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El PSC s’imposa en uns comicis 
atípics i amb força abstenció

ELECCIONS AUTONÒMIQUES

ERC i ECP es mantenen com a segona i tercera força més votades PÀG. 3

Lorena Jurado, 
una història de 
superació PÀG. 13



02 2a quinzena | Febrer 202102 Publicitat



032a quinzena | Febrer 2021 03Actualitat

Actualitat
laveu.cat

El PSC torna a ser la força més votada 
i ERC es consolida al segon lloc
Cs, el partit més votat al 2017, cau en picat mentre Vox se situa al quart lloc, per darrera d’ECP i frec a frec amb JxCat 

ELECCIONS AUTONÒMIQUES

La victòria del PSC, la davalla-
da de Cs i la irrupció de Vox 
amb força han estat els trets 
destacats d’una jornada electo-
ral atípica, marcada per la pan-
dèmia de la Covid-19 i per una 
baixa participació, del 48,8%. 
Els socialistes s’han retrobat 
amb la victòria, que no assoli-
en des del 2012, i han experi-
mentat una pujada al municipi 
de prop de 13 punts respecte el 
2017, amb un total de 3.845 su-
fragis (31’04%), i una diferèn-
cia de prop de 10 punts sobre 
ERC. El partit republicà, que 
conserva la segona plaça, ha re-
but la confi ança de 2.655 elec-
tors (21’44%), millorant en dos 
punts els resultats de fa 4 anys.

Com a tercera força, En Comú 
Podem ha aconseguit 1.243 vots 
(10’04%), un punt menys que 
als darrers comicis. 
Pel que fa a les dues formacions 
que s’han presentat per primera 
vegada al Parlament, Vox ha 
sumat 1.214 sufragis (9,8%) i 
JxCat, 1.200 vots (9,69%). La 
gran davallada, com a la resta 
del territori, l’ha protagonitzat 
Cs, amb 892 vots (7’2%), el que 
representa un descens de 25 
punts. Amb prop de mig miler 
de suports, la CUP ha millorat 
el percentatge, amb 495 vots 
(4%) i el PP ha perdut un punt, 
amb 430 sufragis (3,47%).

Sílvia Alquézar/ Lluís Maldonado | Redacció

Valoracions polítiques des del municipi
El PSC celebra haver recuperat l’hegemonia a Montcada en les autonò-
miques i haver-les guanyat per primer cop a Catalunya i considera que 
els resultats “demostren que la majoria és d’esquerres”. El partit entén 
que l’electorat ha apostat “pel canvi i per un govern de retrobament”.

BONA ORGANITZACIÓ
Els partits destaquen l’esforç fet per l’Ajuntament, 
els membres de les taules i els interventors i 
apoderats per garantir les mesures anti-covid

PSC
La participació s’ha 
situat en el 48,8%, 
molt lluny del rècord de 
81,3% assolit al 2017

El portaveu local, Jordi Sánchez, valora molt positivament haver estat pri-
mera o segona força a gairebé tots els col·legis electorals del municipi. 
Els republicans lamenten la “irrupció del feixisme” i consideren que la 
millor manera de combatre’l és “escoltar i estar al costat de la gent”.

ERC

ECP considera que els resultats “demostren que el govern d’esquer-
res és imparable”, en haver una majoria històrica al Parlament. “Tenim 
la força de la gent comuna”, assenyala la coalició en un comunicat en 
què també insta els demòcrates a fer un cordó sanitari a l’extrema dreta.

ECP

El coordinador local de Vox, David Passarell, opina que els resultats re-
defi neixen el sistema de partits polítics, situant el seu com a referent de 
l’oposició entenent que “Cs i PP són formacions en liquidació”. Passarell 
afegeix que encara queda molta feina per acabar amb el separatisme.

VOX

Els representants del partit celebren els 1.200 vots sumats al municipi, 
malgrat no tenir encara executiva ni una mínima estructura. La formació 
conclou que, en superar el 50% dels vots, “l’independentisme és l’op-
ció majoritària” i insta els partits sobiranistes a treballar plegats.

JxCAT

La candidata número 58 i portaveu municipal, Ana Pellicer, reconeix que 
el partit ha obtingut un mal resultat, passant de ser la primera a la sisena 
força a la localitat. “La caiguda de la participació ens ha penalitzat en 
gran manera; el constitucionalisme no s’ha mobilitzat”, lamenta.

CS

La formació celebra haver pujat més d’un punt en comparació amb els 
anteriors comicis, així com les nou diputades al Parlament i que el bloc in-
dependentista superi el 50%. Lamenta, això sí, l’entrada de l’extrema dreta.
“Tot i que abans ja hi era, ara s’ha tret la màscara”, opinen els cupaires.

CUP

Després d’haver perdut la meitat dels vots respecte al 2017 i de baixar  
gairebé un punt, la presidenta local del PP, Eva García, ha anunciat que 
el partit obrirà un període d’autocrítica: “Hem de reconduir el nostre 
projecte que ha de tornar a ser l’hegemònic al centredreta català”.
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PÀG. 6

CAÇA RESTRINGIDA
Els cap de setmana no es pot caçar 
als parcs naturals per evitar accidents 
davant l’elevada afl uència de públic

ENTREVISTA 

‘Apostem per un model policial basat 
en la prevenció més que en la reacció’
En ple procés de modernització, la Policia Local ha vist augmentada la seva feina per fer complir les restriccions anti-covid
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Han hagut de fer canvis orga-
nitzatius per assumir aques-
tes noves tasques?
Sí, hem hagut d’incrementar el 
nombre d’efectius, de vehicles 
patrulla al carrer i de disposi-
tius de vigilància –dinàmics i 
estàtics–, a diferents punts del 
municipi per controlar el compli-
ment de les mesures imposades. 
Som conscients que moltes de 
les restriccions generen contro-
vèrsia entre els sectors afectats 
però, com a Policia Local, tenim 
una missió encomanada i un 
compro mís moral per contribuir 
a minimitzar els contagis. Només 
amb el respecte de les mesures i 
l’esforç de tothom serem capaços 
d’assolir aquest repte. 
Com valora la xifra de denún-
cies per incompliments? Du-
rant aquest any hem formulat 
força denúncies en aquest àmbit. 
Només al gener n’hem posat un 
total de 359 per no respectar el 
toc de queda; 177 per incomplir 
l’obligació d’ús de la mascareta 

i 6 per infraccions relacionades 
amb les restriccions d’obertura 
o d’horaris en establiments de 
restauració. Si tenim en compte 
les dades de l’any  2020,  algunes 
d’aquestes xifres es tripliquen. 
Però, en general, el nivell de 
compliment de les mesures res-
trictives és acceptable per a una 
població com Montcada. El nom-
bre de denúncies pot semblar ele-
vat si el comparem amb d’altres 
poblacions,  però cal tenir present 
que la xifra depèn dels recursos 
emprats per cada municipi i del 
nombre de persones multireinci-
dents.
S’ha detectat més ‘botellons’ i 
festes a domicilis particulars? 
El consum compartit d’alcohol 
a la via pública era un fenomen 

força arrelat les nits dels caps de 
setmana. Tot i així, gràcies a les 
campanyes impulsades des de 
l’Ajuntament i des de la pròpia 
Policia Local, les concentracions 
massives es van aconseguir erra-
dicar gairebé per complet. Amb 
el tancament dels bars i el confi -
nament nocturn, aquesta pràctica 
ha experimentat un cert repunt i 
ha suposat la imposició de prop 
de 150 denúncies des de l’inici 
d’aquest any.  També s’han incre-
mentat les festes privades, amb 
reunions de més de 6 persones 
i de més de dues bombolles de 
convivència. Amb tot, hem de 
ser molt curosos per fer com-
patible el dret a la intimitat o la 
inviolabilitat del domicili amb el 
deure inexcusable de tot ciutadà 
de complir les normes.  Es tracta 
de trobar l’equilibri entre aquesta 
complexa dualitat normativa.
Passem a les novetats del ser-
vei. Per què s’ha creat la nova 
Unitat de Trànsit i Mobilitat? 
S’encarregarà d’analitzar els fac-

tors que intervenen en la sinis-
tra litat dins del municipi i dels 
mapes i tipus d’infraccions per in-
disciplina viària. També s’ocupa 
del control i vigilància del trànsit, 
especialment de la circulació de 
vehicles pesants que transiten pel 

nucli urbà; l’elaboració de cam-
panyes programades de control i 
de plans estratègics d’estaciona-
ment. En defi nitiva, tot un seguit 
de mesures per tenir una ciutat 
més amable, ordenada i segura.

(Continua a la pàgina 4)

José Manuel Martín, al seu despatx de la seu de la Policia Local, al polígon de la Ferreria

‘Hem incrementat els 
agents, els vehicles,
la patrulla al carrer i els 
controls de vigilància’

Des de l’inici de la pandèmia, la Policia Local ha vist multiplicada la seva feina en 
tenir la responsabilitat de vetllar pel compliment de les restriccions anti-covid mar-
cades pel govern. A tall d’exemple, des del desembre els agents han interposat 426 
denúncies per incompliment del toc de queda; 306 per no dur la mascareta i 173 per 
consum d’alcohol a la via pública. En aquest context, el cos està vivint un procés de 
transformació en el marc d’un projecte de reestructuració i modernització del qual un 
dels seus artífexs és el cap de la Policia Local, José Manuel Martín. Laura Grau
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Les noves dependències de la Policia Local, inaugurades a fi nal del 2018, són més àmplies i estan adaptades a les necessitats del cos

‘Crearem l’Ofi cina 
d’Atenció a la Víctima 
per atendre els casos 
de violència masclista i 
domèstica’

(Ve de la pàgina 3)
En aquest sentit vull destacar 
els tallers d’educació viària que 
fan els nostres agents –formats a 
l’Institut de Seguretat Pública de 
Catalunya– a les escoles del muni-
cipi perquè els infants incorporin 
hàbits i comportaments adequats. 
També cal ampliar l’educació vià-
ria a altres sectors de la població, 
per anar reciclant els coneixe-
ments adquirits.
Parlem de la Unitat de Po-
licia Administrativa i Medi 
Ambient.  Quina tasca farà?
Aquesta nova unitat neix amb 
dos objectius primordials, d’una 
banda el desenvolupament de les 
tasques de vigilància, prevenció i 
protecció del medi natural i, de 
l’altra, l’exercici de la funció ins-
pectora dins de l’àmbit adminis-
tratiu al municipi. Aquí s’inclou 
fer complir la normativa relacio-
nada amb els locals i establiments 
de pública concurrència.
Quantes unitats tindrà fi nal-
ment la Policia Local?
Passarem de les tres unitats actu-
als a un nou model on en tindran 
cabuda sis. A més de les les dues 
ja esmentades, hi ha la Unitat 
d’Intervenció i Prevenció, la de 
Proximitat i Comunitària,  la de 
Policia online i la de Denúncies i 
Coordinació Operativa. 

Es va parlar de fer un servei 
d’atenció per a casos de violèn-
cia masclista.
Dins d’aquesta última unitat, està 
prevista la creació de l’Ofi cina 
d’Atenció a la Víctima (OAV), 
que donarà cobertura a les vícti-
mes de delictes relacionats amb 
la violència masclista i amb la 
domèstica i contra els menors 
d’edat, amb atenció especialitzada 
d’agents formats en la matèria. 
Així mateix, impulsarem jorna-
des, xerrades i programes d’ac-
tuació pedagògica que s’incorpo-
raran al Catàleg d’Activitats de 
l’Ajuntament, dirigides als nens i 
joves amb l’objectiu d’assolir l’er-
radicació de totes les manifestaci-
ons de violències masclistes i la 
conscienciació en valors d’igual-
tat i respecte.

El cos s’ampliarà amb cinc 
nous agents. N’hi ha prou?
L’Ajuntament està fent un esforç 
per adequar el nombre d’efectius 
a la realitat, conscient que aquest 

creixement permetrà donar res-
posta a l’alt grau d’exigència ciu-
tadana. Des del 2016, la plantilla 
ha experimentat un augment pro-
gressiu en totes les seves escales 
i categories professionals. En el 
decurs d’aquest any comptarem 
amb 48 agents, 10 caporals, 2 
sergents i 1 sotsinspector en cap, 
un nombre d’efectius sufi cient  
per donar un salt qualitatiu en la 
prestació del servei i per donar 
cobertura al Projecte de Rees-
tructuració i Modernització.

Quin és l’objectiu d’aquest Pla 
a mig i llarg termini?
Treballar per implementar un 
nou model de policia, una nova 
forma de fer, una renovació 
organitzativa i procedimental, 
aprofi tant al màxim els efectius 
disponibles i especialitzant-los. 
Es tracta de rebutjar la tradicio-
nal visió endogàmica dels cos-
sos policials i orien tar-nos cap a 
la comunitat. No parlem d’una 
mera operació cosmètica, sinó 
d’una veritable aposta per la 

interrelació policia-ciutadà. 
Apostem per un model policial 
basat en la prevenció més que 
en la reacció; en l’anticipació de 
les accions de vigilància i en la 
presència efectiva al lloc abans 
que es produeixin els compor-
taments incívics, la degradació 
dels espais públics, els proble-
mes de convivència o les infrac-
cions administratives i penals. 
Afrontem una etapa complexa, 
però, alhora, il·lusionant, amb 
moltes expectatives de millora. 
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A principi de febrer va entrar 
en vigor la Resolució del De-
partament d’Interior per la qual 
es prohibeix la realització de 
batudes de caça major durant 
els dissabtes i els diumenges a 
diferents parcs naturals, entre 
els quals hi ha el de la serra 
de Collserola i el de la serrala-
da de Marina. La decisió s’ha 
pres per minimitzar els riscos 
d’accident en aquests espais 
naturals per l’elevat nombre 
de visitants que s’hi concentren 
durant els caps de setmana. La 
mesura, que s’allargarà mentre 
durin les restriccions de mobili-
tat municipals i comarcals per 
la COVID-19, ha estat rebu-
da amb satisfacció per part de 
l’Ajuntament, que el passat mes 
de novembre va demanar la 
prohibició temporal de la caça 
al·legant que els vedats on es 
practica estan situats en espais 
molt pròxims a zones urbanes 

i especialment concorregudes, 
a causa del confi nament peri-
metral. “Celebrem la mesura,
tot i que arriba quan ja està 
a punt d’acabar-se el període 
de caça i tres mesos després 
de la nostra petició”, ha ma-
nifestat el regidor de Medi Na-
tural, Oriol Serratussell (ECP).

Oposició veïnal. Una de les pla-
taformes locals oposades a la 
caça és Salvem el Pla de Reixac, 
on hi ha un àrea privada que 
gestiona la Societat de Caçadors 
El Tordo en funció d’un acord 
amb l’Incasol, propietari dels 
terrenys. El col·lectiu considera 
que l’ús d’armes de foc en una 
zona envoltada d’importants 
nuclis de població posa en risc 
la seguretat de les persones que 
cada dia passegen o fan activitats 
esportives a l’aire lliure. També 
denuncia que alguns caçadors 
deixen els cartutxos i altres resi-
dus escampats per l’espai.

Querella contra 
Ditecsa per 
contaminar
el riu Besòs

Prohibida la caça major als parcs 
naturals durant els caps de setmana

La Fiscalia ha presentat una 
querella contra tres directius de 
l’empresa Ditecsa de Montor-
nès per provocar un “desas-
tre ecològic” al riu Besòs amb 
l’abocament de dissolvents a 
la llera durant l’incendi que va 
cremar la fàbrica al desembre 
del 2019. L’impacte del sinistre 
va tenir greus conseqüències 
a l’entorn proper a la factoria 
però també a la resta del riu 
fi ns a la seva desembocadura 
causant la mort de centenars 
de peixos, també al terme mu-
nicipal de Montcada i Reixac.

Greus conseqüències. En la seva 
querella, que ha estat admesa a 
tràmit, la Fiscalia de Medi Am-
bient acusa el director general, 
el delegat de la planta i el cap 
de producció d’un delicte con-
tra el medi ambient i un altre 
relatiu a la protecció de la fl ora 
i la fauna entenent que no van 
garantir les mesures de segu-
retat de la planta causant “un 
dany molt greu” als ecosiste-
mes aquàtics del Besòs.

Pilar Abián | Redacció
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RESOLUCIÓ DE LA GENERALITAT

L’Ajuntament celebra l’entrada en vigor d’una mesura que va reclamar fa mesos per evitar accidents

Laura Grau | Redacció

Continuen les batudes de senglars
La caça d’espècies cinegètiques com el senglar estarà permesa en-
tre setmana fi ns a fi nal de març per reduir la seva població, que ha 
crescut força durant la pandèmia. El senglar és un dels animals que 
més danys provoca a les explotacions agrícoles i a la ramaderia –per 
la transmissió de malalties com la pesta porcina africana– i també 
l’espècie que causa el 95% dels accidents a les carreteres per fauna 
salvatge. A Can Cuiàs, per la seva proximitat a Collserola, és habitual 
veure’ls, sobretot en horari nocturn, a la recerca de menjar –la fotogra-
fi a superior correspon a fi nal d’octubre. En els darrers mesos la seva 
presència, però, també s’ha constatat a barris més propers al nucli 
urbà. L’Ajuntament ha encarregat capturar amb gàbia un exemplar 
detectat a Mas Duran per retornar-lo al medi natural | PA

• Els dossiers de treball es lliuraran a domicili a les 
persones participants.

• Les sessions de tutoria setmanal es faran per 
videotrucada i guiades per una persona professional.

En aquests espais de trobada es farà seguiment, avaluació
i reforç dels continguts.

Tutories setmanals: dilluns d’11.30 a 12.30 h
Inici de les tutories: març de 2021. El dia d’inici es 
concretarà un cop fetes les inscripcions
Final: 21 de juny de 2021

ACTIVA
EL CERVELL,
FES MEMÒRIA!

Taller gratuït 
d’estimulació 
cognitiva
per mantenir la 
memòria, adreçat 
a les persones 
grans de Montcada 
i Reixac.

INSCRIPCIONS
Cal fer inscripció prèvia. Places limitades.
Data límit: 24 de febrer de 2021

Enviar un correu electrònic o un Whatsapp indicant nom
i cognoms, adreça, data de naixement i telèfon de contacte.

       participaciociutadana@montcada.org            673 373 879
Per a informació i visites a les escoles i instituts, adreceu-vos a als centres educatius.

CALENDARI DE PREINSCRIPCIÓ 
I INFORMACIÓ ALS CENTRES EDUCATIUS

EDUCACIÓ INFANTIL I PRIMÀRIA
del 15 al 24 de març

EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA
del 17 al 24 de març



072a quinzena | Febrer 2021 07Notícies

Operaris, netejant la llera del torrent sota el pont que hi ha a prop de la rotonda del carrer Can Tapioles
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En marxa els treballs per netejar 
la llera del torrent de Mas Duran

MAS DURAN

Pilar Abián | Redacció

El 10 de febrer van començar els 
treballs de neteja del torrent de 
Mas Duran que, després de des-
bordar-se a causa de les intenses 
pluges del 18 de desembre, va 
inundar els polígons Foinvasa, 
Molí d’en Bisbe i Can Tapio-
les, la carretera C-17 i part de 
Montcada Nova i Pla d’en Coll. 

L’actuació té un cost de 40.000 
euros que inicialment assumirà 
l’Ajuntament, a l’espera de rebre 
una subvenció del Consorci del 
Besòs-Tordera. 
Els treballs s’han iniciat a la part 
fi nal de la riera, que desemboca 
al Ripoll, i consisteixen a des-
brossar el torrent i a eliminar 
els sediments acumulats durant 

l’aiguat. El torrent de Mas Du-
ran neix a prop de l’Ecoparc, en 
el límit entre Montcada i Reixac 
i Barberà. A prop hi ha la riera 
Seca de Ripollet, que el dia dels 
aiguats també es va desbordar 
abocant les seves aigües sobre el 
torrent, el que va contribuir a la 
gran inundació que hi va haver 
al terme municipal montcadenc.

L’actuació, que inicialment ha assumit l’Ajuntament, té un cost de 40.000 euros
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L’AV de Terra Nostra i l’Am-
pa de l’escola Mitja Costa han 
mostrat la seva decepció pel 
resultat de la reforma del parc 
situat davant del centre educa-
tiu, a la cruïlla entre l’avinguda 
Terra Nostra i el carrer Antoni 
Pujades. El projecte, amb una 
inversió de 41.000 euros, for-
ma part de la segona edició dels 
pressupostos participatius de 
l’Ajuntament 2018-2019 i l’ha 
dut a terme l’empresa Projectes 
i Manteniments Ecoverd, sota la 
supervisió municipal. Les obres 
van començar el passat mes de 
gener i van consistir en el condi-
cionament de la zona de jocs in-
fantils, la col·locació de taules de 
pícnic i la instal·lació de fanals.
Els veïns es queixen principal-
ment que el sauló no s’ha com-
pactat bé  i temen que quan plo-
gui es converteixi en un fangar 
i que la sorra vagi a parar a les 
reixes del clavegueram del pont, 
agreujant els problemes d’inun-

dació crònica d’aquest pas. L’AV 
també ha demanat la substitució 
de la font actual per una altra de 
més higiènica, on no puguin ac-
cedir els gossos per beure; que 
reubiqui els bancs i que elimini 
part dels arbres perquè l’espai no 
sigui tan humit. 

Actuacions pendents. El regidor de 
Serveis Municipals i Via Pública, 
Juan Carlos de la Torre (ECP), ha 
respost que l’obra encara no està 
acabada i que queden algunes ac-
tuacions com ara la instal·lació de 
la il·luminació –que es va iniciar la 

setmana del 15 de febrer– i la po-
sada al dia dels bancs, que s’han 
de polir i repintar ja que són reci-
clats. “El fet que el parc sigui hu-
mit no es pot evitar ja que està 
ubicat en una zona ombrívola”, 
ha explicat de la Torre, qui asegu-
ra que l’AV coneixia el projecte 
i que estava supeditat a un pres-
supost modest. El president del 
col·lectiu veïnal, Raúl Sánchez, 
entèn, però, que “les limitacions 
pressupostàries no són l’excusa 
per presentar una obra amb 
tantes defi ciències després de 
dos anys d’espera”.

Entitats del barri reclamen 
millores al projecte del parc

Montcada va acollir el passat 
16 de febrer una de les concen-
tracions fetes a diferents punts 
de Catalunya en protesta per 
la detenció del raper Pablo Ha-
sél, condemnat per enaltiment 
del terrorisme i injúries a la 
monarquia en algunes de les 
seves cançons. Al voltant d’un 
centenar de persones, entre les 
quals hi havia representants po-

lítics de formacions com ERC, 
JxCat, ECP i la CUP, van parti-
cipar a l’acte convocat pel CDR 
Montcada en suport al músic. 
La concentració, que es va fer a 
la Casa de la Vila, va consistir 
en la lectura d’un manifest en 
defensa de l’empresonat i de la 
llibertat d’expressió. També es 
van reproduir cançons del raper 
i es va cremar una imatge amb 
el símbol de la corona.

Sílvia Alquézar | Montcada

Concentració en defensa 
del raper Pablo Hasél

PROTESTA

Amb la participació de veïns i representants polítics

R
AÜ

L 
R

IV
AS

TERRA NOSTRA

L’Ajuntament diu que queden actuacions per fer i que el pressupost és limitat

Laura Grau | Redacció

Una de les peticions de les entitats veïnals és el canvi de la font pública que hi ha al parc

PREPARA’T! 
TALLER VIRTUAL 
DE MICRORELATS
Dimarts 9 de març,
de 19 a 20 h, i dimarts 16
de març, de 19 a 20.30 h. 
Enguany oferim la possibilitat

de gaudir d’un taller gratuït

de microrelats per preparar-ne

el teu, amb l’escriptora

i periodista Sònia Hernández.

• Inscripcions fins a l’1 de març
a oficinadona@montcada.org. 

• TERMINI DE PRESENTACIÓ

Fins al 5 d’abril de 2021

• QUI POT PARTICIPAR

Persones majors de 15 anys 

• PRESENTACIÓ D’ORIGINALS

Per correu electrònic:

oficinadonamontcada.org

• PREMIS

Tres premis de 200 euros cadascun

• INFORMACIÓ:

www.montcada.cat

@igualtatmir

oficinadona@montcada.org

Sessió participativa sobre 
la transformació de l’N-150
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L’acte de suport al músic empresonat va cloure amb la crema d’un símbol de la corona

La N-150 ja s’ha integrat en tra-
ma urbana des de Can Sant Joan 
fi ns a Terra Nostra –amb una 
vorera i un carril bici a la dreta, 
en direcció nord– gràcies a la 
inversió d’1,7 milions d’euros al 
2019 feta per l’Àrea Metropolita-
na de Barcelona (AMB). Donar 
continuïtat a aquest projecte per 
tal d’enllaçar el municipi amb 
Cerdanyola, Ripollet i Barberà, 
fent que la carretera passi a ser 
una avinguda metropolitana, és 
un dels objectius de l’AMB que 

el 3 de març, de 18.30 a 20h, or-
ganitza una sessió en línia oberta 
a la ciutadania amb la intenció 
de recollir les seves propostes. 
Per participar-hi cal inscriure’s 
prèviament a través d’un enllaç 
disponible al web montcada.cat. 
Aquest procés es duu a terme 
dins del programa europeu 
URBACT, que lidera la xarxa 
RiConnect i que vol repensar, 
transformar i integrar les infra-
estructures de mobilitat per con-
nectar persones, barris, ciutats i 
espais naturals.

Pilar Abián | Redacció

3 DE MARÇ
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Una quarantena de montcadencs 
han participat fi ns al moment en 
un estudi d’àmbit internacio-
nal impulsat pel Massachusetts 
Institute of Technology (MIT) 
i liderat per l’investigador cata-
là Brian Subirana que té com a 
objectiu el disseny d’una eina au-
tomàtica que ajudi al diagnòstic 
de la Covid-19 a partir de la tos i 
la veu. En el projecte participen 
el CAP Montcada i Reixac, el de 
Les Indianes, el CAP Manso i el 
CAP Sant Andreu.
A les persones seleccionades se’ls 
ofereix la participació en aquest 
estudi, que consisteix a gravar 
tres registres de tos o tos forçada 
i un de veu –comptant de l’1 al 
10. Les gravacions s’envien per 
WhatsApp a un telèfon centralit-
zat durant 10 dies seguits. 
“Els pacients participen de bon 
grat en la iniciativa perquè no 
els suposa cap esforç i tot ple-
gat forma part del seguiment 
que se’ls fa des del seu centre 
sanitari; l’únic que han de te-

nir és un mòbil intel·ligent”, ha 
explicat la infermera i directora 
del CAP Sant Andreu, de Barce-
lona, Cristina Boté. L’estudi, que 
compta amb més de 1.300 inves-
tigadors, es farà durant un any 
amb la participació voluntària i 
anònima de milers de persones 
de diversos països. 

Donacions de plasma. El Banc de 
Sang busca persones que hagin 
passat la Covid-19 i vulguin do-
nar plasma per als malalts que 
l’estan patint i per als assajos clí-

nics que hi ha en marxa. El plas-
ma de convalescents del virus és 
un dels pocs tractaments efectius 
per als malalts ingressats, segons 
diferents estudis.
La donació de plasma és molt 
semblant a la de sang, té una du-
rada de 45 minuts i permet obte-
nir només el plasma mentre que 
les cèl·lules de la sang (glòbuls 
vermells) es retornen al donant. 
Les persones que vulguin parti-
cipar s’han d’inscriure a través 
d’un formulari del web donarsang.
gencat.cat/plasmacovid19. 

Pacients del municipi participen 
en un estudi sobre el virus
Pilar Abián | Redacció

COVID-19

El projecte pretén aconseguir diagnosticar la malaltia a partir de la tos i la veu

Els participants a l’estudi reben cada dia un avís per enviar l’arixu de veu a través del mòbil
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Mor de covid l’exregidor de CiU 
Francesc Díaz a l’edat de 81 anys
L’exregidor de CiU Francesc 
Díaz va morir el 7 de febrer, a 
l’edat de 81 anys, a causa de 
la Covid-19. Díaz va ser edil des 
del 1987 fi ns al 2003, els tres 
primers mandats com a membre 
de l’oposició i l’últim, al govern. 
Des del 1999 al 2003, primera 
etapa de la coalició entre PSC i 
CiU, va ocupar el càrrec de res-
ponsable de Governació | PA

Més d’un centenar de participants

Montcada i Reixac va respondre satisfatòriament a l’última campa-
nya del Banc de Sang al municipi, el 9 i 10 de febrer a la Casa de 
la Vila. En total, hi van participar 136 persones, de les quals van 
poder donar sang 116 | SA
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Societat
laveu.cat/societat

MEMÒRIA HISTÒRICA
‘laveu.cat’ es fa ressò d’un projecte de l’INS 
Montserrat Miró per apropar avis i nets a 
partir dels records familiars

PÀG. 11  MIREU EL VIDEO A ‘LAVEU.CAT’

VOLUNTARIAT

Fa poc més d’un any, l’Ajun-
tament va engegar el Punt 
del Voluntariat (PV), un ser-
vei amb la fi nalitat de posar 
en contacte les entitats que 
necessitaven voluntaris amb 
les persones interessades a 
fer aquesta funció. El PV tam-
bé té entre els seus objectius 
oferir acompanyament i asses-
sorament a les associacions, 
empreses i departaments mu-
nicipals que vulguin realitzar 
projectes de voluntariat. Una 
quinzena d’entitats es van in-
teressar pel servei, fent 23 cri-
des de voluntariat, i prop d’un 
centenar de persones s’hi van 
inscriure. 
Durant els mesos de confi na-
ment, part d’aquests volunta-

ris i d’altres provinents de la 
Xarxa Solidària de Montcada 
–una iniciativa veïnal espon-
tània– van col·laborar amb 
l’Ajuntament en les tasques de 
repartiment de material esco-
lar, connexions  a Wifi , targetes 
menjador, mascaretes higièni-
ques i lots del Banc d’Aliments 
entre famílies vulnerables. A 
fi nals de l’any passat, el tan-
cament del Portal d’Entitats 
–la pàgina de la Diputació on 
estava allotjat el PV– i la fi  del 
contracte del tènic referent 
van interrompre el servei. La 
Regidoria de Ciutadania treba-
lla ara per reactivar-lo amb la 
voluntat d’ampliar l’assessora-
ment respecte el voluntariat de 
cooperació internacional | LG

‘Una societat no pot funcionar sense 
valors com la solidaritat i l’empatia’
Alícia Martín i Laura Gispert, dos perfi ls diferents de voluntàries de SOS Montcada, expliquen les seves motivacions

En temps de crisi sanitària, eco-
nòmica i social com els que es-
tem vivint, valors com la com 
la solidaritat i l’empatia adqui-
reixen una dimensió especial. Si 
bé les administracions preveuen  
ajuts per a persones en situació 
vulnerable, en ocasions són limi-
tats i els tràmits per concedir-los, 
excessivament lents. Això fa que 
visquin moments de desespera-
ció per no poder cobrir neces-
sitats bàsiques com omplir la 
nevera o escalfar la llar. Aquesta 
és la realitat que han constatat 
Alícia Martín i Laura Gispert al 
llarg de la seva trajectòria com a 
voluntàries. 

Vocació. L’altruisme forma part 
del seu ADN, tot i que té orí-
gens ben diferents. Martín, 
mestre de 46 anys, casada i 
amb dos fi lls –ha treballat al 
col·legi Font Freda i, ara, al Mit-
ja Costa– va descobrir la seva 
vocació fi lantròpica als 14 anys 
en una escola religiosa. Mentre 
les seves companyes anaven 
els dissabtes a la discoteca, ella 
donava sopar als nens del Cot-
tolengo o pelava patates en un 
menjador social de Barcelona. 
“Aquella experiència em va 
donar accés a realitats que no 
coneixia i va afi ançar en mi 
els valors d’ajudar i compar-
tir, que ja rebia a casa meva”, 
explica. Martín no es considera 
una persona religiosa: “Crec 

en l’energia de les persones 
i que tothom té coses a apor-
tar”, afegeix. 
Laura Gispert té 40 anys i viu 
a la Font Pudenta amb el seu 
marit i el seu fi ll. Des de ben 
jove va ser víctima de la pre-
carietat laboral fi ns que es va 
veure obligada a recórrer als 
Serveis Socials. “Vaig tocar 
fons i no veia la manera de 
sortir-me’n. Per sort, una 
associa ció em va estendre la 
mà, mentre no m’arribaven 
els ajuts”, explica Gispert, qui 
va transformar l’agraïment que 
va sentir en una actitud proac-
tiva d’ajuda als altres. Tot i que 
no té feina i la seva situació eco-
nòmica continua sent precària, fa 
set anys va crear el grup de Face-
book ‘Montcada Solidaria Ayu-
da a Ayudar’, un espai per donar 
resposta a necessitats urgents, on 
funcionen l’intercanvi i el suport 
mutu. “En poc temps vam ar-
ribar a ser 400 persones, xifra 
que es va disparar fi ns al miler 
arran dels aiguats del desem-
bre”, explica Gispert.

Proximitat. L’allau de solidaritat 
per part de particulars i empre-
ses amb les cinc famílies afecta-
des pel temporal va donar lloc 
a la creació del moviment SOS 
Montcada. “Després de viure 
aquesta experiència, podem 
dir que hi ha més bona gent de 
la que pensem”, afi rma Martín, 
qui creu que una de les claus de 
l’èxit del grup és la proximitat 
i la immediatesa. “En menys 
d’una setmana vam muntar 
un pis sencer, amb mobles i 
tot, perquè la família domini-
cana que es va quedar sense 
res, pogués celebrar el Nadal 

a casa seva”, explica Gispert, 
com a exemple del que és capaç 
d’aconseguir l’esforç col·lectiu. 
“Desgraciada ment, l’admi -
nistra ció no té la capacitat de 
reacció ràpida que pot tenir 
un grup de voluntaris com el 
nostre”, diu Martín, tot i reco-
nèixer la tasca feta reallotjant i 
donant suport a les famílies.
SOS Montcada té un grup de 
Facebook i un de Watsap, on els 
voluntaris es distribueixen les 
diferents feines. Properament 
es vol constituir com a entitat 
per poder abordar nous projec-
tes, com la recollida d’aliments 
frescos a supermercats, una de-
manda que els hi arriba sovint. 
“Som com petites aranyes que 
teixim fi ls per ajudar-nos les 
unes a les altres perquè una 
societat no pot funcionar sen-
se valors com la solidaritat i 
l’empatia ”, conclou Martín. 

Laura Grau | Redacció

‘Una de les claus de 
l’èxit de SOS Montcada 
és la proximitat i la 
immediatesa’
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Les voluntàries Alícia Martín i Laura Gispert són les impulsores de SOS Montcada, un moviment amb una presència femenina majoritària

La Regidoria de Ciutadania vol 
reactivar el Punt del Voluntariat
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L’ofi cina local de Creu Roja de Montcada, Ripollet i Cerdanyola posa 
en marxa una nova iniciativa que té per objectiu formar fi ns a 500 
persones estrangeres en temàtiques clau per a la seva inserció en 
la societat, com la llengua catalana o el coneixement de l’entorn. El 
projecte, que es farà fi ns a octubre, està fi nançat per la Generalitat 
i es coordinarà conjuntament amb els departaments d’acollida dels 
tres consistoris. En total, es tracta d’una cinquantena de cursos en 
línia que facilitaran l’arrelament i la inserció a la societat de les per-
sones nouvingudes, oferint-lis assessorament laboral i capacitació 
digital amb l’obtenció del Certifi cat de Primera Acollida, un títol ne-
cessari per promoure l’autonomia de les persones immigrades. Les 
persones interessades poden trucar al telèfon 936 916 161 | LR 

INSERCIÓ

Càpsula formativa de disseny 
web per a joves de 16 a 25 anys
L’Ajuntament ofereix a joves d’entre 16 i 25 anys que no estudien o 
estan a l’atur una càpsula formativa gratuïta sobre disseny web. La 
formació, de 64 hores, començarà el 22 de febrer i acabarà a mit-
jan del mes de març. Les classes, amb un màxim de 15 alumnes, 
seran presencials, de dilluns a dijous, de 9 a 13h, al Casal de la 
Mina. Per a més informació i inscripcions, es pot trucar (935 726 
474/629 047 582) o bé enviar un correu electrònic a educacio@
montcada.org. La càpsula formativa s’inclou al Dispositiu Local de 
Transició Escola-Treball (DILTET) | SA 

 CASAL DE LA MINA
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L’Ajuntament vol posar en mar-
xa el projecte Lleure educatiu 
360, en el marc del programa 
Aliança 360. L’objectiu d’aques-
ta acció és impulsar iniciatives 
que permetin afavorir l’equitat 
en totes les activitats vincula-
des a l’educació, tot afavorint 
la transversalitat per connectar 
aprenentatges, espais, temps i 
agents socials. Representants 
tècnics i polítics de diferents de-
partaments municipals i l’equip 
de la Diputació de Barcelona, 
que coordina el programa, es 
van reunir el passat 9 de febrer 
en la primera sessió de treball per 
tirar endavant aquest projecte.

Fites a assolir. Segons va asse-
nyalar la presidenta de l’Àrea 
Social, Mar Sempere (ECP), 
“cal millorar les propostes i 
els espais educatius del muni-
cipi i fomentar una educació 
equitativa i inclusiva des de 
tots els àmbits”. La regido-
ra d’Educació, Jessica Segovia 
(ECP), va parlar de la impor-
tància de la transversalitat, la 
visió comunitària i la partici-
pació per impulsar aquesta ac-
ció. “El projecte 360 és una 

oportunitat per millorar el 
treball en equip i afavorir la 
diversitat, la comunicació, la 
comprensió i l’accessibilitat”, 
va afegir l’edil. 
Per la seva banda, l’alcaldessa, 
Laura Campos (ECP), va des-
tacar el paper dels ajuntaments 
per liderar aquests projectes 
“Som l’administració més 
propera –va dir– i coneixem 
perfectament la nostra reali-
tat i les eines per vincular la 
comunitat en aquest procés”. 
L’edil va apuntar experiències 

prèvies en projectes estratègics 
educatius, com ara el Pla Edu-
catiu d’Entorn i Escola XXI, 
així com els resultats positius 
del treball transversal munici-
pal en els últims anys.
Durant la primera sessió de tre-
ball, el personal municipal va 
posar sobre la taula alguns dels 
reptes que cal afrontar, com 
ara la segregació escolar i les 
desigualtats en l’accés a l’edu-
cació no formal. Les següents 
reunions  de treball serviran per 
donar forma al projecte.

Compromís municipal amb un 
model global equitatiu i inclusiu

Sílvia Alquézar | Redacció

EDUCACIÓ

La jugateca mediambiental és una de les activitats del programa d’educació de lleure

El projecte Lleure Educatiu 360 aposta per impulsar accions transversals
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Alumnes de secundària rescaten 
la història a través dels seus avis

Connectivitat
per a famílies 
vulnerables

L’Ajuntament ha distribuït 
aquest curs 34 connexions a 
Internet entre famílies amb in-
fants escolaritzats a primària i 
secundària. El consistori dona 
així suport a les persones d’en-
torns vulnerables per combatre 
la bretxa digital, per tal que els 
alumnes i joves puguin seguir 
amb normalitat el curs escolar. 
Des del confi nament i amb les 
mesures de prevenció de la pan-
dèmia, les classes virtuals cada 
cop són més freqüents i del tot 
imprescindibles, especialment en 
els casos de confi nament tem-
poral. ‘Ensenyament no està 
donant resposta al 100% de 
les necessitats de l’alumnat i 
des de l’Ajuntament, tot i no 
ser competència nostra, man-
tenim el suport a les famílies  
iniciat al març passat, perquè 
ningú no es quedi en rere per 
no disposar de recursos digi-
tals’, ha dit la regidora d’Edu-
cació, Jessica Segovia (ECP) | LR
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Estudiants de 2n d’ESO publiquen llibres digitals amb experiències familiars de la Guerra i la Postguerra

Creu Roja organitza cursos 
de formació per a immigrants

INS MONTSERRAT MIRÓ

Una entrevista als avis o àvies 
sobre com van viure la Guer-
ra Civil i la Postguerra és el fi l 
conductor dels llibres digitals 
que han publicat els alumnes de 
2n d’ESO de l’INS Montserrat 
Miró. Un viatge en la memòria 
d’homes i dones, que repassen 
les vicissituds que van haver de 
sofrir per tirar endavant en un 
país devastat per la guerra i sota 
un règim dictatorial. “Les en-
trevistes han permès reobrir 
la capsa dels records familiars 
i, en molts casos, els alumnes 
han descobert coses que no sa-
bien dels seus avis, com el seu 
passat d’immigrants”, explica 
Rebeca Lidón, la professora de 
llengua catalana que ha coor-
dinat el projecte, qui destaca la 

importància d’apropar ambdu-
es generacions. “Els avis viuen 
sovint silenciats i ara han po-
gut explicar els seus records”, 
afegeix Lidón, qui posa en valor 
el temps compartit pels alumnes 
amb els seus avis durant les en-
trevistes i, sobretot, la possibilitat 
de conèixer un període dur de la 
història del país amb testimonis 
de primera mà.

Impressions. “La meva àvia va 
tenir una infància dura, sen-
se diners i poc menjar”, explica 
l’alumne Álex Valle. “He conegut 
la mort de familiars per culpa 
de la guerra i això m’ha impac-
tat”, admet Leire Castel. D’altres, 
com Susana Castillo, reconeixen 
que “la vida actual és molt més 
fàcil que la que van tenir ells, 

que va ser molt dura”. Sergi Zor-
noza confessa que el treball li ha 
permès saber “coses de l’àvia que 
mai no m’havia explicat abans 
i també recordar moments que 
ella tenia oblidats”. Els llibres di-
gitals amb les entrevistes es poden 

consultar al web de l’INS M.Miró. 
“De l’activitat ens enduem la 
importància de no deixar morir 
el passat i que les noves genera-
cions el puguin tenir present”, 
conclou Lidón, la docent que ha 
coordinat el treball.

Lluís Maldonado | Montcada Nova

Alumnes que han participat al projecte, compartint algunes de les fotografi es familiars
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De camí a l’estació de Mont-
cada i Reixac, un aparador de 
color bronze i quatre esglaons 
donen la benvinguda a Calçats 
Armengol. Ubicada al número 
45 del carrer Major, esdevé la 
sabateria més antiga de Mont-
cada Centre . El negoci va ser 
creat l’any 1956 per Jaume Ar-
mengol i Maria Orriols, avis 
de l’actual pro pietària, Victòria 
Armengol. Jaume era viatjant 
de pell i operava per la zona de 
Ripoll. Nadius de la Pobla de 
Lillet (Berguedà), Jaume i Ma-
ria es van traslladar a Montca-
da en assabentar-se del traspàs 
de Cal Vilalta, antiga sabate-
ria localitzada on avui trobem 
Calçats Armengol. “Alguns 
clients, sobretot els més grans, 
encara ens diuen pel nom de 
l’anterior establiment”, co-
menta Victòria. 

Evolució. La imatge de la saba-
teria va canviar amb l’arribada 
dels nous propietaris. Al 1956 
només es va col·locar un nou 
rètol i no va ser fi ns a princi-
pi dels anys seixanta que es va 

modifi car la façana amb la in-
corporació d’aparadors a ban-
da i banda. A fi nal dels setanta 
es van fer canvis de millora i 
l’última remodelació data del 
1982. Aquestes dues últimes ja 
van ser projectades per Josep, 
el fi ll de Jaume i Maria, qui 
va agafar el relleu de la botiga 
l’any 1974, acabat de casar amb 
Teresa Azañedo. El matrimoni 
regentaria l’establiment fi ns al 
2008, quan la seva fi lla, Victò-
ria, se’n va fer càrrec.

Plantar cara a Internet. El comerç 
electrònic ha suposat un canvi 
al qual s’han hagut d’adaptar 
els petits establiments. Tot i 
això, segons Victòria, produc-
tes com les sabates demanen 
una major proximitat. “La sa-
bata és molt complexa i les 
mides poden canviar molt; 
no és el mateix comprar a In-
ternet que venir a la botiga, 
provar-te diferents models i 
comptar amb la recomana-
ció del comerciant”, afegeix.
La clientela de l’establiment és 
majoritàriament de Montcada: 
“Vivim del nostre poble, de 
la gent que ens coneix i sap 
que aquest és un negoci fami-
liar de tota la vida”. 
Al març de l’any passat la Co-
vid-19 els va portar a tancar un 
mes i mig durant el confi na-
ment i va provocar importants 

NISSAGA DE COMERÇ 

ER
IC

 M
O

N
ER

Victòria Armengol, amb el seu pare, Josep, davant de la’aparador de l’establiment que, a més de sabates, també ven complements

‘No és el mateix comprar 
unes sabates per Internet, 
que a una botiga on te 
les pots emprovar’

Eric Moner/ Beatriz Narros | Montcada

Armengol, una dinastia de sabaters
La sabateria, situada al cor del carrer Major, es va fundar l’any 1956 i és la més antiga de Montcada Centre

Imatge de la botiga a principi dels anys seixanta després de la seva primera remodelació
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pèrdues econòmiques. “Si tan-
ques el comerç, tanques el 
poble”, afi rma Josep Armen-
gol. Les restriccions de mobi-
litat han generat més afl uència 
de clients, però mesures com 
el tancament de negocis no es-
sencials els caps de setmana els 
han afectat. Malgrat la situació, 
Victòria agraeix el compromís 
del veïnat amb el comerç local. 
“La gent del poble s’hi ha 
bolcat, això ha ajudat a que 
tot plegat no sigui un desas-
tre”, declara.
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Lorena Jurado, de Mas Rampi-
nyo, és una jove de 17 anys que 
estudia el grau mitjà d’adminis-
tratiu a l’INS Palau Ausit de 
Ripollet. Aquest mes de febrer 
ha començat les pràctiques a 
l’empresa Tenir Cura, amb seu 
a Montcada Nova, que es dedi-
ca a l’assistència sanitària a do-
micili de persones dependents. 
Fins aquí, la història podria ser 
la de qualsevol altra adolescent 
de la mateixa edat, però la seva 
realitat és ben diferent. 
Lorena pateix una malaltia de-
generativa neuromuscular que 
li provoca greus problemes de 
mobilitat. Va en cadira de rodes  
i necessita assistència personalit-
zada. A la nit, Lorena dorm con-
nectada a una màquina a causa 
dels problemes respiratoris que 

li genera l’afecció. Malgrat tot, 
la jove lluita per portar una vida 
el més normalitzada possible, 
amb el suport incondicional de 
la seva família. “Vull estudiar 
i treballar, però el camí no és 
fàcil, em trobo amb molts en-
trebancs”, assegura. 

La seva mare, Raquel Arias, la 
porta cada dia fi ns a l’institut, 
on compta amb el suport d’una 
vetlladora. El problema ha apa-
regut quan ha arribat el moment 
de fer les 350 hores de pràcti-

ques en una empresa, sense les 
quals no es pot obtenir el títol.
“El centre no va trobar cap 
empresa que volgués acollir  
Lorena”, ha explicat la mare, 
qui també ha lamentat la decisió 
del Departament d’Educació de 
la Generalitat de no facilitar el 
suport de la vetlladora durant 
l’estada al centre de treball. “Les 
pràctiques són obligatòries, 
però des de Serveis Territori-
als no li proporcionen aques-
ta persona de suport”, ha criti-
cat Arias,  tot destacant que les 

persones amb diversitat funcio-
nal “també tenen dret a tenir 
un treball i una vida dignes”.

Col·laboració. Aquesta història 
ha tingut un fi nal feliç gràcies 
a una empresària de Montcada 
sensibilitzada amb les necessi-
tats de les persones dependents. 
Francesca Perea, gerent de Te-
nir Cura, no ho va dubtar dues 
vegades quan la mare de Lore-
na li va proposar que la seva fi -
lla fes les pràctiques d’adminis-
trativa. “És una obligació que 

tenim com a societat. Hem 
d’oferir oportunitats a la gent 
jove, sobretot a les persones 
que es troben en la situació de 
Lorena”, ha dit Perea, qui du-
rant els mesos que l’estudiant 
estigui en pràctiques, s’estarà a 
l’ofi cina per atendre-la i perquè 
pugui aprendre el màxim possi-
ble. “Estic molt contenta amb 
l’acollida a Tenir Cura, em 
trobo molt a gust”, ha expres-
sat Lorena, a qui li agradaria 
continuar els estudis amb un 
grau superior de màrqueting.

‘Vull estudiar 
i treballar però el 
camí no és fàcil’

Sílvia Alquézar | Montcada Nova

DIVERSITAT FUNCIONAL

Lorena Jurado, a la seu de l’empresa Tenir Cura, on la seva gerent fa tasques de vetlladora ja que l’administració no proporciona aquest servei

Lorena Jurado, amb una malaltia degenerativa, no 
té vetlladora per fer les pràctiques acadèmiques
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L’empresa montcadenca 
Tenir Cura s’ha ofert 
a acollir i acompanyar 
la jove durant les 
seves pràctiques

Novembre 2020 - Febrer 2021

Organitza: Col·labora:
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La bústia del lector
Les cartes trameses a aquesta secció no han d’excedir de 25 línies.  
No s’admeten continguts que atemptin contra persones o institucions. 

som@laveu.cat
T 935 726 492

Pintades
Em resulta del tot incompren-
sible tant i tant gamberrisme 
que no s’atura, però tampoc 
entenc que els equips de neteja 
de l’Ajuntament vagin passant 
de llarg de tenir cura del que 
és evident que cal netejar, tot 
i que siguin bretolades com la 
que ara vull exposar. Parlo de 
les pintades als plafons que hi 
ha a diversos indrets del poble 
sobre la història d’edifi cis o llocs 
que ens ajuden a conèixer la 
història del nostre poble. El cas 
que exposo ara és el del plafó 
del carrer Domingo Fins–, i sí 
reivindico que es torni a posar 
el nom original i autèntic de 
Domingo i no Domènec. Doncs 
l’esmentat plafó que és just al 
carrer al costat de les escales 
mecàniques de Cal Marxant 
que esmenta ‘Els estiuejants i 
l’aigua de Montcada’ està em-
pastifat amb pintades. Jo em 
pregunto: No es pot netejar, tan 

evident com es veuen els gar-
gots? Acabo, doncs, reivindi-
cant un cop més que es refacin 
les plaques del nom del carrer 
amb el nom original i autèntic 
de Domingo Fins –vegis també 
el mural que hi ha a la part del 
darrere de la Casa de la Vila on 
s’explica la història d’aquest 
personatge– i que es netegin les 
pintades. Prou de gamberrisme 
i deixadesa!
 ER

Montcada

La propera edició de ‘La Veu’, el 5 de març
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19 l divendres
Xerrada. ‘L’obra de Joan Capella: oli i 

ferro’. Hora: 17.30h. Lloc: Auditori Mu-

nicipal. Organitza: Aula d’Extensió Uni-

versitària.

20 l dissabte
Música. Concert solidari a càrrec del 

grup de gòspel El Cor de Gràcia. Hora: 

18h. Lloc: Kursaal. Preu: 10 euros (la 

recaptació es destinarà a la Federació 

d’Associacions Catalanes Amigues del 

poble sahrauí).

21 l diumenge
Teatre. ‘Una nit amb el mag Lari’. Hora: 

18h. Lloc: Teatre Municipal (entrades 

exhaurides).

24 l dimecres
Hora del conte.  ‘Oh! Ah! Històries sono-

res’, a càrrec de Gisela Ruiz. Hora: 18h. 

Lloc: Instagram de les biblioteques de 

Montcada i Reixac (@bibsmir).

25 l dijous
Ple. Sessió ordinària del mes de febrer. 
Hora: 18.30h. Retrasmissió en directe 
pel canal Youtube de Montcada Comu-
nicació i laveu.cat.

Literatura. Club de lectura de Sci-Fi so-
bre ‘Extraordinàries’, de vàries autores, 
a càrrec de Miquel Codony. Hora: 19h. 
Lloc: Plataforma Zoom. Organitza: Bibli-
oteques de Montcada (cal inscripció).

27 l dissabte
Teatre. ‘Una història real’, de Focus Pro-
duccions. Hora: 20h. Lloc: Teatre Muni-
cipal. Preu: 18 euros.

28 l diumenge
Visita. ‘Ruta de les Esglésies amagades: 
El romànic del Baix Vallès’. Visita guiada 
i portes obertes a l’Església de Reixac. 
Activitat gratuïta. Hora: 10 a 12h.

Patrimoni. Itinerari de les aigües de 
Montcada i Reixac. Activitat gratuïta 
dins del 15è Cicle d’activitats als parc, 
platges i rius metropolitans de l’Àrea Me-
tropolitana de Barcelona. Inscripcions:  
activmuseuciencies@bcn.cat.

Telèfons d’interès
Ajuntament 935 726 474

Ambulàncies 061

Sanitat Respon 902 111 444

Mossos    935 614 200

Policia Local 935 752 177

Taxis 936 917 600

Quirós

Teatre interactiu per refl exionar 
sobre les persones refugiades a 
càrrec del grup Frec a Frec

ESPECTACLE
‘MURS’

25 DE FEBRER, 19H

ESPAI CULTURAL KURSAAL

(c. Masia, 39)

Mina enfangada
Vull fer públic el lamentable es-
tat de Parc de la Mina de Can 
Sant Joan, que porta mesos 
completament entollat   i enfan-
gat. Resulta impossible passar 
o aturar-se per gaudir d’una 
mica de tranquil·litat al costat 
d’aquest canal d’aigua. He es-
crit a l’Ajuntament perquè co-
negui l’estat en què es troba i ha 
fet cas omís. En època de Covid 
i ara que s’apropa el bon temps, 
aquest és un lloc agradable on 
poder estar amb la família a l’ai-
re lliure i que els nostres anima-
lets puguin fer una capbussada 
i refrescar-se al canal. M’agra-
daria que es pogués recuperar 

perquè tothom el pugui gaudir 
en condicions.  

Isabel Comín 
Can Sant Joan

Opinió

No tot s’hi val al futbol
El CD Montcada ha rebut nombroses crítiques als últims anys 
en relació a diversos impagaments i a la gestió del projecte 
Montcada Experiencia per promocionar jugadors estrangers al 
mercat europeu. La majoria de joves venia de l’Argentina amb 
la maleta plena d’il·lusions i amb l’objectiu de jugar en algun 
club professional utilitzant com a punt de partida el conjunt 
verd, que juga a Segona Catalana, una categoria força baixa del 
futbol català. Però la realitat va ser una altra ben diferent. Arran 
d’una publicació a les xarxes socials, ha sortit a la llum pública 
la situació de precarietat en què van viure els joves durant el 
primer any del projecte, que no van rebre les atencions ni els 
serveis pels quals els jugadors o els seus representants van pa-
gar abans de marxar del seu país. L’esperança de donar el salt al 
futbol europeu no es va complir i bona part dels joves van tornar 
a casa decebuts. Esperem que aquests fets no tornin a succeir. 
No es pot jugar així amb els somnis de les persones. No tot s’hi 
val en el negoci del futbol.
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Si estàs interessat/da, demana’ns més informació: 

REGIDORIA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA I OCUPACIÓ
C. Alt de Sant Pere, 73 · 08110 - Montcada i Reixac
Telèfon: 935 648 505 · Mòbil: 663 733 822
A/e: tec_ocupacio7@montcada.org · www.montcada.cat

Busques feina?

Vols millorar-la?

Estàs preparada?

Desfasat?

Estancada?

Desorientat?

No saps cap on anar?

Resol els dubtes!

Participa al 
programa i avança!UbicatUbicat

*“Aquest projecte està subvencionat pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya i pel Servicio Público de Empleo Estatal-Ministerio de Trabajo y Economía Social en el marc del Programa UBICAT, regulat per ORDRE TSF/143/2018, de 3 d’agost”.

Programa d’acompanyament a la inserció i suport 

ocupacional per a la inclusió social pensat per a tu.

Grups municipals
laveu.cat/latevaveu

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

Mar Sempere

El passat dia 14 de febrer es van celebrar les eleccions al par-
lament de Catalunya. Després de 10 anys de governs inde-
pendentistes que han portat a Catalunya al caos i la divisió, 
els socialistes, encapçalats per Salvador Illa, hem guanyat les 
eleccions i tornem a tenyir de vermell el mapa polític català.
Una victòria que pot tenir gust a poc si no es confi gura un govern d’esquerres que posi seny en
aquesta utopia independentista que  a l’únic que ens porta  és a la rancúnia i a l’odi entre cata-
lans. Els i les catalanes, com ja han dit a les urnes, volen retrobament i diàleg. En defi nitiva, pas-
sar pàgina. Que Catalunya ocupi el lloc que es mereix a Espanya i a Europa, apostant per les po-
lítiques socials, per l’ocupació, la sanitat i l’educació públiques de qualitat i la transició ecològica.
A Montcada som la força més votada de manera molt destacada. ERC, segona força, està 9 punts  
per sota i En Comú Podem, tercera força, gairebé 20 punts per sota. Montcada és socialista i 
així ho demostren les urnes. Això és inapel·lable, però hem de seguir treballant amb humilitat 
per aconseguir una millor sanitat, qualitat educativa i uns serveis que compleixin les expectatives 
dels ciutadans. Per això hem de ser capaços d’aconseguir fer governs progressistes en el nostre 
municipi. Que potenciïn el benestar dels ciutadans i que els faci sentir orgullosos de pertànyer a 
Montcada i Reixac.
El que realment ens preocupa és la progressió dels hereus del franquisme amb aquests 11 
escons aconseguits. La ciutadania no es pot permetre aquesta regressió al passat, a aquestes 
polítiques populistes, d’enfrontament i provocació continuada dels defensors del règim franquis-
ta, és a dir l’ultradreta.
Els partits democràtics i progressistes hem d’unir forces per evitar que entrin a les institucions i 
fomentin novament polítiques d’odi, que ens faci perdre els drets adquirits després de tants anys 
de lluita per aconseguir una societat més justa i igualitària.
En conclusió, una gran victòria del PSC i de manera molt destacada al Vallès i a Montcada i Rei-
xac. Sabem que no serà fàcil, però farem tot el que estigui a les nostres mans perquè s’escolti la 
veu de tantes persones.

Catalunya, tenyida de vermell socialista

Andreu Iruela

En Montcada i Reixac tenemos la fortuna de tener muchas 
y variadas entidades, de todo tipo, que enriquecen sin lugar 
a dudas nuestra ciudad y la dotan de una vida imprescindi-
ble. En ellas trabajan, en la mayoría de casos sin cobrar un 
solo céntimo, personas que les dedican un sinfín de horas 
para llevar adelante actividades para el disfrute de los ciudadanos de nuestro municipio. 
Hace unas semanas tuve la ocasión de conocer una iniciativa del Fútbol Base Montcada, capi-
taneada por su coordinador, Dani Busquets, que es digna de destacar y de aplaudir. 
Se trata de un acuerdo entre la entidad deportiva y ADIMIR para la creación de equipos de 
diversidad funcional. Un proyecto muy ambicioso que les recomiendo conocer, porque verán 
lo mejor de las personas y el corazón que ponen en proyectos para ayudar a los demás. 
Este tipo de acciones ponen de relieve la gran importancia de las entidades y que, en muchas 
ocasiones –en demasiadas, me atrevería a decir– son ignoradas por el gobierno municipal. Es-
tas entidades realizan una labor social impagable y, en muchas ocasiones, se les ponen palos 
en las ruedas para llevar a cabo sus actividades. 
Para ellos siempre debe extenderse una alfombra roja, porque su labor es impagable y desde 
el Ayuntamiento todo deberían ser facilidades, porque así lo merece su ingente labor de ayuda 
y servicio a la ciudadanía de Montcada i Reixac. 
Quiero aprovechar estas líneas para agradecer el trabajo de Dani Busquets y por extensión 
de todo el Fútbol Base Montcada, así como el de todas las entidades de nuestra ciudad. Es 
grato conocer su gran actividad y sus ganas de ayudar y hacer crecer el nombre de Montcada 
i Reixac allí por donde van. 
La sociedad estará siempre en deuda con vosotros. Gracias de corazón. 

Ana Pellicer

Diumenge fi nalment vam celebrar eleccions a Catalunya. No 
volíem anar a votar en plena pandèmia, però els jutges van 
forçar la data del #14F en comptes de l’ajornament que pro-
posava el Govern de la Generalitat. Malgrat les difi cultats, es 
van poder celebrar amb la màxima normalitat i seguretat. 
Cal agrair el civisme de la ciutadania, així com la tasca del personal de l’administració i també 
i especialment la responsabilitat i la implicació dels membres de les taules, la majoria joves.
Dos fets a lamentar: la baixa participació, responsabilitat també dels jutges que van impedir 
l’ajornament electoral, en una operació d’Estat per treure l’independentisme de les institucions, 
operació que hem fet fracassar. I la deplorable presència del feixisme, que es combat treballant 
per a tothom i cohesionant els barris sense deixar enrere ningú.
Pel que fa als resultats, primer de tot felicitar al PSC com a partit més votat a Montcada i cele-
brar la consolidació d’Esquerra com a segona força política al municipi. Els vostres 2.655 vots 
fan d’@Esquerra_ERC la primera força republicana, d’esquerra transformadora i sobiranista a 
Montcada.
El 21.44 % dels votants de Montcada ens heu fet costat. Més de 2 punts per sobre de les elec-
cions anteriors, ara fa tres anys. I el que més ens satisfà és la presencia i l’increment a tots els 
barris sense excepció. Som primera o segona força en tots els col·legis electorals del municipi, 
demostrant que només Esquerra pot fer avançar un independentisme on hi càpiga tothom, 
vingui d’on vingui i parli com parli.
Gràcies per la confi ança. Gràcies als apoderats d’ERC Montcada, com sempre al peu del canó. 
I la recompensa a la feina ben feta és més feina. Assumirem responsabilitats governant per a 
tothom. I ho farem com ho hem fet sempre: al costat de la gent.

2.655 gràcies!

Des d’En Comú Podem Montcada i Reixac volem agrair el 
suport de les 1.243 persones que van votar la nostra can-
didatura al municipi. Els resultats del passat diumenge de-
mostren que tot i, lamentar la baixa participació que va estar 
en un 48%, el govern d’esquerres és imparable i que l’espai 
d’En Comú Podem surt reforçat. Demostrem que hem reafi rmat la nostra organització i que 
els resultats avalen l’electorat de En Comú Podem a Catalunya, ja que ens hem mantingut 
en el nostre espai, a més de que la pujada del PSC no ha estat a costa del nostre electorat, 
sinó que hem pogut mantenir-nos gràcies a la fi delitat de les persones que haveu confi at en 
el nostre projecte. Després del passat diumenge, hi ha una majoria d’esquerres històrica al 
Parlament de Catalunya.
La notícia més preocupant de la jornada electoral ha estat l’entrada d’11 diputats de VOX al 
Parlament. Els resultats al nostre municipi també han estat similars, col·locant-se la formació 
VOX com a quarta força a Montcada i Reixac. Aquesta legislatura al Parlament, tots i totes les 
demòcrates hem de fer un cordó sanitari a l’extrema dreta, per tal d’evitar la seva expansió i 
consolidació.
Gràcies a tota la gent que ha confi at en nosaltres. 1.243 vots que ens han permés consoli-
dar-nos i ser considerats una força modesta, però amb la seva rellevància per poder crear 
un govern d’esquerres a Catalunya. Som la clau perquè hi hagi govern i bloc parlamentari a 
Espanya enfront una dreta cada dia més ultra i enaltida.  Davant les grans maquinàries d’altres 
partits, tenim la força de la gent comuna. Aquí estem, els de la Catalunya fraterna, les d’un sol 
poble i les fi lles de les quals van aixecar aquesta democràcia.
Per últim, i no menys important, agrair a totes les persones de les meses electorals, els tre-
balladors i treballadores públiques i els cossos de seguretat la tasca duta a terme perquè les 
eleccions es poguessin celebrar amb totes les mesures de seguretat. Ha estat una jornada 
complicada i volem agrair la bona feina de tothom que ho ha fet posible.

Gràcies pel suport a En Comú Podem

Jordi Sánchez

La importancia de las entidades

Opinió
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Oh! Ah! Històries sonores
Hora del conte en directe a l’Instagram de les 
biblioteques de Montcada i Reixac (@bibsmir).

Jocs interactius sobre la llengua 
materna 
Disponibles a www.montcada.cat.

Dibuixem sons d’arreu del món
Tutorial de còmic, a càrrec del dibuixant

montcadenc Nil Teixidó

Disponible al canal de Youtube
de l’Ajuntament de Montcada i Reixac.

Oh! Ah! Dia Internacional
de la Llengua Materna
Exposició, a càrrec de les biblioteques

de Montcada i Reixac

La mostra presenta llibres del fons de les 
biblioteques, on les onomatopeies i els sons 
tenen un paper rellevant i es poden reproduir
en diverses llengües maternes.

En format virtual, visiteu l’exposició
a www.montcada.cat.

En format presencial, la podeu veure a les 
biblioteques Elisenda de Montcada i Can Sant Joan.

bla, bla, bla

#llenguamaternaMontcadaSeguiu la campanya del DILM 2021 a xarxes:

Del 19 al 28
de febrer de 2021

Dimecres 24 de febrer 

de 2021, a les 18 h

En euskera 

kukurruku

El 21 de febrer és el Dia Internacional de la Llengua Materna (DILM), declarat

per la UNESCO al 2000, per promoure el multilingüisme i la diversitat cultural.

Des del 2018, l’Ajuntament de Montcada i Reixac organitza activitats amb mo-

tiu de l’efemèride i enguany, la campanya mostra com sonen algunes ono-

matopeies en català i en algunes de les llengües maternes que parlen veïns i 

veïnes del municipi. Les onomatopeies, que generalment es transmeten per 

tradició oral, són molt diferents segons cada idioma, ja que l’imaginari col·lec-

tiu de cada cultura associa d’una manera diferent la representació dels sons 

habituals.

El DILM 2021 a Montcada i Reixac se celebrarà del 19 al 28 de febrer, ma-

joritàriament amb accions de difusió a través de les xarxes socials i altres 

entorns digitals.

Les escoles i altres serveis educatius han rebut els materials de la campanya 

i una proposta didàctica per treballar a l’aula els conceptes del DILM.

En català

bub-bub

En polonès    

aaaapsik

En portuguès   

bla, bla, bla

Parlar en 
llengua

de signes 
catalana

rlar en
engua
signes 
talana
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GÒSPEL AL KURSAAL
La recaptació del concert es destinarà 
a entitats de suport al poble sahrauí

20 DE FEBRER, A LES 18H

Laura Grau | Redacció

El 27 de febrer arriba al Teatre 
Municipal, a les 20h, el darrer 
muntatge del director i drama-
turg Pau Miró, ‘Una història 
real’, amb actors de la categoria 
de Julio Manrique, Mireia Aixa-
là i Nil Cardoner. L’obra, que es 
va estrenar el 2019 al Teatre La 
Villarroel, se centra en les difi cul-
tats d’un escriptor d’èxit per en-
tendre’s amb el seu fi ll jove, que 
acaba d’iniciar la universitat. Per 
damunt de la relació de pare i fi ll 
hi plana la traumàtica pèrdua de 
la mare, simbòlicament represen-
tada per una vella butaca buida. 
L’obra planteja la importància 
de fer el dol dels éssers estimats 

per poder tirar endavant. Cada 
persona troba la seva manera de 
portar-lo a terme. Però què passa 
quan els buits emocionals i edu-
catius fan que un jove de família 
progressista coquetegi amb l’ul-
tradreta supremacista? És la por? 
La solitud? O la manca de refe-
rents sòlids?

Elenc. Aquestes són algunes de 
les qüestions que planteja l’obra, 
en què Mireia Aixalà interpre-

ta el paper d’una psicòloga que 
tractarà el noi (Nil Cardoner) i 
el pare ( Julio Manrique) a cau-
sa d’un esdeveniment inquietant 
protagonitzat pel jove durant 
uns campaments. 
L’obra també aborda la legiti-
mitat o no per part d’alguns es-
criptors d’utilitzar fets de la seva 
pròpia vida o de la de la gent que 
els envolta per fer-ne literatura 
de consum. Una altra crítica se 
centra en el procés de laboratori 
al qual se sotmeten les creacions 
literàries, a la recerca dels èxits 
de vendes, fent trontollar el con-
cepte d’autoria. Les entrades es 
poden comprar al web teatremont-
cada.cat o a l’Auditori Municipal. Mireia Aixalà és una de les protagonistes de l’obra ‘Una història real’, dirigida per Pau Miró

‘Una història real’ aborda
la relació entre pares i fi lls
Julio Manrique, Mireia Aixalà i Nil Cardoner protagonitzen aquest drama familiar

TEATRE MUNICIPAL

Un noi i una noia es coneixen en una discoteca i, 
en un rampell de passió, tenen relacions sexuals al 
lavabo. A partir d’aquí tot s’embolica quan s’adonen 
que, per unes estranyes circumstàncies, no aconse-
gueixen desenganxar-se l’un de l’altre i decideixen 
anar a l’hospital. Aquí és on comença la història 
dels dos protagonistes, que estaran condemnats 
a entendre’s i conèixer-se durant la llarga espera 
al box d’urgències. Aquest és l’argument de ‘Pe-
gados’, la comèdia musical que es podrà veure al 
Teatre Municipal el 6 de març (20h). La produc-
tora audiovisual i teatral El Terrat i Kaktus Music 
han recuperat aquest musical deu anys després 

de la seva estrena a Barcelona per donar-la a co-
nèixer a les noves generacions. Enric Cambray i 
Alícia Serrat –coautora del musical– dirigeixen la 
nova versió del muntatge, que compta amb més 
de 440 representacions a tot l’Estat espanyol entre 
els anys 2010 i 2014, i amb múltiples versions a 
països d’Europa i Amèrica Llatina, que sumen més 
de 300 funcions. En aquesta versió, entrenada 
l’any passat a Barcelona, els papers principals són 
interpretats per Iñaki Mur, conegut pel seu paper 
d’alumne apocat a la sèrie ‘Merlí’, i Júlia Bonjoch, 
que ha participat en el musical de Llàtzer Moix ‘La 
Jaula de las locas’ | LG

Els joves actors Iñaki Mur i Júlia Bonjoch interpreten els papers principals

‘Pegados’, una comèdia musical
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Fer el dol dels éssers 
estimats per tirar 
endavant és un dels 
temes del muntatge 
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Continua la polèmica sobre 
el possible trasllat del Museu
Tècnics de la Diputació estudien la viabilitat del canvi que proposa el consistori

PATRIMONI

El possible trasllat del Museu 
Municipal de la Casa de la Vila 
a la Casa Larratea continua ge-
nerant polèmica. Davant de la 
campanya en contra dels Amics 
del Museu a les xarxes socials 
–amb prop de mig miler de fi r-
mes–, l’Ajuntament ha fet un co-
municat per insistir que el canvi 
es troba en fase d’estudi. Tècnics 
de l’Ofi cina de Patrimoni Cultu-
ral i de la Xarxa de Museus Lo-
cals de la Diputació van fer una 
visita el 9 de febrer a l’edifi ci amb 
la fi nalitat d’emetre un informe 
sobre la idoneïtat del trasllat o no. 

Arguments. L’Ajuntament pun-
tua litza que la Casa Larratea, al 
carrer Montiu, compta amb un 
espai de 340 m2, gairebé el doble 
dels que ocupa el Museu, a més 
de disposar del jardí de l’antiga 
cerveseria.  Pel que fa a la ubica-
ció, defensa la proximitat al cen-
tre urbà i les noves possibilitats 
que oferirà la zona un cop se so-
terri l’R2. El consistori es mostra 
convençut que aquesta pot ser  

una oportunitat de millora, “no 
només per a les instal·lacions 
del Museu, sinó també per re-
cuperar el seu patrimoni cultu-
ral”, en referència a la subvenció 
de l’AMB que permetrà sufragar 
el 50% de la restauració de l’edi-
fi ci. L’acceptació d’aquest ajut 
implica destinar-lo a una fi nalitat 
cultural vinculada al patrimoni i 
amb interès metropolità. 
Els arguments del consistori no 
convencen els Amics del Museu 

en considerar que “l’obtenció 
d’una possible subvenció està 
passant per davant de qual-
sevol valoració dels experts 
locals en museografi a”, diu 
en el seu darrer comunicat, on 
reitera que el canvi d’ubicació 
suposaria la pèrdua d’espais, re-
ferint-se a la sala de conferències 
i la d’exposicions  de la Casa de 
la Vila –que comparteix amb 
altres departaments–, i remarca 
que gran part de la superfície 
de la Casa Larratea no és útil, 
ja que les dependències tenen 
nombroses portes i fi nestrals, 
“que impedeixen plan te jar un 
discurs museogràfi c modern i 
integrador”.
L’entitat critica que el consistori 
tampoc no preveu espais de re-
cerca en el projecte de trasllat, 
com despatxos, biblio teca i ma-
gatzem per albergar el material 
arqueològic i històric, tal com ara 
existeixen. Pel que fa a la ubica-
ció, torna a defensar la centralitat 
de la Casa de la Vila, al carrer 
Major, i la possibilitat d’amplia-
ció del Museu en aquest edifi ci.

Laura Grau | Redacció

BC

La Unió busca suports per optar 
a la Creu de Sant Jordi 2021
Coincidint amb el seu centena-
ri, La Unió de Mas Rampinyo 
ha presentat la seva candida-
tura per a la Creu Sant Jordi 
2021, en reconeixement a la seva 
tasca de promoció de les tradi-
cions, l’esport i el lleure durant 
un segle. L’entitat ha iniciat una 
campanya a través de les xarxes 
socials per recollir el màxim 
d’adhesions  a la seva candida-
tura, que en els primers dies ja 
ha rebut un allau de suports, 
tant per part de particulars com 

entitats, empreses i institucions 
–entre les quals, l’Ajuntament. 
“Sabem que ho tenim difícil 
perquè hi ha molts aspirants, 
però ho volem intentar com 
un homenatge a les persones 
que ho han fet possible”, expli-
ca el president, Francisco Javier 
Aguado, qui ha anunciat que la 
celebració dels actes centrals del 
centenari podria fer-se l’últim tri-
mestre d’aquest any si la situació 
sanitària ho permet. En cas con-
trari, s’ajornarien fi ns al 2022 | LG

El músic montcadenc José Vale-
ra és el nou bateria del grup La 
Nena Samsó, format per la poe-
ta, cantant i actriu menorquina 
Enka Alonso, i el guitarra i la 
veu del conjunt barceloní Les 
Atxes, Marc Alongina. La ban-
da acaba de publicar ‘Ventalls’, 
un avançament del que serà el 
seu primer disc com a trio, que 
veurà la llum a fi nal d’abril i 
portarà per títol ‘Gana ferotge’. 
Valera es va incorporar al grup 
fa un any, tot i que no va poder 
començar a assajar amb Alonso 
i Alongina fi ns a l’estiu. “Ara 
ja portem cinc temes enregis-
trats i, al març, enllestirem els 
altres cincs previstos al cedè”, 
ha explicat el músic, satisfet de 
tornar a estar actiu a pesar de les 
limitacions de la pandèmia.

Música indie. Amb lletres 
enigmà tiques, bases electròni-

ques, guitarres distorsionades 
i una percussió sòbria, el sin-
gle ‘Ventalls’ –estrenat el 3 de 
febrer al programa radiofònic 
‘Independents’ d’iCat FM–, ha 
tingut molt bona acollida. El 
grup també ha publicat un vi-
deoclip de la cançó, enregistrat 
en un paisatge totalment nevat, 
fent un homenatge a la cantant 
neozelandesa Aldous Harding. 
“Estem contents de la rebuda 
que ha tingut el primer senzill 
i creiem que pot funcionar en 
el panorama de música indie 
en català”, ha dit el músic, de 47 
anys i veí de Montcada centre. 
A més de la bateria, Valera toca 
el baix, la guitarra i el piano i 
ha passat per diferents grups, 
entre els quals destaca El turno 
del pez Simón, que va fundar a 
Montcada al 2005 –i que torna a 
estar actiu després d’una parada 
de tres anys–, Once Varas –ja 
desaparegut– i Les Atxes.

Laura Grau | Redacció

MÚSICA

La banda publica el primer single de ‘Gana ferotge’

José Valera s’incorpora 
al grup La Nena Samsó 
com a nou bateria

El Rei Carnestoltes va fer una ràpida aparició el 13 
de febrer al Teatre Municipal, coincidint amb el 
concert familiar de The Penguins ‘Ballant damunt 
la lluna’. Aquest va ser l’únic acte presencial del 
Carnaval 2021, marcat per les limitacions de la 
pandèmia. L’esbojarrat personatge va convidar la 
gent a participar en la propera Rua de Carnaval, 
que serà el 26 de febrer del 2022. Enguany les 
activitats carnavaleres –un concurs de disfresses 
promogut per la Xarxa d’Equipaments i un taller 
de cuina a càrrec d’Àngels Puntas– s’han fet de 
forma telemàtica | LG
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Adéu al primer Carnaval sense Rua
El rei Carnestoltes anima els montcadencs a fer una gran festa l’any vinent

La Casa Larratea és un edifi ci patrimonial
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José Valera, a la dreta, amb Enka Alonso i Marc Alongina, els fundadors de la banda indie

CENTENARI
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‘Tú mueres y una parte de mi 
se va’ és el títol del capítol que 
escriu Antònia Peiró en el llibre 
d’assaig contemporani ‘15 mira-
das a la soledad’ , que refl exio-
na sobre aquest fenomen des de 
diferents punts de vista. Peiró 
aborda el procés del dol d’un és-
ser estimat a partir d’experièn-
cies personals: d’una banda, la 
pèrdua del seu marit ara fa 6 
anys, que la convertir en una 
vídua amb dos fi lls de 9 i 13 al 
seu càrrec; i de l’altra, la soledat 
del pacient Covid i la difi cultat 
de l’entorn familiar i sanitari 
per gestionar la situació, rea-
litats que coneix bé com a cap 
de consultes administratives de 
l’Hospital Esperit Sant, a Santa 
Coloma de Gramenet. 

Escriptura terapèutica. Per a Pei-
ró, participar en aquest projecte 
ha resultat terapèutic. “M’ha 
ajudat a assimilar experièn-
cies traumàtiques que han 
marcat un abans i un després 

en la meva vida”, explica Pei-
ró, afi cionada a escriure des de 
la seva joventut. De fet, el llibre 
neix a partir d’un curs que va 
fer al 2019 amb Roger Domin-
go sobre el món editorial.  “Un 
dels alumnes, Simon Hergue-
ta, va tenir la idea de fer un 
llibre d’assaig en què cadascú 
de nosaltres abordés la sole-
dat des de diferents àmbits”, 

explica Peiró, qui creu que “és 
un sentiment inherent a la 
condició humana que situa-
cions com la pandèmia fan 
que s’agreugi”. La proposta va 
despertar l’interès de l’editorial  
Arcopress i va veure la llum el 
passat mes de gener, amb una 
tirada de mil exemplars,  distri-
buïts en grans llibreries i també  
per la plataforma Amazone.

Laura Grau | Mas Rampinyo

Antònia Peiró, de 45 anys veïna de Mas Rampinyo, amb un exemplar del llibre d’assaig

ASSAIG

Antònia Peiró participa en el 
llibre ‘15 miradas a la soledad’
L’autora refl exiona sobre la soledat dels pacients i el dol en temps de la Covid-19
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El Consell de Dones i la Regi-
doria d’Igualtat, Feminismes i 
LGTBI organitzen el 7è Con-
curs de Microrelats “Dones veu 
a les dones?”, en el marc del pro-
grama d’actes del 8 de març amb 
l’objectiu de conscienciar el pú-
blic juvenil sobre la lluita de les 
dones pels seus drets. Enguany 
s’oferiran dos tallers gratuïts en 
línia per tal de donar a conèixer 
els trets formals d’un bon mi-
crorelat. Les sessions es faran 
els dies 9 i 16 de març i aniran a 
càrrec de la periodista i escripto-
ra, Sònia Hernández (Terrassa, 
1976), fundadora del primer con-
curs de microrelats del municipi, 
‘El Basar’ de Montcada Ràdio 
(2005-2010).

Terminis. Els interessats s’hi po-
den apuntar a l’adreça ofi cinado-
na@montcada.org, la mateixa on 
poden enviar les seves obres fi ns 
al 5 d’abril. A l’assumpte s’haurà 
d’especifi car ‘Microrelats Dones 

veu a les dones 2021’ i adjuntar 
dos arxius: el primer, amb el mi-
crorelat, el títol i el pseudònim de 
l’autor; i el segon, amb les dades 
personals. Els relats hauran de 
ser inèdits i escrits en català o cas-
tellà. El lliurament de premis es 
farà per Sant Jordi. El jurat, for-
mat per dones d’entitats, perso-
nal municipal i persones vincula-
des a la literatura, concedirà tres 
premis de 300 euros cadascun. 

Laura Grau | Redacció

8 DE MARÇ

L’escriptora Sònia Hernández impartirà dos tallers en línia
sobre els trets formals d’aquest gènere literari

Igualtat convoca el setè 
concurs de microrelats 

Sònia Hernández impartirà els tallers literaris
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Sortim!

MESURES DE PREVENCIÓ 
DAVANT LA COVID 

Informació i venda d’entrades: www.teatremontcada.cat

Dissabte 20 de febrer, a les 18 h, 
al Espai Cultural Kursaal

CONCERT SOLIDARI 
DE GÒSPEL
MÚSICA
Cor Gòspel Gràcia

Preu: 10 euros

El total de la recaptació es destinarà a l’entitat 
solidària ACAPS

Dissabte 27 de febrer, a les 20 h
al Teatre Municipal

UNA HISTÒRIA REAL
TEATRE
Focus Produccions

Preu: 25 euros; anticipada 20 euros

Dissabte 6 de març, a les 20 h
al Teatre Municipal

PEGADOS
TEATRE
El Terrat & Kaktus Music

Preu: 15 euros; anticipada 12 euros

• La realització dels espectacles està condicionada a les mesures de prevenció de la Covid-19 vigents. En el cas que les funcions 
superin l’horari del toc de queda, les 22 h, a l’hora de tornar a casa s’haurà de justificar el desplaçament amb el certificat 
d’autoresponsabilitat i l’entrada a l’acte.

@TeatreMontcada @teatremontcadaTeatre Municipal de Montcada i Reixac                   
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La gestió del CD Montcada ha 
donat molt a parlar en els dar-
rers anys, amb nombroses veus 
crítiques, especialment a les xar-
xes socials, en què s’han denun-
ciat sobretot impagaments als 
seus col·laboradors. La Veu ha 
parlat amb diverses persones 
–que han preferit mantenir-se 
en l’anonimat– que asseguren 
que el club no els ha remune-
rat per la feina que desenvolu-
paven a l’entitat a les últimes 
temporades. 
La nova junta, constituïda el 
passat mes de setembre, reco-
neix que s’ha fet càrrec dels deu-
tes amb la Federació Catalana 
de Futbol, l’empresa Juma –per 
la roba que es va adquirir quan 
tenia el planter–, i entitats ban-
càries, però que no ha liquidat 
altres tipus de compromisos, la 
majoria acords verbals. “El CD 
Montcada hauria desapare-
gut, si no haguéssim pagat de 
la nostra butxaca el deute de 
60.000 euros que tenia l’enti-
tat”, afi rma el nou president, 
Ramon Salvanyà, qui vol pas-
sar pàgina per iniciar una nova 
etapa. “No tenim res a veure 
amb el passat”, assegura. El 
club ha convocat una assem-
blea de socis, el 19 de febrer 
(20h) en format telemàtic, per 
tractar diversos projectes i do-
nar el vistiplau a la nova junta.

‘Montcada Experiencia’. Un dels 
temes que més ha malmès la 
imatge del CD Montcada és el 
projecte ‘Montcada Experien-
cia’, una iniciativa per promo-
cionar jugadors estrangers que 
va posar en marxa l’anterior di-
rector general, Pablo Nazabal, 
la temporada 2018-2019. Els 
joves futbolistes, la majoria de 

l’Amèrica del Sud, paguen una 
quantitat econòmica segons la 
durada de la seva estada –que 
ningú no ha especifi cat– per 
completar la seva formació i 
projectar la seva carrera en el 
futbol europeu a través del CD 
Montcada. 
Recentment, han sortit a la llum 
pública les condicions precàries 
en què vivien els joves futbo-
listes durant el primer any del 
projecte. Persones pròximes a 
l’entitat afi rmen que la situació 
dels jugadors era límit, ja que 
fi ns i tot passaven gana i esta-
ven reallotjats a cases de parti-
culars en comptes de disposar 
d’una residència amb totes les 
comoditats, tal com es publicita 
al web de l’entitat. 
 “Nazabal va fer moltes co-
ses malament i va deixar el 
club més endeutat del que 
estava. Es va endur molts 
diners que havíem posat di-
verses persones”, ha explicat 
Nico Bravo, vicepresident del 
CD Montcada i responsable de 
la part econòmica de l’entitat a 
la nova junta. Bra  vo treballava 
per a Nazabal en el programa 
de captació de futbolistes, però 

s’ha desmarcat de la gestió del 
seu compatriota, que va aban-
donar el club al novembre de 
2019: “És cert que els joves no 
rebien l’atenció adequada du-
rant l’etapa de Nazabal però, 
des que nosaltres n’estem al 
capdavant, aquesta situació 
s’ha solucionat i gaudeixen de 
tots els serveis que s’ofereixen 
al projecte”.

Continuïtat. El CD Montcada ha 
donat continuïtat al programa 
en considerar que és una bona 
oportunitat tant a nivell espor-
tiu com econòmic. “Arriben 
bons jugadors que podrien fer 
el salt a equips professionals 
i això ens permetria obtenir 
ingressos pel seu traspàs”, ha 
manifestat Bravo. Enguany, hi 
havia diversos jugadors argen-
tins a la plantilla, però han tor-
nat fa pocs dies al seu país per-
què no hi ha competició a causa 
de la pandèmia. “Continuo en-
trenant pel meu compte amb 
la il·lusió de tornar-hi perquè 
m’han tractat molt bé”, afi r-
ma Rodrigo Esmail, un dels 
jugadors arribat al 2019 que ha 
marxat a casa.

Esports
laveu.cat/esports

PÀG 23 I VÍDEO A ‘LAVEU.CAT

ATLETISME
El calendari de competicions ja està en 
marxa en una temporada marcada per 
la incertesa a causa de la Covid-19 
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La nova junta s’ha fet 
càrrec dels deutes amb 
la FCF, la marca de la 
vestimenta i el crèdit

El CD Montcada vol passar pàgina 
i netejar la mala imatge del passat 

Ramon Salvanyà (a dalt) i Nico Bravo són els dos màxims responsables de la nova junta del CD Montcada, que vol iniciar una etapa que posi punt i fi nal a la mala imatge del club 

El club té moltes veus crítiques per impagaments i per la gestió d’un projecte per promocionar jugadors estrangers a Europa 
Sílvia Alquézar | Redacció

L’Ajuntament ha demanat 
explicacions a la directiva
Arran de les últimes denúncies 
aparegudes a les xarxes socials 
sobre el projecte Montcada Expe-
riencia, l’Ajuntament de Montca-
da i Reixac va convocar a fi nals 
de gener la nova junta directiva 
del CD Montcada a una reunió 
per demanar-li explicacions so-
bre la situació en què vivien els 
jugadors estrangers i la utilització 
d’instal·lacions municipals com a 
reclam en la iniciativa.
El regidor d’Esports, Salva Ser-
ratosa (ERC), ha destacat que 
l’objectiu de la trobada va ser 
“aixecar acta dels fets i traslla-
dar al club que no volem que 
es torni a repetir la situació que 
van patir els futbolistes estran-
gers”. En aquest sentit, l’edil ha 
comentat que el club els va acla-
rir que les denúncies es referien 
al primer any del projecte. Durant 
la reunió, Serratosa va comunicar 
a l’entitat que, en el marc d’aquest 
programa, no pot portar jugadors 
menors d’edat i ha de complir 
totes les clàusules recollides en 
el contracte. “Tots els jugadors 
del Montcada Experiencia han 

de jugar a l’equip montcadenc, 
ja que les instal·lacions muni-
cipals se cedeixen a les entitats 
per a aquesta fi nalitat”, ha dit el 
regidor, insistint que, si se’n fa un 
altre ús, com per exemple l’orga-
nització d’un campus, les condi-
cions són unes altres. 
Respecte a un possible cas de 
publicitat enganyosa amb la utilit-
zació de la imatge d’instal·lacions 
municipals, el consistori té cons-
tància que, avui dia, els joves 
estrangers utilitzen regularment 
el complex esportiu Montcada 
Aqua per millorar la seva prepa-
ració física | SA 
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Eric Paratore, de 25 anys, és un 
dels jugadors que va arribar de 
l’Argentina fa dos anys per ju-
gar al CD Montcada. 
Com vas conèixer el projecte 
Montcada Experiencia?
A través d’un intermediari, 
Nico Bravo, amb qui vaig co-
incidir al meu exequip, el San 
Martín de San Juan. Treballava 
amb Pablo Nazabal, que estava 
al capdavant del CD Montcada. 
Per què vas prendre la decisió 
de venir a Montcada?
Nazabal em va comentar la pos-
sibilitat de venir a Montcada i 
obrir-me camí al mercat euro-
peu. Em va oferir un seguit de 
comoditats com una residència, 
un gimnàs, una bona alimenta-
ció... Tot a un nivell bastant pro-
fessional. Jo sabia que el Mont-
cada no jugava a una categoria 
elevada, però vaig valorar que 
podria ser un bon aparador per 
entrar a Europa ja que des de 
Sudamèrica no és fàcil donar el 
salt.
Es va complir el que t’havien 
promès?
El primer any, no. A meitat de 
temporada, Nazabal va desapa-
rèixer i vam estar un temps a la 

deriva. 
On et vas allotjar?
Quan vam arribar, ens van 
allotjar com en un alberg i, su-
posadament, ens anaven a do-
nar un apartament, la residèn-
cia promesa en el projecte, però 
mai va arribar. Vam acabar vi-
vint amb la família de Nazabal, 
que va marxar i ens va deixar 
a casa seva, a Castelldefels. No 
va complir res del que ens havia 
promès.

Teníeu cobertes les necessitats 
bàsiques?
No, no estàvem ben atesos. Jo 
tenia la sort de tenir família a 
Montcada i me’n vaig anar a 
viure un temps amb ells. Vaig 
seguir jugant amb el Montcada, 
en això almenys no va mentir. 
Vaig acabar la temporada, però 
ell ja no hi era.
Quant vas pagar per venir a 
Montcada?
No ho sé, ho va portar el meu 

representant. Venia d’una bona 
categoria i era un projecte a 
llarg termini.
No has tingut la sensació que 
s’han aprofi tat del teu somni 
de venir a Europa per viure 
del futbol?
Era conscient que era bastant 
arriscat, però soc perseverant.
El que no m’imaginava era que 
el que m’havien promès no es 
compliria. Almenys en la part 
esportiva he pogut continuar 
treballant pel meu somni. Con-
fi ava i confi o en les meves ap-
tituds per poder arribar-hi. No 
tinc la sensació que em vagi 
malament, però sí que em sento 
enganyat per Nazabal.
A quin club estàs ara?
Quan va acabar la temporada, 
vaig fi txar pel Molletense, a la 
mateixa categoria que el CD 
Montcada. Malgrat estar a un 
altre club, Nico Bravo em va 
compensar per tot el que no es 
va complir en la primera tem-
porada. Estàvem en un aparta-
ment en bones condicions, amb 
totes les comoditats i seguíem 
unes rutines esportives. Es van 
portar bé amb mi. Estic con-
tent perquè, gràcies al seu su-
port, em va sortir la possibilitat 

d’anar a un altre club. Ara estic 
en converses per fi txar per un 
equip de Primera Catalana de 
Barcelona.
No són equips professionals.
No, és veritat, però com que no 
tinc despeses, en tinc prou amb 
el que guanyo al club. Per a nos-
altres, viure a Espanya suposa 
una millora de la nostra qua-
litat de vida i, amb el canvi de 
moneda de l’euro al pes argentí, 
també sortim guanyant. El meu 
objectiu és seguir treballant per 

millorar. El salt a un club im-
portant no es fa d’un any per a 
l’altre.
La pandèmia és un obstacle 
per als teus objectius?
Sí, però no em faig mala sang, 
perquè no podem fer res. 
Hi havia altres companys que 
estaven en la mateixa situació. 
Què en saps d’ells?
Se’n van tornar a l’Argentina. Jo 
encara he tingut sort de poder 
continuar a Catalunya i lluitar 
pel meu somni.
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ENTREVISTA A ERIC PARATORE

Sílvia Alquézar | Redacció

El jugador argentí, de 25 anys, explica la seva experiència al CD Montcada

‘El primer any no van 
complir res del promès’

L’empresari argentí Pablo Na-
zabal i la seva empresa Soccer  
Place, que es dedica a la repre-
sentació de jugadors i l’organit-
zació d’esdeveniments esportius, 
van aterrar al CD Montcada la 
temporada 2018-2019, amb 
Modesto ‘Tato’ Sanchís com a 
president. El club verd estava en 
una situació límit, especialment 
en la vessant econòmica, amb 
un deute que fregava els 60.000 
euros, segons fonts de l’entitat. 
A nivell esportiu, el CD Montca-
da havia pujat a Segona Catalana 
al juny del 2017, després de dos 
descensos consecutius que l’ha-
vien portat de Primera a Tercera 
Catalana. “Ens va assegurar que 
tenia un projecte esportiu i la 
viabilitat econòmica necessària, 
per afrontar els deutes del club”, 
explica Sanchís, qui al novembre 
del 2018 va fer un pas enrere a 
la junta per motius de salut, tot 

i que ofi cialment continuava sent 
el màxim responsable. Sanchís 
reconeix que Nazabal “va acon-
seguir enganyar la directiva, 
l’assemblea de socis i el regidor 
d’Esports”. Sobre aquest tema, 
Salva Serratosa ha comentat que  
l’exgerent verd “va utilitzar l’en-
titat i la institució per muntar 
un projecte que es va quedar en 
un no res”. 

Antecedents. El CD Montcada no 
és l’únic club que se sent estafat 
per Pablo Nazabal. Abans d’arri-
bar a l’entitat verda, l’empresari 
havia passat per la UD San Pedro 
de Màlaga (2016) i el CF Gavà 
(2017), amb els quals va fi nalit-
zar el contracte abans del que 
havien pactat. “A Montcada ha-
via fi rmat per 5 anys, però vam 
trencar l’acord perquè una de 
les clàusules deia que el gestor 
havia de donar una bona imatge 

de la institució i, evidentment, 
no ho estava  complint”, ha dit 
Nico Bravo, vicepresident del CD 
Montcada, qui assegura que el 
club no ha denunciat Nazabal 
“perquè no guanyaríem res”. 
En l’actualitat, l’empresari argen-
tí ha arribat a un acord amb la 
UD Los Barrios (Cadis), amb el 
primer equip a Tercera Divisió, 
que l’ha portat fi ns a la presidèn-
cia del club, que vol convertir en 
societat anònima a curt termini. 
“He trucat diverses vegades 
a Los Barrios per avisar-los de 
com treballa aquesta persona”, 
ha dit el president verd, Ramon 
Salvanyà.
La Veu ha intentat posar-se en 
contacte amb l’empresari argen-
tí, però no ha respost la petició 
d’aquest mitjà per parlar sobre la 
seva etapa al CD Montcada i les 
dures crítiques que ha rebut de 
la seva gestió  | LM

‘Tato’ Sanchís: ‘Nazabal ens va enganyar a tots’
L’expresident del CD Montcada reconeix que, quan va arribar l’empresari argentí, el club vivia una situació econòmica límit

‘Mai ens van facilitar la 
residència promesa i 
vam acabar vivint amb 
la família de Nazabal’ Eric Paratore aplaudeix en el dia de la presentació de la plantilla, la temporada 2018-2019
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CASA DE LES AIGÜES
Portes obertes tots els dissabtes 

i diumenges, de 10 a 14 h (3 i 4 

d’abril i 1 i 2 de maig, tancat)

Visites guiades, primer diumenge 

de cada mes

 

JUGATECAMBIENTAL AL PARC 
DE LES AIGÜES
Tots els diumenges d’obertura 

de la Casa de les Aigües. 

Espai familiar de joc i 
d’experimentació per a 
l’aprenentatge mediambiental.
Organitza: Àrea Metropolitana 

de Barcelona

MUSEU MUNICIPAL
Visita a les col·leccions del Museu 

Municipal (Casa de la Vila), 

cada segon diumenge de mes 

ESGLÉSIES AMAGADES 
Portes obertes i visita guiada 

a l’església de Reixac, 

cada quart de diumenge de mes

 

REC COMTAL
Itineraris a peu 

pel canal d’aigua, 

un cop al mes

PROGRAMES DE DIFUSIÓ DEL PATRIMONI. 

MUSEU MUNICIPAL

FEBRER- JUNY 2021

Consulteu l’agenda d’activitats a www.montcada.cat

UBICACIÓ I HORARIS  DE LA DEIXALLERIA MÒBIL

Horari matí: de 10 a 13.30 h (excepte Pla d’en Coll de 10 a 13 h)
Horari tarda: de 16 a 18.30 h

MAS RAMPINYO
• C. Santa Fe
DIVENDRES AL MATÍ

LA RIBERA
• C. Llevant, 10 (davant del Centre Cívic)
DIMARTS TARDA

MONTCADA CENTRE
• C. Guadiana

cantonada C. Rocamora
DIMECRES AL MATÍ 
DIJOUS A LA TARDA

MAS DURAN
• C. Can Duran cantonada C. Joan Miró

DIVENDRES A LA TARDA

FONT PUDENTA
• C. Riera de Sant Cugat

cantonada C. Pere de Montcada
DIMECRES A LA TARDA

TERRA NOSTRA
• Plaça del Poble
DIJOUS AL MATÍ

CAN CUIÀS
• Davant del Centre Cívic

DISSABTE AL MATÍ

PLA D’EN COLL
• Rambla dels Països 
Catalans / Camí de la 

Font Freda
DILLUNS AL MATÍ

CAN SANT JOAN
• Plaça Bosc

DIMARTS MATÍ
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Ordenança reguladora
de la protecció i tinença d’animals.

Mesura per millorar

la higiene de l’espai públic

i la convivència ciutadana.

Demana 
l’ampolla

gratuïta pel 
teu gos a:

· Centre Veterinari Nou Montcada  (C. Alacant, 20)  

· Vetalliance Montcada (Av. Catalunya, 13)  

· Dispensari Veterinari del Vallès (C. Camèlies, 44)  

· Clínica Veterinària Selvàtics (C. Jaume I, 11)  

· Centro Veterinario Huellas (C. Major, 67 baixos)  

· Animals Can Sant Joan (C. Reixagó, 57 local)  

· Veterinari Antonio Gumbau (C. Rocamora, 15 local 2)  

· Terranova CNC (C. Major, 41)  

· MasDucan (C. Salvador Dalí, 4)  

· PetXades (C. Terra Nostra, 37)

· Només per a nous gossos censats

VETERINARIS

OAC

La Joventut Atlètica Montcada 
ha començat el calendari de 
competicions amb uns bons re-
sultats al Campionat de Cata-
lunya de cros, disputat el 13 de 
febrer a Santa Cristina d’Aro. 
L’atleta local que va obtenir la 
millor classifi cació va ser Car-
los Cera, que va acabar el 27è 
de la categoria sènior masculí. 
El corredor montcadenc va in-
vertir un temps de 32 minuts 
i 24 segons per recórrer els 
9.900 metres de la prova. 
També hi van participar Da-
niel Rueda (43è), Juan Luis 
Ramón (51è), Pedro Ordóñez 
(67è), Daniel Baena (110è) i 
Juan Raya (126è). A la cate-
goria sub-23, el montcadenc 
Hugo Calvo va fi nalitzar al 
22è lloc, amb un registre de 
36 minuts i 24 segons. “No 
hi va haver classifi cació per 
equips, però hauríem acabat 
en cinquena posició”, ha ma-
nifestat el president de la JAM, 
Jordi López, qui ha destacat 
que enguany hi ha un equip 
de molt nivell.

Incertesa. El calendari de com-
peticions ofi cials d’aquesta 
temporada segueix endavant, 
tot i que la seva disputa està 
condicionada a l’evolució de 

la pandèmia. López assegura 
que les tres seccions de l’entitat 
–atletisme, triatló i muntanya– 
s’estan preparant per participar 
a les curses més importants del 
2021. Aquest any, però, la que 
ja s’ha confi rmat que no es dis-
putarà serà la Montescatano 
que, per segon any consecutiu, 
no es farà a causa de la pan-
dèmia. “A l’octubre donàvem 
per fet que l’organitzaríem, 
però, a mesura que passaven 
els mesos, hem vist que no 
era possible per les circums-
tàncies actuals. És una llàsti-

ma perquè és una bona pro-
moció per al club i la ciutat”, 
lamenta López.
Malgrat la conjuntura, la JAM 
ha pogut tirar endavant els en-
trenaments amb certa norma-
litat. “El fet de ser un esport 
individual que es practica a 
l’aire lliure ens ha permès 
mantenir l’activitat, adap-
tant-nos a les restriccions de 
cada moment com la limita-
ció de l’aforament i la prohi-
bició d’utilitzar els vestidors”, 
comenta el president. 
La Joventut Atlètica Mont-

cada, que entrena a les pistes 
municipals ubicades al polígon  
industrial de la Ferreria, també 
té l’escola d’atletisme per a les 
categories infantils. Enguany, 
els més joves del club només 
poden entrenar ja que s’han 
suspès totes les competicions 
d’aquestes edats. “El club és 
obert a tothom que vulgui 
fer esport, sense limitació 
d’edat i de nivell”, ha desta-
cat el president. Les persones 
interessades poden contactar 
amb l’entitat a través del web 
jam.cat.

Carles Cera, a la imatge de l’esquerra, Juan Luis Ramón i Daniel Rueda van ser els tres millors atletes montcadencs al Campionat de cros

JA
M

L’atleta local millor classifi cat és Carles Cera, a la 27a posició de la categoria sènior masculí

La Joventut Atlètica fa un bon paper 
al Campionat de Catalunya de cros
Sílvia Alquézar | La Ferreria

ATLETISME El CH La Salle 
rep el Poblenou, 
al setè lloc

Jornades clau 
per al juvenil A 
del FS Montcada 

El sènior A del CH La Salle 
Montcada rebrà el 21 de febrer 
(12.30h) la visita de l’Handbol 
Poblenou, que ocupa la setena 
posició al grup D de Primera 
Estatal, amb 17 punts, a tres de 
diferència respecte els lassal-
lians, al desè lloc. A les dues 
últimes jornades, el conjunt 
de Pau Lleixà va obtenir un 
triomf molt important davant 
el Sant Esteve Sesrovires, un ri-
val directe per la permanència,  
per 31 a 29, però no va tenir 
res a fer a la pista de l’Handbol 
Esplugues, el segon classifi cat, 
on va caure derrotat per un 
contundent 39 a 23 | SA

El conjunt d’Álex Navalón 
ocupa el tercer lloc al subgrup 
3B de la Divisió d’Honor Esta-
tal, amb 22 punts. A les dues 
últimes jornades de la primera 
fase, el FS Montcada visitarà la 
pista del Bar Gost Sagrat Cor 
de Palma de Mallorca i rebrà 
el Mataró al pavelló Miquel 
Poblet, al cinquè lloc, amb 17 
punts. Navalón confi a haver 
de jugar contra el conjunt ma-
taroní amb la classifi cació asse-
gurada per a la lluita pel títol, 
a la qual accedeixin els quatre 
primers de cada subgrup | SA



Pere de Lamo
Pere de Lamo (La Unión de Campos, 1951) no surt mai de casa sense la seva càmera. “Forma part de 
la meva indumentària”, bromeja mentre em mostra una compacta que duu a la butxaca. També té una 
refl ex amb la qual és habitual veure’l arreu fent fotos que després comparteix a les xarxes socials. De 
Lamo va nèixer a la província de Valladolid, però va acabar fent arrels al nostre municipi on va arribar a 
La Salle al 1982, acabat de llicenciar en Ciències Socials. Al llarg de 15 anys va ser educador en aquest 
centre on, a més de formar centenars d’alumnes, va documentar amb imatges moltes de les activitats 
que es feien a l’escola i també al municipi. Les seves vivències donen per a un llibre: la vida com a semi-
narista, els inicis com a docent a principi de la transició, el repte de la implementació de l’ESO a mitjan 
dels 90, el pas de religiós a seglar… Les anècdotes brollen sense parar durant la nostra xerrada. I emmig 
de tot plegat, un fi l conductor, la passió per la fotografi a que gaudeix amb plenitud des que es va jubilar.

‘M’agrada la fotografi a 
des de la vessant creativa’

Com i quan es va començar a inte-
ressar per la fotografi a?
Durant la universitat. Vaig tenir un 
professor que ens va explicar la im-
portància de documentar amb imat-
ges allò que passa com a part de la 
història, pensant en les futures gene-
racions. Ja aleshores m’apassionava 
veure fotografi es antigues i avui dia 
gaudeixo molt quan veig les imatges 
que publica Josep Barcardit a Face-
book. Encara que no conegui les per-
sones que hi surten, m’imagino com 
eren aleshores i la vida que tenien.
I quina imatge recorda de la Mont-
cada que va conèixer quan va arri-
bar a principi del 80?
Sobretot, el riu Ripoll. Cada dia 
baixava d’un color i sovint, ple 
d’escuma. No era agradable de veu-
re. Per sort, la comunitat i l’alumnat 
eren molt propers i em van fer sentir 

sempre molt bé. Guardo força foto-
grafi es i vídeos d’aquella època.
Per exemple…
De les marxes a Montserrat. De 
fet, la idea de fer la primera edició 
va ser meva, quan La Salle va ce-
lebrar el 75è aniversari, tot i que 
l’autèntic artífex a nivell organitzatiu 
va ser l’Alfred Canals, qui després 
la va acabar instaurant anualment. 
Les primeres edicions les vaig fer 
carregat amb una càmera de vídeo 
que pesava un munt, amb el mag-
netoscopi i les bateries a banda 
(riu). També tinc un bon arxiu de les 
obres de teatre, de festes, d’esport...
Però no només de La Salle, sinó 
d’altres esdeveniments del municipi.
Sí, vaig ser membre del CDEM i tinc 
gravacions de quan es feien les cloen-
des multitudinàries de l’esport escolar. 
Moltes fi lmacions les vaig cedir al ca-

nal youtube de Montcada Comunica-
ció per a la secció ‘El retrovisor’.
Quantes cintes de video té?
Uf! més de 300. La majoria ja les 
he passat a DVD però encara me’n 
falten. I de fotos ja ni parlem. No-
més dels meus nets en tinc més 
de 50.000! Posar l’arxiu en ordre és 
una de les meves prioritats.

Molta gent el coneix per l’etapa de 
professor, però ara s’ha fet un nom 
com a cronista audiviosual. A més de 
ser el fotògraf ofi cial del CH La Salle, 
no es perd cap esdeveniment de pes 
i comparteix les imatges a les xarxes.
M’agrada molt captar el present per-

què per a mi la fotografi a és com un 
pont entre el passat i el futur. I tam-
bé m’interessa molt la part creativa. 
El fet de compartir-les és com com-
partir el pa. Si el guardem,  s’espatlla 
i no compleix la seva funció que és 
alimentar; com més el repartim més 
gent se’n benefi cia.
La vida es veu diferent a través de 
l’objectiu?
Et permet fi xar-te en coses que, d’altra 
manera, no veus. Per exemple, en 
aquest temps de pandèmia he desco-
bert la serralada de Marina i estic fent 
moltes fotos de natura. Sovint quan les 
publico a les xarxes hi ha gent que em 
diu: “Com és possible que hagis vist 
això? Jo hi he passat un munt de vega-
des i mai no m’hi havia fi xat”. 
Fer fotos de paisatges permet de-
lectar-se amb els detalls, però una 
altra cosa és la fotografi a esportiva.

Això sí que és un repte. A més de 
creativitat, has de tenir refl exos i 
paciència. Jo a cada partit faig una 
mitjana de 1.500 fotografi es i potser 
només n’aprofi to un centenar.
Recorda quina va ser la seva prime-
ra càmera?
I tant! Una Yashica, me la van rega-
lar quan tenia 25 anys. Llàstima no 
haver-la conservat.
Ara treballa amb material profes-
sional, això és una bona inversió.
T’explicaré un secret. La càmera 
que tinc me la vaig comprar deixant 
de fumar i estalviant el que gastava 
en un paquet de Ducados diari. Va 
ser un bon consell del meu metge i 
amic Jordi Orihuela.
Li deu tenir molt d’apreci.
És la meva companya fi del. Li dono 
molta canya i ella em paga amb bo-
nes fotografi es (riu).

‘Mirant per l’objectiu 
el fi xes en coses que, 
d’altra manera no veus’

Cronista audiovisual

A títol personal
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