadana posa en marxa una nova 
campanya per valorar i respectar la diversitat cultural 
‘Tots i totes som Montcada’ és el nom de la nova iniciativa que ha 
posat en marxa la Xarmir, la plataforma ciutadana impulsada per 
l’Ajuntament que treballa per la convivència i l’eliminació  dels rumors, 
els estereotips i els prejudicis entorn la diversitat cultural. La campanya 
consisteix en set vídeos que inclouen l’opinió d’onze persones –a la 
foto– sobre com es podria millorar la convivència a la ciutat, posant 
en valor els vincles comuns i els elements compartits del municipi. 
Les microcàpsules es podran veure a través del canal de youtube de 
Montcada Comunicació. Les persones que formen part de la Xarmir es 
reuneixen un dimarts al mes, de 18.30 a 20h, per decidir les accions a 
realitzar. Els interessats a formar part de la plataforma es poden posar 
en contacte a través del whatsapp 669 190 840 o el correu electrònic 
montcadaantirumos@gmail.com | SA

El Casal Cívic celebra 
el seu 38è aniversari 
fi ns al 5 de desembre
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Èxit del tradicional concert solidari de gòspel 
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El públic va omplir de gom a gom el Kursaal el 17 de novembre per 
veure l’actuació del Cor Gospel Gràcia en el marc del cicle sobre 
Drets Humans, Migració i Refugi. La recaptació –prop de 2.500 
euros– es destinarà íntegrament a la Federació d’Associacions Ca-
talanes Amigues amb el Poble Sahrauí (FACAPS) | PA

DIA DEL MIGRANT
L’Ajuntament celebrarà l’efemèride amb un espectacle 
teatral i un cafè tertúlia el proper 18 de desembre

La Regidoria de Serveis Socials i 
Polítiques d’Igualtat organitza el 18 
de desembre diverses activitats per 
celebrar el Dia Mundial del Migrant. 
L’Espai Kursaal acollirà l’espectacle 
teatral ‘Kika, mujer emigrante’, a càrrec 
de la companyia Illarte. És un muntatge 
visual i sensorial, basat en el llenguatge 
de la música, els colors i les imatges. Tot 
seguit, es farà un col·loqui per compartir 
experiències sobre la migració, un fenòmen que ha existit al llarg de la 
història de la humanitat per diferents motius amb l’objectiu de trobar una 
vida millor. El mateix dia, al Centre Cívic La Ribera (17h), hi haurà un cafè 
tertúlia amb el títol ‘Qui és el meu veí?’ per intercanviar vivències personals. 
També hi ha prevista una acció al carrer per commemorar la jornada en 
col·laboració amb la Taula Activa de la Ribera. L’objectiu de les activitats 
és reconèixer la població que va haver de marxar del seu lloc d’origen | SA 

Curs intensiu de 
monitor de lleure a 
l’Espai Jove Can Tauler

PR
EM

SA
 A

JU
N

TA
M

EN
T
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Arriba una nova edició del Gran Recapte d’Aliments, 
que l’entitat Cáritas Montcada coordina al municipi

Cáritas Montcada ja ho té tot a punt per a l’edició d’aquest any del Gran 
Recapte d’Aliments, que es fa el 30 de novembre i l’1 de desembre 
arreu de Catalunya. Cáritas Montcada és l’entitat que s’encarrega 
de gestionar les dues jornades solidàries al municipi. Enguany, 
l’associació compta amb la col·laboració de 150 voluntaris. També hi 
participen els supermercats Mercadona (El Punt i Can Cuiàs), Condis 
de Montcada Nova i Montcada Centre, Dia de Can Sant Joan, Caprabo 
i Sorli Discau de Montcada Centre i Gros Mercat, al polígon industrial 
de la Ferreria. L’objectiu de l’edició d’enguany és igualar o superar les 
15’5 tones d’aliments que es van recollir l’any passat, una xifra que va 
permetre abastir més de 400 famílies de la localitat amb pocs recursos 
econòmics. L’entitat cristiana ha fet una crida entre la ciutadania a 
col·laborar en la iniciativa solidària perquè “malauradament, encara 
hi ha moltes persones que necessiten d’aquest ajut de forma regular 
per poder viure”, ha dit José Antonio Martín, de l’entitat Cáritas 
Montcada | SA 

DIA DE LA DISCAPACITAT
L’entitat Adimir organitza un acte per donar a conèixer 
la segona fase del seu projecte de pictogrames
Tindrà lloc l’1 de desembre amb motiu del Dia Mundial de la Discapacitat, 
que es commemora el dia 3. Adimir farà activitats per a la canalla a 
la plaça de l’Església, de 10 a 13.30h, i muntarà un mural amb els 
250 pictogrames que s’han distribuït entre els equipaments públics, 
establiments comercials i empreses locals per tal de fer la ciutat més 
inclusiva i accessible. L’objectiu és que les persones amb diversitat 
funcional identifi quin les botigues i els equipaments del municipi amb 
dibuixos que mostren l’activitat dels establiments. D’altra banda, Adimir, 
que s’ha convertit en una fundació, presentarà el mateix dia, a la Casa 
de la Vila (12h) els seus projectes per al 2019 | SA 

L’organitzen l’Ajuntament i Can 
Tauler, del 21 de desembre al 
5 de gener. Les inscripcions es 
poden fer presencialment a Can 
Tauler i a través del web de la 
Fundació Pere Tarrés, que im-
partirà les sessions. El curs, que 
s’adreça a persones majors de 
18 anys, inclou 160 hores de 
pràctiques i està reconegut per 
la Direcció General de Joventut 
de la Generalitat. Un cop superat 
tot el procés formatiu, dona dret 
a obtenir el diploma i el carnet de 
monitor de lleure infantil i juvenil. 
El preu és de 220 euros | SA

El programa va començar el 29 
de novembre amb un cinferòrum 
amb la projecció del fi lm ‘El vera-
no de sus vidas’. El dia 3 s’inau-
gurarà (11h) una exposició amb 
les obres dels alumnes del taller 
de pintura, i, a la tarda, hi haurà 
exhibicions de country. L’ende-
mà, tindrà lloc l’actuació de la 
Coral del Casal Cívic (16.30h) i 
un recital de poesia a càrrec del 
Grup Poètic del Casal Cívic de 
Santa Perpètua (17h). El proper 
5 de desembre hi haurà una ex-
hibició del grup de playbacks del 
centre, que es troba ubicat al 
parc Salvador Allende, a Montca-
da Nova | SA
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Cuidem la gent gran
L’Ajuntament acaba de pre-
sentar públicament una guia 
per actuar en casos de mal-
tractament a la gent gran. El 
fet que un protocol d’aquest 
tipus sigui necessari posa en 
evidència la trista situació en 
què es troben moltes persones 
en la recta fi nal de la seva vida. 
Just en el moment en què són 
més vulnerables i que més 
atenció requereixen, n’hi ha 
qui es troba més desamparat o 
desamparada que mai. Això fa 
que puguin ser fàcilment vícti-
mes de maltractaments, sovint 
precisament per membres de 
la pròpia família.
Està bé que les administracions  
vetllin per evitar aquesta igno-
mínia i actuar en defensa de 
les persones grans víctimes de 
maltractaments de qualsevol 
tipus –físic, sexual, psicològic 
o emocional. Però aquest com-
promís no ha de ser només ins-
titucional. Malauradament hi 
ha moltes formes de violència 
contra les persones grans, des 
de l’abandonament a la negli-
gència passant per l’abús ma-
terial o fi nancer. Moltes d’elles 
romanen ocultes i les víctimes 
les viuen en silenci. Per això, 
com a societat, estem en l’obli-
gació de fer visible qualsevol ti-
pus de maltractaments i inten-
tar protegir i vetllar per aquells 
que més necessiten del nostre 
suport i acompanyament.

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 21 de desembre

Agradecimiento
Quiero dar las gracias al equipo del CAP 
de Montcada Centro que atiende a los 
pacientes en la entrada. Mi madre está 
enferma de Alzheimer desde hace dos 
años y va repetidas veces al mostrador 
del ambulatorio a preguntar cuando tie-
ne médico (le ha cogido esa manía). A 
veces pagamos con ellos cualquier pro-
blema que hayamos tenido con algún 
médico o por el mal funcionamiento 
del sistema de sanidad, pero yo quie-
ro felicitarles y darles las gracias por su 
paciencia, su cariño y saber tratar con 
las personas más vulnerables como mi 
madre. Sois unos grandes profesiona-
les y os doy las gracias de todo corazón.

Carmen Romero
Montcada 

Masclisme latent
Mentre la societat viu importants 
avenços tecnològics, la Humanitat en 
general està patint un retrocés sense 
precedents en la defensa dels Drets 
Humans. Prova d’això és el resorgi-
ment de partits de l’extrema dreta, 
amb un discurs masclista, racista i 
xenòfob, atiat per la inoperància dels 
governs i, en alguns casos, la compli-
citat. El nostre país no és aliè a aques-
ta situació. Vull centrar-me en el dret 
irrenunciable a la llibertat d’expressió 
i d’opinió de tots els éssers humans. 
Uns dels col·lectius més atacats són 
el de persones LGTBI i les dones. 

Tots tenim el dret d’expressar lliu-
rement la nostra orientació sexual, 
sense distinció entre dones i homes 
en una societat diversa, lliure i demo-
cràtica. 
Quant a les dones, és intolerable que 
els índexs de violacions i assetjament 
estiguin creixent a causa d’una socie-
tat masclista i racista, amb una jus-
tícia que defensa més els agressors 
que les víctimes. Exigim la igualtat de 
drets entre homes i dones en l’àmbit 
laboral, profesional i de la llar, els ma-
teixos sous per a les mateixes feines i 
el dret de les dones a ocupar càrrecs 
a les cúpules de qualsevol organisme 
ofi cial o privat per la seva provada 
capacitat i experiència. Vull acabar 
amb una frase de Mahatma Gandhi: 
“Tractar les dones com el sexe feble 
és una injustícia, és la injúria més 
gran dels homes cap a les dones”.

Antoni Trias
Montcada

Travimo
Quisiera gradecer a los ‘Amics dels 
Clàssics’ el homenaje que hicieron el 
28 de octubre al Travimo, el primer 
transporte de viajeros de Montcada 
(1960-1978). Me hizo recordar aque-
llos tiempos de vivencias, anécdotas 
y sinsabores durante los 18 años que 
trabajé como conductor de la linea. 
La entrega de la maqueta por parte 
dels ‘Amics dels Clàssics’ de un au-

L’antic berenador de la font de la Mitja Costa

tobús de la época en presencia de 
la alcaldesa, Laura Campos, y de los 
concejales Óscar Gil i José Domínguez 
me llenó, a mis 84 años, de recuerdos 
y emoción. Fue un éxito el traer un 
autobús antiguo, histórico transporte 
metropolitano, donde la gente se su-
bía y hacía fotografías. 
Tal como estoy escribiendo, me vienen 
a la memoria vivencias y emociones 
como las siete horas y media que tar-
dé en traer desde Factorías Nápoles 

de Zaragoza hasta Montcada el auto-
bús B-553923 de color azul y blanco 
con carrocería de fi bra de vidrio. 
Gracias a los ‘Amics dels Clàssics’; a 
Francisco Martínez, su presidente; a 
las autoridades y al público, en gene-
ral, que a pesar del tiempo transcurri-
do, se acuerdan del Travimo. Un gran 
detalle por su parte, ya que recordar 
es volver a vivir.

Paco Betran
Montcada

Envoltada d’alzines i pins frondosos, la font de la Mitja Costa va ser i 
continua sent un punt de parada obligada en el camí d’accés al Turó 
de Montcada. Ara, gràcies a unes clixès antics cedits per l’Afotmir a 
la Fundació Cultural Montcada, sabem que durant el primer terç del 
segle XX va albergar un berenador, punt de trobada d’excursionistes 
i caçadors. L’espai ‘El Retrovisor’, al canal Youtube de Montcada 
Comunicació, el dediquem aquest mes a aquest fet històric amb la 
col·laboració del cronista local Ricard Ramos.
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30 l divendres
Festa. Encesa llums de Nadal amb mú-
sica, xocolatada i tallers infantils. Hora: 
17h. Lloc: Plaça de l’Església (veure ac-
tes nadalencs a la pàgina 2).

1 l dissabte
Fira. I Fira de Jocs Virtuals. Lloc: Casino 
de Terra Nostra. Horari: D’11 a 14h i de 
16 a 21h. Entrada gratuïta. 

Presentació. Projecte pictogrames Adi-
mir. Hora: 12h. Lloc: Casa de la Vila.

2 l diumenge
Visita. ‘Els secrets de la Casa de les Ai-
gües. Hora: 12h. Preu: 2 euros. Organit-
za: Museu Municipal.

8 l dissabte
Sardanes. Aniversari de l’Agrupació Sar-
danista de Terra Nostra amb la Cobla 
Nova Vallès. Hora: 12h. Lloc: Casino de 
Terra Nostra.

11 l dimarts
Presentació. De la novel·la ‘Train kids’, 

de Dirk Reinhardt. Hora: 17.30h. Lloc: 

Biblioteca Elisenda.

13 l dijous
Presentació. ‘Perder el tiempo’, d’Àlex 

Mesa. Hora: 19h. Lloc: Biblioteca Eli-

senda de Montcada.

14 l divendres
Inauguració. Exposició de l’Agrupació 

de Pessebristes de Montcada. Hora: 

18h. Lloc: Església de Santa Engràcia.

15 l dissabte
Fira. Fira de Nadal. Horari: De 10 a 20h. 

(també el dia 16). Lloc: c.Major i plaça 

de l’Església.

Visita. ‘El Rec Comtal, de Montcada a la 

Trinitat’. Hora: 11h. Organitza: Fundació 

Cultural.

Inauguració. Pessebre vivent. Hora: 
19h. Lloc: Església de Terra Nostra (veu-
re pàgina 18).

16 l diumenge
Solidaritat. Festival de la Marató de TV3. 
Hora: 10h. Lloc: Teatre Municipal. Orga-
nitzen: La Unió i l’Ajuntament.

19 l dimecres
Presentació. Calendari municipal per al 
2019 amb dibuixos de Noemí Villamu-
za. Hora: 18h. Lloc: Auditori Municipal.

20 l dijous
Presentació. Revista ‘Quaderns’. Hora: 
19.30h. Lloc: Fundació Cultural Mont-
cada (Major, 47).

21 l divendres
Nadal. Visita del Pare Noel a Terra Nos-
tra. Hora: 17h. Lloc: Casino de Terra 
Nostra. 

Ajuntament 935 726 474

Ambulàncies 061

Atenció ciutadana 010

Sanitat Respon 902 111 444

Mossos d’Esquadra 088-112

Policia Local 092

Policia Nacional 935 642 450

Taxis 936 917 600

Telèfons d’interès

30 1 2

7 8 94 5 63
Recasens Rambla RamblaM.Guix R.Miró El PuntC.Pardo

Rivas

Duran J.Vila C.PardoRivas

12 1413

Duran Duran

15 16
Rivas, c. Conca,10
Duran, av. Terra Nostra, 37
Recasens, av.Catalunya, 65
M.Guix, c. Major, 25
R.Miró, c. Camèlies, 32
J.Relat, c. Major, 89
C.Pardo, c. Masia, 2
La Rambla, Països Catalans, 51
J.Vila, pg. Jaume I, 26
El Punt, pg Sant Jordi, 5

10 11
M.Guix R.Miró R.Miró

11 DE DESEMBRE
BIBLIOTECA ELISENDA, 17.30H

XERRADA SOBRE ‘TRAIN KIDS’Agenda

desembre
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Amb la presència de l’autor Dirk Reinhardt

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

EXPOSICIÓ
‘Simplement París’ 
Joan Mimó 
11 de desembre, 19.30h

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

PRESENTACIÓ
CALENDARI MUNICIPAL
Amb dibuixos de Noemí Villamuza
19 de desembre, 18h

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

EXPOSICIÓ
TENIM DRETS
TEIXIM LLIBERTATS
Del 13 de desembre 
al 18 de gener

Rambla J.Relat RivasRecasens

19 2120 22 2317 18
Duran J.Vila J.Vila

TEATRE
‘La última mujer’, de la Finestra Estràbica
1 de desembre, 22h

EXPOSICIÓ
‘FENÓMENOS’
Rasim Michaeli
4 de desembre, 19.30h
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MOSTRA DE PESSEBRES
L’Agrupació de Pessebristes inaugurarà la 
seva exposició anual el 14 de desembre

Chenoa, Mayte Martín, Héctor 
Alterio, Carmelo Gómez i Ana 
Torrent són alguns dels artistes 
de renom que passaran pel Tea-
tre Municipal durant el 2019. La 
Regidoria de Cultura i Patrimo-
ni ja té enllestida la programació 
del primer semestre de l’any per 
tal que el públic tingui l’opció de 
regalar entrades per a aquests es-
pectacles com a regal de Nadal o 
Reis. La compra es podrà fer efec-
tiva a partir del 14 de desembre a 
través del portal www.mirteatres.
cat, o bé, presencialment a l’Audi-
tori Municipal, lloc on es posaran 
a la venda els abonaments per a 
6 espectacles al preu de 60 euros.

Plats forts.  La cantant Chenoa, 
que es va donar a conèixer el 
2001 a la primera edició del pro-
grama Operación Triunfo, visi-
tarà Montcada el 23 de març en 
el marc de la gira de presentació 
del seu últim treball discogràfi c  
‘Soy humana’. L’altra plat fort 
de la programació musical és la 
cantant de fl amenc Mayte Mar-
tín, que portarà el 17 de maig al 
Teatre Municipal els temes del 

treball més important de la seva 
trajectòria, ‘Tempo rubato’, pu-
blicat el passat mes de febrer on 
la cantautora barcelonesa barreja 
el ‘quejío’ fl amenc amb els sons 
clàssics del quartet Quitxote. 
Completa l’oferta el músic Manu 
Guix, que presentarà el seu dar-
rer disc ‘Després de tot’, el 8 de 
febrer.

Oferta teatral. El 30 de març, el 
gran actor argentí Héctor Alterio 
interpretarà una selecció de poe-
mes, acompanyat del guitarrista 
José Luis Merlín. L’espectacle, 
titulat ‘Como hace 3.000 años’, 
serà la cita estrella del cicle Po-
eticae. ‘Todas las noches de un 
día’ és el nom del muntatge sobre 
l’amor i els seus fantasmes que 
protagonitzen Carmelo Gómez 
i Ana Torrent i que arribarà a 
Montcada el 3 de maig. L’oferta 
teatral es completa amb l’obra 
‘Només una vegada’ (el 17 de 
febrer), estrenada a la Sala Petita 
del Teatre Nacional; ‘Dues peces 
breus de Joan Oliver’, amb Que-
co Novell (el 10 de març), la co-
mèdia ‘Ovelles’, amb Biel Duran i 
el nou monòleg de Berto Romero 
‘Mucha tontería’ (el 9 de juny). 
Per al públic familiar, destaquen 
l’espectacle de dansa ‘Amèlia’ 
(el 3 de febrer), el musical ‘Alí-
cia al país de les Meravelles’ (el 
7 d’abril) i ‘Pura magia’, del Mag 
Edgar (el 28 d’abril).

Laura Grau | Redacció

Chenoa, Mayte Martín, Héctor Alterio, Ana 
Torrent i Carmelo Gómez, al Teatre Municipal
Les entrades i els abonaments es posaran a la venda el 14 de desembre perquè puguin ser una opció per regalar al Nadal

TEMPORADA D’ESPECTACLES 2019

Carmelo Gómez i Ana Torrent protagonitzen ‘Todas las noches de un día’

Chenoa estarà a Montcada el 23 de març per presentar el disc ‘Soy  humana’ La cantant Mayte Martín portarà al Teatre ‘Tempo Rubato’

Héctor Alterio serà el plat fort del cicle Poeticae, al març

Cultura ofereix un 
abonament de 60 
euros per veure sis 
espectacles
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Una de les escenes de la comèdia ‘Hamlet 2.0’, que el grup Teatroia’t va estrenar el 23 de novembre al Kursaal en el marc de la mostra local de teatre

Alba Rubio interpreta un dels tres personatges de ‘La última mujer’ Una escena de ‘Les bruixes dels Germans Grimm’, de Teatrada Musical

MONTCADA A ESCENA

La Finestra Estràbica 
estrena un drama 
sobre la pena de mort
La companyia Teatrada Musical debuta amb el musical 
per a tots els públics ‘Les bruixes dels Germans Grimm’

La mostra teatral Montcada a 
Escena (MAE)  entra en la seva 
recta fi nal. El grup La Finestra 
Estrábica estrenarà al Kursaal l’1 
de desembre a les 22h ‘La última 
mujer’, una obra de creació pròpia 
sobre l’última dona sentenciada a 
morir per garrot vil a fi nal dels 
anys cinquanta a València. L’es-
pectacle, dirigit per Víctor Bea, 
només compta amb tres personat-
ges –la rea, el botxí del funciona-
ri– i una pianista, que interpretarà  
música en directe. 
L’endemà, a les 12h, la compa-
nyia Teatrada Musical –vinculada 
a l’Associació Territori Cultural 
Grisdance– estrenarà al Teatre 
Municipal el musical ‘Les bruixes 
dels Germans Grimm’, una obra 
escrita i dirigida per Albert Gràcia 
i Kike Pérez. Es tracta d’un espec-
tacle de gran format per a públic 
familiar. La darrera proposta de 

la MAE va ser ‘Hamlet 2.0’, una 
comèdia àgil i divertida del grup 
Teatroia’t –estrenada al Kursaal el 
24 de novembre–, que va destacar 
per la seva capacitat d’interacció 
amb el públic, convertit en partici-
pant involuntari d’una falsa con-
sulta popular.

Cloenda. La mostra clourà amb 
l’obra col·lectiva de l’Aula de Te-
atre que enguany representarà 
una adaptació de ‘L’Auca del se-
nyor Esteve’, de Santiago Rusiñol.  
L’obra retrata una família de bo-
tiguers de la Barcelona del segle 
XIX. Amb traços de comèdia cos-
tumista i d’embolics, el muntatge 
satiritza els valors i les misèries de 
la burgesia, amb un fi nal tragicò-
mic. Se’n faran dues representa-
cions al Teatre Municipal els dies 
22 i 23 de desembre, a les 18h. 
Les entrades anticipades ja es po-
den comprar al web mirteatres.cat. 

Laura Grau | Redacció

Pitu Manubens, a l’extrem dret de la foto, caracteritzat com l’inspector de policia Hans Kemp
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Manubens triomfa amb el musical de Frankenstein
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El musical ‘El jovencito Franken-
s tein’, en què participa l’actor 
montcadenc Pitu Manubens, 
ha rebut molt bones crítiques 
des de la seva estrena el 13 de 
novembre al Teatre de la Luz 
de Madrid. “Tot i que encara 
costa omplir la sala perquè fa 
poc que vam estrenar, tenim 
bones sensacions”, ha dit l’actor, 
que  interpreta dos personatges 
ben diferents: l’inspector de po-
licia Hans Kemp i l’ermità Ha-
rold. “Ningú s’adona que sóc el 
mateix actor fent dos papers”, 
ha assenyalat Manubens | LG
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El 14 de setembre de 1918 es va 
inaugurar solemnement el pri-
mer Ajuntament de Montcada i 
Reixac amb una gran festa que 
va durar dos dies i va incloure 
una cercavila de gegants, focs 
artifi cials, cucanyes i l’elevació 
de globus. Les obres van ser fi -
nançades per subscripció popu-
lar i amb aportacions de famílies 
d’estiuejants i l’empresa Asland, 
instal·lada al municipi l’any ante-
rior. L’edifi ci va ser dissenyat pel 
mestre d’obres municipal Josep 
Graner i Prats, que va optar per 
una façana típicament noucen-
tista, amb una porta central i un 
balcó corregut –més tard sustituït 
per dos– que abraçava les cinc fi -
nestres del pis superior. La faça-
na també incorporava l’escut de 
Montcada i quatre pilastres coro-
nant el conjunt. 

Actes commemoratius. Per cele-
brar l’efemèride, la Regidoria de 
Cultura i Patrimoni i el Museu 
Municipal recrearan la festa inau-
gural el 15 de desembre amb la 

participació dels Castellers i la 
Colla Mitjana de Gegants i Cap-
grossos. L’acte, previst a les 12h, 
inclourà una visita guiada a la 
sala de plens i a l’Alcaldia, els 
parlaments ofi cials i una expo-
sició de documentació i materi-
al relacionat amb la història de 
l’edifi ci. Per la seva banda, Mont-
cada Comunicació s’afegirà a la 
celebració amb l’elaboració d’un 

capítol especial de la sèrie docu-
mental ‘El Retrovisor’, dedicat a 
l’emblemàtic edifi ci. La Casa de 
la Vila està inclosa dintre del Ca-
tàleg de patrimoni arquitectònic, 
històric i ambiental del municipi, 
que el consistori té previst dur al 
Ple ordinari de desembre. Durant 
aquests dies, lluirà una imatge 
commemorativa del centenari al 
balcó central de la façana.

PATRIMONI

La Casa de la Vila celebrarà el seu 
centenari amb diverses activitats
La construcció de l’emblemàtic edifi ci va ser sufragada per subscripció popular  
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La Casa de la Vila, al carrer Major, el dia de la seva inauguració, el 14 de setembre del 1918

Laura Grau | Redacció

SETMANA DE LA CIÈNCIA
El Museu Municipal descobreix els seus secrets 
amb l’ajut d’alumnes de l’INS Montserrat Miró

El Museu Municipal va organitzar el 18 de novembre l’activitat 
‘Descobreix el Museu amagat’, amb la col·laboració d’Aura Cultura 
i alumnes d’Arqueologia de l’INS Montserrat Miró en el marc de 
la III Setmana de la Ciència. La proposta, que va atraure una sei-
xantena de persones, va consistir en visites guiades al Museu per 
seguir el recorregut que fan les troballes provinents del jaciment 
ibèric Les Maleses, des que entren fi ns que s’exposen o es diposi-
ten al magatzem. Els visitants també van conèixer diferents etapes 
de la història de Montcada a partir de la recreació teatralitzada de 
personatges històrics | LG

CORAL MARE DE DÉU DEL TURÓ
El grup necessita ampliar el nombre de cantaires

FUNDACIÓ CULTURAL
La revista ‘Quaderns’ recorda l’escola de l’envelat

La Fundació Cultural Montcada presenta el 20 de desembre al seu 
local (Major, 47) el número 37 de la revista de divulgació històri-
ca ‘Quaderns’. Un dels articles destacats, obra de Josep Bacardit 
recupera la història de l’anomenada escola de l’envelat, situada 
al lloc que avui coneixem com la plaça Lluís Companys. Antoni 
Orihuela presenta un altre treball sobre la fàbrica metal·lúrgica Le-
vivier  i Francesc López repassa els sastres que van ser referents 
a Montcada. L’acte començarà a les 19.30h i també servirà per 
inaugurar el pessebre de l’entitat i donar la benvinguda a les festes 
nadalenques | LG
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L’escriptor alemany Dirk Reinhardt visitarà la Biblioteca Elisenda 
l’11 de desembre, a les 17.30h, per parlar de ‘Train Kids’, una 
novel·la juvenil sobre la immigració de joves des de Guatemala fi ns 
als Estats Units amb els trens de càrrega. L’obra va rebre el Premi 
de Literatura Protagonista Jove 2017-2018 que atorga el Consell 
Català del Llibre Infantil i Juvenil a partir de les opinions de 6.000 
estudiants d’entre 9 i 16 anys d’ESO i Batxillerat i de les bibliote-
ques de Catalunya, el País Valencià i les Illes Balears. La xerrada 
comptarà amb la traductora  del llibre al català Montserrat Fran-
quesa i s’adreça a públic general i també a professors | LG

La Coral Mare de Déu del Turó, que dirigeix el músic Jordi Roma, 
vol ampliar el seu nombre de cantaires, que s’ha vist minvat dar-
rerament per diferents circumstàncies. “Només cal tenir bona veu 
i saber entonar una mica”, ha dit el president de la coral Esteban 
Zubelzu. Els interessats poden trucar al telèfon 659 442 165. La 
coral farà el seu tradicional concert de Nadal el 22 de desembre 
a l’església de Santa Engràcia (20.15h), que també inclourà l’ac-
tuació de la Societat Coral Il·lustració Artística de Sant Quirze del 
Vallès | LR

BIBLIOTECA ELISENDA
Xerrada de Dirk Reinhardt, autor de ‘Train Kids’ 

L’església de Santa Engràcia aco-
llirà a partir del 14 de desembre 
les noves creacions de l’Agrupa-
ció de Pessebristes de Montcada i 
Reixac. L’exposició estarà forma-
da per una dotzena de pessebres 
i diorames, la majoria dels quals 
representen el Naixement, peró 
també d’altres passatges bíblics 
com l’anunciació o l’adoració dels 
Reis Mags. Enguany Eva Monta-
gut i José Luis García seran els res-
ponsables de construir el diorama 
gegant, amb una proposta clàssica 
feta de molsa i suro. 

Concurs. L’entitat ha convocat 
una nova edició del concurs 
‘Fixa-t’hi al detall’, que premia 
els visitants que trobin un seguit 
d’objectes distribuïts  entre els 
pessebres. Entre els encertants, 
se sortejarà un pessebre. La mos-
tra es podrà visitar fi ns al 6 de 
gener, de 17.30 a 18.30h, els dies 
feiners; de 17.30 a 19.30h, els dis-
sabtes i de 12 a 13.30h i de 17.30 a 
19.30, els diumenges i festius.

Laura Grau | Redacció

Pessebres i diorames nous i antics, 
a la cita imprescindible del Nadal 
La inauguració de la mostra serà el 14 de desembre, a l’església de Santa Engràcia

AGRUPACIÓ DE PESSEBRISTES
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Una setantena de veïns –dels quals una trentena són nens i ne-
nes–, vinculats a la parròquia de Santa Maria, ultimen els assajos 
de la segona edició del pessebre vivent que representaran el 15 de 
desembre a l’exterior de l’Església de Terra Nostra (19h). Els espec-
tadors podran gaudir de la teatralització de diferents escenes del 
Naixement, des de l’Enunciació fi ns a l’arribada dels Reis Mags, ex-
plicada amb cançons, poemes, diàlegs i la veu de narradors. També 
hi haurà parades de diferents ofi cis, tal com es va fer l’any passat. 
Una de les organitzadores, Eulàlia Bofi ll, ha destacat la participació 
per primera vegada de persones d’altres barris de Montcada | LG

Torna el pessebre vivent de Terra Nostra

Un dels pessebres de l’exposició que l’Agrupació de Pessebristes va fer l’any passat a l’església
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TAEWONDO
Soomi Jo Lee guanya la medalla de 
bronze al Mundial de Poomsae que 
s’ha disputat a la Xina Taipéi

HANDBOL

El CH La Salle va viure el 24 de 
novembre la seva gran festa amb 
l’organització al pavelló Miquel 
Poblet de la presentació de tots els 
equips d’aquesta temporada. El 
club lassal·lià mou durant aquest 
curs al voltant de 250 jugadors, 
distribuïts en un total de 18 equips: 
un prebenjamí mixte; un benjamí, 
un aleví, un infantil, dos juvenils, 
tres sèniors i un màster a la cate-
goria masculina i un benjamí, un 
aleví, un infantil, dos cadets, un ju-
venil, un sènior i un màster, a la fe-
menina. L’entitat ha aconseguit la 
paritat de sexes entre els seus inte-
grants ja que pot presumir d’haver 
creat conjunts femenins a totes les 
categories. A més, també hi ha do-
nes al seu cos tècnic, entre els seus 
delegats i a la seva junta directiva.  
L’acte de presentació es va iniciar
amb una fotografi a de família amb 
tots els integrants del club. Posteri-

orment, els jugadors i entrenadors 
de cada conjunt van anar sortint a 
la pista, rebent el passadís d’honor 
per part dels membres dels dos 
primers equips. Abans dels parla-
ments ofi cials, el CH La Salle va 
mostrar la seva adhesió al manifest 
del món de l’esport català amb 
motiu del Dia Internacional per a 
l’eliminació de la violència vers les 
dones.

Satisfacció. Durant la seva inter-
venció, el president del club lassal-
lià, Enric Expósito, va agrair la 
tasca que fan els jugadors i tècnics 
per defensar els colors de l’entitat 
i es va mostrar “orgullós d’haver 
aconseguit que el CH La Sa-
lle sigui un dels pocs equips de 
l’handbol català que té paritat 
de gènere i equips femenins a to-
tes les categories”. Per la seva part, 
Salvador Gunxens, que va acudir 
en representanció de la Federació 

Catalana d’Handbol, va felicitar 
l’entitat local per la feina feta i va 
demanar a tots el assistents que 
donin el seu suport a la iniciativa 
legislativa popular que impulsa la 
Unió de Federacions Esportives 
de Catalunya per demanar una 
reforma de la llei de l’esport català. 

Per últim, el regidor d’Esports de 
l’Ajuntament, Salvador Serratosa 
(ERC), va desitjar sort als equips 
lassal·lians durant aquesta tem-
porada i va esperonar als inte-
grants dels dos primers equips 
perquè són “un mirall per  a 
tots els jugadors del planter”.

Final de festa. La presentació va 
concloure amb una actuació dels 
Castellers de Montcada, que van 
fent un pilar i van desplegar una 
bandera del club lassal·lià amb 
l’ajuda, fent la pinya, de tots els 
seus jugadors i entrenadors que 
estaven sobre la pista. 

El club lassal·lià va presentar el 24 de novembre els 18 conjunts que ha confeccionat aquesta temporada amb uns 250 jugadors

El CH La Salle arriba a la paritat de sexes i 
crea equips femenins a totes les categories
Rafa Jiménez | Pla d’en Coll

Com un exemple més de la fi losofi a igualitària del CH La Salle, els jugadors dels sèniors A femení i masculí es van situar junts sobre la pista 
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El primer equip del CH La Salle 
ha baixat fi ns a la 13a posició 
del grup D de Primera Estatal. El 
conjunt ha perdut el seus últims 
quatre partits contra el Joventut 
Handbol Mataró (29-19), el CH 
Sant Esteve de Palautordera (32-
35), el CH Palautordera (29-23) i 
la UE Sarrià (23-30) | RJ

Quatre derrotes 
seguides del sènior A

D’esquerra a dreta, Salvador Guxens, Salvador Serratosa i Enric Expósito durant els parlaments
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Claudia Pina, jugadora montca-
denca del FC Barcelona, dispu-
tarà amb la selecció espanyola 
sots-17 la fi nal del Mundial de 
la categoria que s’està celebrant 
a l’Uruguai. Espanya va obte-
nir la seva classifi cació el dia 28 
després de guanyar la semifi nal 
contra Nova Zelanda per 2 a 0 
amb gols de Pina, al minut 39, 
i Irene López, al 48’. La davan-
tera montcadenca, que va lluir 
el braçalet de capitana, va ser 
escollida com la millor jugadora 
del partit. 
El rival d’Espanya a la fi nal que 
es disputarà l’1 de desembre 
(23h), i que es podrá veure pel 
canal Eurosport, serà Mèxic, 
que va eliminar a Canadà (1-0).

Decisiva. Claudia Pina suma cinc 
gols en els cinc partits que ha dis-
putat en aquest Mundial, sent la 

segona máxima golejadora del 
torneig amb dos gols menys que 
la ghanesa Mukarama Abdulai. 
La davantera blaugrana de 17 
anys només es va quedar sense 
marcar en el segon partit de la 
primera fase contra Colòmbia 
(1-1). En el debut, li va fer dos 

gols a Corea del Sud (2-0), sent 
escollida com la millor jugadora 
del partit, i també va veure por-
ta en l’últim enfrontament de la 
primera fase contra el Canadà 
(5-0), en els quarts de fi nal da-
vant Corea del Nord (1-1) i en la 
semifi nal.

La montcadenca és la segona golejadora del torneig amb un total de 5 dianes

Claudia Pina brilla amb la selecció, 
que jugarà la fi nal contra Mèxic

MUNDIAL SOTS-17

Pina va marcar un gol en la victòria d’Espanya contra Canadá (5-0) que va tancar la primera fase
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Rafa Jiménez | Redacció
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El CD Montcada es manté viu en la 
lluita per l’ascens a Primera Catalana
L’equip que entrena Claudio Festa ha aconseguit nou victòries en 13 jornades

El CD Montcada segueix amb la seva regularitat i només ha cedit punts en quatre partits de lliga

El CD Montcada encadena 
sis jornades sense perdre amb 
un balanç d’un empat i cinc 
victòries, les dues últimes con-
tra el Sant Andreu Atlètic (1-5) 
i el CE Europa B (1-0). Amb 
aquesta ratxa de bons resultats, 
l’equip de Claudio Festa suma 
29 punts i ocupa la tercera 
posició al grup 2n. Els verds 
estan empatats amb el CCD 
Turó de la Peira i a només dos 
punts del líder, l’EF Mataró | RJ   

Ha obtingut la medalla de bronze a la categoria màster 50 

TAEKWONDO

Soomi Jo Lee puja al podi 
al Mundial de Poomsae

Soomi Jo Lee, del Club Lee 
Young Montcada, va guanyar la 
medalla de bronze a la categoria 
màster 50 durant el Campionat 
del món de Poomsae que es va 
disputar a la Xina Taipéi entre 
el 15 i el 18 de novembre. El club 
local també va estar representat 
pel Trio 2 masculí format per 

José Luis Estudillo, Sergi de Cas-
tro i Joel Lee, que es va quedar a 
les portes de guanyar una meda-
lla, arribant als quarts de fi nal. 
La selecció espanyola va ser la 
delegació més nombrosa amb un 
total de 50 esportistes i va fi na-
litzar el Mundial amb un balanç 
de quatre medalles de bronze | RJ 

Soomi Jo Lee, la primera per la dreta, acompanyada al podi per altres tres esportistes

Les vermelles van empatar contra el tercer a la darrera jornada

L’FB Montcada femení 
escala fi ns al vuitè lloc

L’FB Montcada és vuitè al grup 
2n de 1a Catalana després d’em-
patar a l’estadi de Can Sant Joan 
contra el CE Llerona (1-1), que 
és tercer amb els mateixos punts 
que el segon, la Penya Blanc-i-
blava la Roca. L’equip d’Antonio 
Moya suma 8 punts i té pendent 
disputar el partit de la 10a jorna-
da contra la UE Estartit que es 
va ajornar pels problemes de les 
gironines per arribar a Montca-
da a causa de la pluja | RJ

Ha encadenat una victòria i un empat en dues jornades

La UD Santa María B 
suma els primers punts

El segon equip del club de Ter-
ra Nostra, que havia encadenat 
sis derrotes seguides, ha pun-
tuat als seus dos últims partits 
gràcies a una victòria contra el 
CF Ripollet B (4-2) i a un em-
pat contra l’EF Bonaire B (4-4). 
L’equip d’Enrique Gómez ha 
pujat fi ns a l’onzè lloc del grup 
8è de 4a Catalana amb 4 punts. 
D’altra banda, el primer equip 
és sisè al grup 9è de 3a Catala-
na amb 23 punts | RJ
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La UE Sant Joan-Atlètic baixa fi ns a 
l’antepenúltima posició del seu grup
L’equip de Paco Hidalgo ha encaixat tres derrotes consecutives a Primera Catalana

Amb un total d’11 punts, la 
UE Sant Joan-Atlètic ha baixat
fi ns a la 16a posició del grup 1r 
de Primera Catalana després
d’haver encaixat tres derrotes 
consecutives contra el CF 
Sabadell Nord (4-1), la UE 
Tona (1-2) i l’Escola Esporti-
va Guineuta (3-1). L’equip de 
Paco Hidalgo ha guanyat dos 
partits en 13 jornades i només 
ha sumat quatre dels últims 24 
punts en joc | RJ   
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Sota una intensa pluja, la UE Sant Joan-Atlètic va perdre el 18 de novembre a casa contra la UE Tona 
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Amb un partit menys, l’FB Montcada és vuitè

La UD Santa María B viu el seu millor moment
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.....també és notícia..................................

El CFS Montcada 
comença el mes 
de desembre amb 
la presentació 
ofi cial de tots 
els seus equips 
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FUTBOL SALA El CFS Montcada organitza l’1 de desembre al pavelló Miquel Poblet, 
a les 19.30h, la presentació de tots els equips que ha confeccionat 
per aquesta temporada. L’acte començarà després dels partits que 
jugaran el juvenil A i el primer equip contra el CET 10 (15.30h) i l’FS 
Gràcia (17.30h), respectivament. Ambdós equips, que tenen el pa-
trocini de l’empresa Broncesval, necessiten la victòria per sortir de la 
zona baixa de la classifi cació a les seves respectives lligues. Després 
de la disputa d’11 jornades, el juvenil A és quart per la cua al grup 5è 
de Divisió d’Honor Nacional amb 9 punts i un balanç de tres victòries 
i vuit derrotes. Per la seva part, el sènior A és penúltim al grup 1r de 
Tercera Divisió Nacional amb 6 punts en 10 jornades (una victòria, 
tres empats i sis derrotes). Entremig dels punts que va aconseguir 
contra el CE Vacarisses (4-4) i el Grups Arrahona (2-2), l’equip d’Álex 
Fernández va encaixar una altra derrota en el partit ajornat a la pista 
del CFS Arenys de Munt (4-0) i que corresponia a la 6a jornada | RJ

L’equip blau encara no coneix la vic-
tòria després de la disputa de 9 jor-
nades al grup 6è del Campionat de 
Catalunya de Tecera Categoria. Les 
montcadenques, que van descansar 
el cap de setmana del 17 i 18 de no-
vembre, ocupen l’última posició amb 
vuit derrotes, l’última contra el CB 
Granollers 3 (48-53). D’altra banda, 
el sènior A masculí ha baixat fi ns al 
cinquè lloc al grup 7è de 3a després 
d’encaixar la seva segona derrota a la 
pista de l’AE Stucom (90-71) | RJ 

L’AE Can Cuiàs, que va remuntar 
en el seu últim partit a la pista del 
CFS Cerdanyola 2006 (3-4), conti-
nua situat a les primeres posicions 
del grup 3r de Segona Catalana 
amb un ple de sis victòries. L’equip 
de Toni Moreno és segon amb els 
mateixos punts que el CE Escola 
Pia B. El sabadellencs han disputat 
un partit més ja que l’AE Can Cuiàs
va suspendre, per culpa de la plu-
ja, el seu enfrontament de la 6a 
jornada contra l’Sport Sala Santa 
Perpètua | RJ  

FUTBOL SALA
L’AE Can Cuiàs es manté a la part capdavantera 
de la classifi cació i acumula sis triomfs consecutius

El sènior B del CTT La Unió –a la 
foto, un dels seus jugadors– va 
aconseguir el 17 de novembre con-
tra el TT Calella (4-2) el seu primer 
triomf al grup 2n de Segona A Pro-
vincial i és, amb 2 punts, penúltim 
després de 8 jornades. Al grup 2n 
de Tercera Provincial, el sènior C va 
estrenar el seu registre de victòries 
el 25 de novembre a casa del TT 
Els 8 de la Garriga (2-4) i també és 
penúltim, amb dos punts, després 
d’haver jugat sis partis. D’altra ban-
da, el sènior A ha perdut a les dues 
últimes jornades i és setè, amb 8 
punts, al grup 1r de Preferent | RJ 

L’FB Montcada i el Maderas San Andrés CFS Montcada B 
perden en els seus darrers enfrontaments a fora de casa
Amb 7 punts, l’FB Montcada ha baixat fi ns al desè lloc del grup 3r de 
Segona Catalana després de perdre els seus dos últims partits com a 
visitant a les pistes del CE Inter Sentmenat (5-4) i el CE Escola Pia B 
(9-4). Per la seva part, el Maderas San Andrés CFS Montcada B, que 
va perdre el seu darrer enfrontament a casa de l’FS Aiguafreda (7-6), és 
sisè amb 10 punts, tot i que té pendent el partit de la 6a jornada contra 
el CFS Cerdanyola 2006 que es va ajornar per culpa de la pluja | RJ 
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TENNIS DE TAULA
Primeres victòries 
per als sèniors B i C 
del CTT La Unió

R
AF

A 
JI

M
ÉN

EZ

LA
U

R
A 

G
R

AU

KORFBAL
L’AEE Montserrat Miró debuta a Segona Divisió 
amb una derrota contra el CK Badalona (15-22)
L’equip sènior de l’AEE Montser-
rat Miró va haver d’esperar fi ns a 
la quarta jornada per poder fer el 
seu debut al grup B de Segona 
Divisió. L’equip que entrena Aida 
Rodríguez, jugadora del primer 
equip del CK Montcada, va dis-
putar el seu primer partit el 25 de 
novembre amb una derrota a la 
pista coberta de la Zona Esporti-
va Centre contra el CK Badalona 
(15-22). Al grup A, el CK Mont-
cada B ha guanyat els tres partits 
que ha disputat fi ns ara, els dos 
últims contra el CK Castellbisbal 
B (10-27) i el Platja d’Aro KC B  
(23-24). El conjunt que dirigeix 
Sergio Perales és el lider amb sis 
punts i està empatat amb el CK 
Badalona, que també es manté 
invicte després de tres jornades.

 

D’altra banda, el CK Montcada 
A va obtenir el 24 de novembre 
la seva primera victòria a la pista 
del Platja d’Aro (21-25) després 
de perdre els seus dos primers 
partirs. L’equip de David Rúa és 
quart amb 2 punts | RJ 

El cicle d’excursions que promouen El Cim, el CEAV i el CECC amb la 
col·laboració de l’IME proposa una nova sortida de 10 km que es farà 
el 2 de desembre amb destinació al Parc de la Llacuna-Ripollet i que 
serà l’última d’aquest any. Les persones interessades a fer-la es poden 
inscriure a la seu de l’IME (Tarragona, 32), per telèfon (935 650 999) o al 
correu electrònic ime@montcada.org. D’altra banda, el Cim ha anunciat 
que el dia 9 farà una excursió al poblat ibèric de Les Maleses per col·locar 
un pessebre. El punt de sortida serà el pavelló Miquel Poblet, a les 9h | RJ

PETANCA
Reconeixement al CP Montcada a la gala d’homenatge 
als campions organitzada per la Federació catalana
El CP Montcada va rebre el 23 
de novembre a Castelldefels, du-
rant la 16a Gala de la Petanca 
Catalana ‘Homenatge als Cam-
pions’ que va organitzar la Fede-
ració, els dos trofeus de lliga que 
va aconseguir la temporada pas-
sada i que van permetre l’ascens 
del sènior femení a 1a Catalana 
i del sènior B masculí a 4a. A la 
foto, d’esquerra a dreta, el fede-
ratiu Cándido Robles i el presi-
dent del club, Daniel Ferrer | RJ

CP
 M

O
N

TC
AD

A

EXCURSIONISME
El Parc de la Llacuna, destí de l’última proposta de 
l’any al cicle de sortides del Montcada Camina

BÀSQUET
El femení de la UB MiR 
segueix sense guanyar

NADAL
L’FB Montcada, el CFS Montcada i la UE Montcada 
organitzaran diferents activitats durant el període nadalenc
La Unió Escacs Montcada organitza el 21 de desembre un Torneig de 
Nadal per a infants fi ns als 12 d’anys que es farà al pavelló Miquel Po-
blet (17.30h). Per la seva part, l’FB Montcada prepara la primera edició 
del campus de Nadal que se celebrarà a l’estadi de la Ferreria, de 9 a 
13h, els dies 27 i 28 de desembre i 2, 3 i 4 de gener. A més, el dia 29 
el club vermell farà un torneig per a jugadors alevins a la Ferreria, de 10 
a 18h, i un altre per a benjamins a Can Sant Joan, de 10 a 16h. D’altra 
banda, el campus de tecnifi cació del CFS Montcada es farà del 2 al 4 
de gener al pavelló Miquel Poblet, de 9 a 13h. Les inscripcions s’han 
de fer del 3 al 17 de desembre a les ofi cines del club (Tarragona, 3) | RJ 
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L’equip, format per cadets de primer any, juga al grup 2n

BÀSQUET

El cadet C de la UB MiR 
encadena vuit derrotes

El cadet C de la UB MiR en-
cara no ha pogut aconseguir 
cap victòria al grup 2n del 
Campionat de Catalunya ca-
det de primer any. L’equip que 
dirigeixen Lorena Bascón i 
Joan Lasús ocupa l’última po-
sició després d’encadenar vuit 
derrotes seguides, les dues úl-
times contra dos equips de la 
part alta de la classifi cació com 
són el CB Santfeliuenc Blau 
(96-24) i La Salle Ploms Reus 
(59-66) | RJ
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El cadet C de la UB MiR no suma cap victòria

A l’última jornada, va encaixar la seva única derrota

KORFBAL

El júnior del M. Miró és 
tercer amb dues victòries 

Amb un total de 4 punts, 
l’equip júnior de l’AEE Mont-
serrat Miró és tercer al cam-
pionat júnior que organitza la 
Federació catalana de korfbal. 
El conjunt que entrena Aída 
Rodríguez va debutar el 4 de 
novembre amb una victòria a 

la pista del CK Badalona (9-
17), triomf que va repetir dues 
setmanes després contra el KC 
Sant Llorenç (20-11). A l’últi-
ma jornada, els júniors van 
encaixar la seva primera der-
rota contra el Platja d’Aro KC 
(21-11) | RJ
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L’equip júnior de l’AEE Montserrat Miró ha començat la lliga amb dues victòries i una derrota 
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Amb un balanç de 18 punts 
fruit de sis victòries i una derro-
ta, el cadet A del Maderas San 
Andrés CFS Montcada A és 
el líder del grup 4t de Primera
Divisió. L’equip que entrena 
Xavi Romeo està empatat al 
capdavant de la classifi cació amb 
l’FS Sant Cugat, que va provocar 
l’única ensopegada dels montca-
dencs a la 4a jornada amb un 3 a 
1, i el Futsal Athletic Vilatorrada 
(6-3), que va perdre a la 5a jor-
nada en la seva visita al pavelló 
Miquel Poblet amb un 6 a 3.

FUTBOL SALA

El cadet A del Maderas San Andrés 
CFS Montcada és líder del seu grup 
Suma 18 punts i és primer, empatat amb altres dos equips, al grup 4t de Primera Divisió  

Rafa Jiménez | Redacció

El cadet A només ha perdut un partit i forma part del grup de tres equips que lideren la classifi cació

L’equip, que només ha fet un gol en sis partits, és penúltim al grup 4t de 2a Divisió

FUTBOL FEMENÍ

El cadet-juvenil de l’FB Montcada 
encara no ha pogut sumar cap punt

La UE Vilassar de Mar B va marcar 9 gols a l’estadi de Can Sant Joan el 18 de novembre

El cadet-juvenil femení de l’FB 
Montcada encara no ha pogut 
sumar cap punt després de la dis-
puta de sis partits al grup 4t de 
Segona Divisió juvenil. L’equip 
que entrena Alberto Cerón és 
penúltim amb un únic gol a favor 
que va aconseguir en el seu debut 
contra el FC Cerdanyola (1-3). 
L’últim partit de les montcaden-
ques al camp de l’EF Barberà-An-
dalucia es va ajornar i el seu dar-
rer enfrontament va fi nalitzar
amb una derrota a l’estadi de 
Can Sant Joan contra la UE 
Vilassar de Mar B (0-9) | RJ 
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L’equip, amb cadets i juvenils, juga al grup A de 2a Catalana

HANDBOL

El juvenil B lassal·lià és 
cinquè amb quatre triomfs
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El juvenil B ha perdut el seus dos últims partits

L’Institut Municipal d’Esports 
i Lleure organitza el 15 de de-
sembre, de 9 a 13h, una troba-
da esportiva al pavelló Miquel 
Poblet per fer una exhibició del 
ventall d’activitats extraesco-
lars esportives que es fan als 
col·legis locals. Hi participaran 
alumnes de les escoles Reixac 
Font Freda, el Viver, el Turó, 
Elvira Cuyàs i FEDAC Mont-
cada | RJ 

Trobada 
d’activitats 
esportives  
escolars

IME

El juvenil B del CH La Salle és 
cinquè al grup A de Segona Ca-
talana després de la disputa de 
sis partits. L’equip que entrena 
Marc Puig, i que barreja juga-
dors juvenils i cadets, suma 8 
punts amb quatre victòries i dues 
derrotes. Després de guanyar els 
primers quatre partits, ha perdut 
a les últimes dues jornades con-
tra l’AEH Les Franqueses (22-
25)i el CH Canovelles (15-14) | RJ

L’atleta de la JAM va fer el recorregut en 17 minuts i 7 segons

ATLETISME

El sots-18 Joan de la Torre 
guanya el Cros de Sòria

JA
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De la Torre, en un moment de la cursa a Sòria

Amb un temps de 17 minuts i 7 
segons, Joan de la Torre, de la 
Joventut Atlètica Montcada, va 
aconseguir la victòria a la cate-
goria sots-18 a la 25a edició del 
Cros Internacional de Sòria que 
es va disputar el 18 de novembre.  
En aquesta competició, també 
hi van participar els sèniors
Hugo Calvó i Xavier Aguirre; el 
màster 1 Juan Luis Ramon i el 
veterà Javier de la Torre | RJ



Álex Mesa
La fi losofi a, l’humor i la literatura són per a Àlex Mesa tres puntals indestriables de la seva vida. 
Llicenciat en Filosofi a per la Universitat Autònoma de Barcelona està preparant el seu doctorat 
amb una tesi sobre l’humor com a fenomen universal, mentre treballa com a becari a la mateixa 
facultat i fa conferències en diferents simposis i convencions. Amb només 17 anys, va estrenar 
el seu primer programa a l’emissora local Montcada Ràdio, on dona sortida a la seva debilitat per 
l’humor absurd, amb títols tan suggerents com ‘Sueños orgiásticos’ o l’actual ‘La República de 
Schrödinger’ (els dimarts, a les 21h). Ara, amb 30 anys, ha decidit publicar la seva primera novel-
la ‘Perder el tiempo’ (Editorial Círculo Rojo), una refl exió sobre la vida amb tocs fi losòfi cs i trets 
biogràfi cs protagonitzada per una parella i el seu gos. La presentació tindrà lloc el 13 de desembre 
a les 19h a la Biblioteca Elisenda de Montcada. 

‘La vida de la gent està 
feta de petits instants’

Per què vas triar l’humor com a 
tema de la teva tesi?
M’havia adonat que la meva vida 
girava bastant entorn de l’humor. 
Les meves primeres incursions 
a Montcada Ràdio, amb un 
programa de música hip-hop, 
van evolucionar ràpidament cap 
a l’humor. L’empenta defi nitiva 
me la va donar un professor de la 
licenciatura quan em va dir que 
era un tema que no s’havia tractat 
seriosament, ni des de la fi losofi a 
ni des de cap altra disciplina.
Què has descobert després de la 
teva investigació?
Doncs que parlar d’humor és molt 
més seriós del que en principi pot 
semblar, sobretot quan ens fi xem 
en la seva controvertida relació 
amb el poder a llarg de la història. 
L’humor molesta perquè posa 
sobre la taula un límit que ja hi és i 

que els que manen no volen veure 
i perquè no es pot combatre, –no 
és ni de dretes ni d’esquerres–, 
sinó que tracta de fer riure sobre 
aquells que pensen que estan per 
sobre de tot.
Als 17 anys vas començar a fer 
ràdio a l’emissora local.
Sí. És un mitjà on em trobo molt 
còmode, especialment si no hi 
ha guió. Quan improviso és quan 
fl ueixo més, tot i que hi ha més 
riscos de no ser políticament 
correcte i dir alguna barbaritat, 
però en ser una ràdio petita, em 
sento bastant lliure.
De quins temes parles?
Cada programa és un monogràfi c. 
En aquesta temporada hem 
parlat dels missatges ocults de 
‘Bohemian Rapsody’ segons una 
teoria demoníaca; la caducitat dels 
preservatius i de què parlar amb el 

teu gos. Com pots veure, són idees 
molt boges, però que permeten 
submergir-te en l’humor absurd.
D’on et ve l’afi ció a escriure?
Sempre havia escrit relats curts, 
però no em creia prou constant 
per abordar una novel·la. Fins 
que a la tardor del 2015, em va 
donar un rampell i, en menys de 

tres setmanes, ja la tenia escrita. 
Precisament el títol, ‘Perder el 
tiempo’, té a veure amb el que 
pensava que estava fent mentre 
escrivia. Però, fi nalment, en va 
sortir alguna cosa publicable. 

Quin és l’argument?
Tracta sobre el moment en què 
tres personatges es troben i de 
com  s’infl ueixen els uns als altres 
a partir dels vincles que es creen. 
Un dels tres protagonistes és una 
gosseta que adopta la parella. 
Del que m’interessava parlar era 
sobre què és el que perdura en el 
temps. I l’única conclusió possible 
és que la vida de la gent està feta 
de petits instants. No importa el 
passat ni el futur, el que compta 
és l’ ‘esdevindre’. No hi ha res més 
que això.  
És un llibre molt fi losòfi c.
Suposo que té a veure amb la 
deformació professional. Al llibre 
no plantejo pro blemes fi losòfi cs en 
el sentit tra dicional. El que hi ha és 
una mirada fi losòfi ca sobre la vida. 
Però vull destacar que refl exionar 
sobre nosaltres mateixos no és una 

cosa exclusiva de la fi losofi a. És un 
exercici natural que fa tothom amb 
les eines de què disposa.
Estaràs content que hagi tornat a 
les aules com a assignatura. 
Doncs, sí. Encara que la gent 
cregui que és més important per 
trobar feina l’anglès o la llengua, 
reivindico la necessitat vital que 
no tot estigui vinculat a una 
utilitat última. La fi losofi a no resol 
els problemes, però sí t’ajuda a 
veure’ls des d’una pespectiva 
diferent.
Quins autors t’han marcat com a 
escriptor?
Bukowski, Kundera, Dovstoyevski, 
Saramago, Eco i Nabokov són 
alguns dels meus preferits.
Somnis a complir?
M’agradaria vendre moltes novel·les 
i fer-me ric o convertir-me en el 
Gabilondo de l’humor (ja, ja, ja).

‘La fi losofi a no resol 
els problemes, però 
t’ajuda a veure’ls amb 
una altra perspectiva’

Filòsof i escriptor

A títol personal
LAURA GRAU
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