
PUBLICITAT

>CULTURA: Màrius Serra inaugura el programa de l’Any de la Literatura Infantil i Juvenil PÀG. 17

L’Ajuntament duplica les 
beques menjador PÀG. 14

núm. 535
gener 2019

ÈPOCA III

> Esports: Montcada Camina inicia la seva tercera edició amb una sortida a Sant Pere de Reixac PÀG. 20

Sergio González, cinquè millor jugador 
del món sots-23 de futbol sala PÀG. 21

Retard en l’adequació dels passos a nivell i el canvi de tanques a les vies l PÀG. 3

>SEGURETAT FERROVIÀRIA

El consistori reclama a Adif 
les actuacions compromeses

PI
LA

R
 A

BI
ÁN

Augmenta el parc 
d’habitage social
L’Ajuntament rehabilitarà 
tres cases de les antigues 
escoles de Mas Rampinyo 
per destinar-les a atendre 
situacions d’emergència 
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ASSEMBLEA INFORMATIVA 
Adif va explicar el dia 15 a la Casa 
de la Vila els canvis que s’han introduït 
al projecte del soterrament de l’R2

MILLORES  A LES VIES

El consistori demana a Adif la declaració d’un expedient d’emergència per accelerar l’inici de les actuacions compromeses

L’Ajuntament, molest pel retard dels 
treballs per millorar la seguretat a l’R2
L’Ajuntament ha demanat, amb 
caràcter d’urgència, a l’Adminis-
trador d’Infraestructures Ferro-
viàries (Adif) la declaració d’un 
expedient d’emergència per a 
l’actuació de millora dels dos pas-
sos a nivell i la remodelació de les 
tanques de l’R2 al municipi, dos 
compromisos que l’empresa públi-
ca va adquirir l’any 2017 i que en-
cara no ha executat. El consistori 
ha pres aquest decisió després de 
la reunió que l’alcaldessa, Laura 
Campos (ICV-EUiA), i el presi-
dent de l’Àrea Territorial, Jordi 
Sánchez (ERC), van mantenir l’11 
de gener amb el nou interlocutor 
d’Adif a Catalunya, Carlos Quin-
gles, qui va avançar que les obres 
no es licitarien fi ns a fi nal d’any.
“És inacceptable que Adif no 
solucioni amb urgència el pro-
blema de seguretat que pateix 
la nostra ciutat amb dos passos 
a nivell anacrònics i obsolets”, 
ha dit Campos. Sánchez també 
ha criticat Adif: “Ens torna a 
prendre el pèl, ja que aquestes 
obres haurien d’haver comen-
çat a fi nals del 2018”. La declara-
ció d’un expedient d’emergència 
permetria reduir els processos de 
tramitació i licitació de les obres. 

Antecedents. Al novembre del 
2017 Adif va anunciar la renova-
ció de totes les tanques de la línia 
R2, des del Rec Comtal fi ns a 
l’estació Montcada i Reixac amb 
una inversió de més de 600.000 
euros. L’actuació, que també per-
metria instal·lar tanques noves 
en aquells punts on no hi ha, es 
faria als dos costats de la via al 
llarg de 3 quilòmetres. Adif tam-
bé es va comprometre a ampliar i 
segregar l’espai per a vianants del 
dels vehicles als passos a nivell 
dels carrers Bogatell i Pasqual.
L’Ajuntament ha enviat una carta 
a la delegada del Govern a Ca-

talunya, Teresa Cunillera, i a la 
presidenta d’Adif, Isabel Pardo, 
demanant mantenir una reu-
nió urgent per tal de solucionar 
aquest retard en l’execució dels 
projectes que s’han de realitzar 
mentre no comencin les obres 
del soterrament de l’R2, previstes 
per al segon semestre de 2020.

Incidents preocupants. Durant 
la trobada amb Quingles, l’al-
caldessa i el regidor de Territori 
també li van traslladar el males-
tar per les contínues incidències 
que s’han produït en els darrers 
mesos a les barreres als passos a 
nivell que han provocat situacions 
de perill i han obligat a tallar-ne 
puntualment l’accés. 

Pilar Abián | Redacció

Les obres als passos a 
nivell haurien d’haver 
començat al 2018 i 
encara no s’han licitat

L’Ajuntament exigeix millores de seguretat als passos a nivell que cada dia travessen centenars de persones, així com el canvi de tanques a les vies
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Adif argumenta el canvi del model constructiu 
i confi rma que les obres es licitaran al 2020

SOTERRAMENT DE L’R2

La redacció del projecte executiu depèn de les conclusions d’un estudi del freàtic que està elaborant un expert

Aprofi tant la tercera reunió cele-
brada per la comissió tècnica sobre 
el soterrament de la línia ferrovià-
ria R2, l’Ajuntament va convocar 
un acte a la casa de la Vila el 15 
de gener per donar a conèixer els 
mètodes constructius que s’utilit-
zaran en aquest projecte i les seves 
afectacions. Les explicacions les 
van fer Juan Carlos Monge, di-
rector de Projectes d’Adif, i Daniel 
Fernández, catedràtic de la Uni-
versitat Politècnica de Catalunya 
i expert en hidrologia que està re-
dactant, a petició d’Adif, un model 
sobre el freàtic del municipi que 
marcarà la redacció defi nitiva del 
projecte executiu de les obres per-
què aquestes tinguin la mínima 
afectació ambiental. A la trobada, 
també hi van participar, l’alcaldes-
sa, Laura Campos (ICV-EUiA), i 
el president de l’Àrea Territorial, 
Jordi Sánchez (ERC).

Variacions. L’acord signat amb el 
Ministeri de Foment l’any 2017 

per al soterrament de les vies, 
quan el PP estava al govern cen-
tral, contemplava l’execució del 
projecte seguint el model de la 
proposta presentada per l’empresa 
Barcelona Regional que permetia 
reduir els costos amb la utilització 
d’un sistema de pantalles per cons-
truir tot el túnel. Després del can-
vi del govern amb l’arribada del 
PSOE, l’estiu passat, Adif ha intro-
duït un seguit de modifi cacions ar-
gumentant que la construcció amb 
pantalles entre Vallbona i el barri 
de la Ribera podrien impedir la 
circulació de les aigües freàtiques. 
Per això, l’ens ferroviari proposa 
que aquest tram es faci amb una 
explotació convencional en mina.
Monge també va explicar que l’ús 
de tuneladora queda descartat i 
que el projecte preveu desviar el 
traçat de l’R2 per la zona del Font 
Freda –on es va construir el pou 
d’atac de la Línia d’Alta Velocitat 
(LAV)– per evitar el pas sota les 
pilones de la C-33. L’objectiu de 
l’Estat és que el projecte execu-

tiu, que tindrà en compte l’estudi 
hidrològic que està redactant el 
catedràtic Daniel Fernández, esti-
gui enllestit abans d’acabar aquest 
any. Segons Monge, aquestes 
modifi cacions permetran simpli-
fi car els tràmits administratius i 
aprofi tar l’estudi de declaració 
d’impacte ambiental realitzat per 
al projecte del 2010 –encara vi-
gent– i reduir-ne el procediment i 
el temps de tramitació.

Estudi freàtic. Fernández va fer 
una explicació dels resultats que, 
de moment, ha obtingut amb el 
seu estudi sobre el funcionament 
de les aigües subterrànies a Mont-
cada. Segons va dir, la situació 
més confl ictiva es dona en la con-
fl uència entre els rius Ripolls i Be-
sòs i a la part de Vallbona, on el 
riu aporta aigua a l’aqüífer, fet que 
desaconsella la utilització del siste-
ma de construcció amb pantalles. 
El catedràtic també va comentar 
que en un mes s’iniciaran dife-
rents prospeccions geotècniques 

al territori per completar l’estudi. 
En el torn de preguntes, alguns 
dels membres de la Plataforma 
Tracte Just Soterrament Total van 
anunciar una assemblea per al 6 
de febrer i van expressar la seva 
preocupació pel fet que els canvis 
introduïts en el projecte puguin 
endarrerir el calendari previst per 
a les obres del soterrament. L’al-
caldessa també va lamentar que 
els terminis parlats inicialment 
amb el govern del PP no s’esti-
guin complint. 
En representació d’Adif, Monge 
va assegurar que el projecte exe-
cutiu s’acabarà enguany i que les 
obres es licitaran durant el primer 
trimestre del 2020. També va afe-
gir que l’estudi que s’està redac-
tant aportarà les solucions als pro-
blemes actuals que impedeixen 
tancar defi nitivament el projecte.
Prèviament a l’acte informatiu, 
es va fer a la Generalitat la terce-
ra reunió de la comissió tècnica 
sobre el soterrament. La propera 
tindrà lloc el 19 de març.

Rafa Jiménez | Montcada
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La PTJST demana als partits prioritzar 
el projecte als seus programes

SOTERRAMENT DE L’R2

El col·lectiu vol que al proper mandat s’hi destinin més recursos tècnics i econòmics

A només cinc mesos de les elec-
cions municipals, la Plataforma 
Tracte Just Soterrament Total 
(PTJST) ha adreçat una carta a to-
tes les formacions polítiques repre-
sentades al Ple amb la petició que 
el projecte de l’R2 aparegui als seus 
respectius programes com una de 
les principals fi tes a assolir en el 
proper mandat. La demanda va 
acompanyada de diferents precs, 
com ara que es mantingui el con-
sens existent i no s’utilitzi la històri-
ca reivindicació ciutadana com un 
element de confrontació política; 
que es reconeguin la urgència i el 
caràcter irrenunciable del soterra-
ment per raons de seguretat i de 
cohesió territorial i que, donada la 
complexitat del projecte, es faci un 
salt qualitatiu en el seguiment de la 
seva concreció i execució.

Demandes. Les peticions de la Pla-
taforma es concreten en diferents 
propostes d’actuació que haurien 
de ser incloses als respectius pro-
grames electorals i recollides pel 
nou govern municipal com un 
compromís ineludible. 
La primera proposta passa perquè 
l’Ajuntament creï una Assemblea 
Ciutadana pel Soterrament com a 
ens de participació oberta a enti-
tats –inclosa la pròpia PTJST. La 
Taula Municipal del Soterrament, 
que es reuneix mensualment i on 
participen el govern, tots els grups 
del Ple i els representants de la 
Plataforma, s’hauria de dotar 
d’un reglament de funcionament 
i del pressupost necessari per dur 
a terme les activitats que realitza.
La tercera proposta és la creació 
de l’Ofi cina Local pel Soterrament 
com a organisme dinamitzador, 
gestor i coordinador de les accions 
que es desenvolupin al voltant de 

la reivindicació, tant a nivell ins-
titucional com social. La Platafor-
ma dona una importància cabdal 
a aquesta ofi cina que, en la seva 
opinió, hauria d’estar dirigida per 
un perfi l polític i tècnic amb àm-
plies competències i els recursos 
humans i econòmics requerits per 
a les tasques que haurà de realit-
zar. “El futur del nostre muni-
cipi depèn d’aquest projecte 
vital i irrenunciable del qual 
no podem prescindir i, per tant, 
qualsevol esforç està justifi cat”, 
opina la Plataforma.

Respostes. Al tancament d’aquesta 
edició, cinc forces polítiques ja han 
expressat la seva voluntat d’incor-
porar les demandes de la PTJST 
als seus respectius programes. El 
primer partit a fer-ho ha estat Cs. 
El portaveu de la formació, David 
Gerbolés, considera que les pro-
postes són “perfectament assumi-
bles” i la formació s’ha compromès 
a no utilitzar el soterrament de l’R2 
amb interessos electoralistes “com 
fan altres partits”, ha dit Gerbolés 
sense anomenar cap sigla.
Després de reunir-se amb el Se-
cretariat de la Plataforma, el PDe-
CAT ha fet un comunicat en què 
li agraeix la feina feta i coincideix 
a defensar el soterrament de les 
vies entenent que “el futur del 

municipi depèn d’aquest pro-
jecte transformador”. 
Per la seva banda, la representant 
del PP, Eva García, veu “raona-
blement assenyades” les propos-
tes de la Plataforma. Tot i així, 
l’edil ha volgut posar l’accent en el 
paper del seu partit com a impul-
sor del projecte. “El soterrament 
ve avalat per la gestió del govern 
del PP; veurem si l’actual exce-
cutiu continua complint”, ha dit.
El PSC considera que tots els 
partits s’han de sumar a les pro-
postes de la PTJST i treballar-hi 
plegats. Els socialistes, però, vin-
culen l’execució del soterrament 
als pressupostos generals de l’Es-
tat. Per això, el regidor Bartolomé 
Egea demana als representants 
locals dels partits que “pressionin 
els seus companys al Congrés” 
perquè aprovin els comptes pre-
sentats per Pedro Sánchez.
La petició ha rebut les crítiques 
d’ERC –partit que també ha ex-
pressat a través d’un comunicat 
el seu compromís amb el soterra-
ment i la voluntat de compartir i 
debatre amb la PTJST les seves  
propostes. “El grup socialista –
diu Esquerra– menteix en asso-
ciar el projecte als comptes del 
2019, ja que la licitació de les 
obres s’ha de fer a càrrec dels 
pressupostos del 2020”.

Pilar Abián | Redacció

Acte d’homenatge a l’última víctima de les vies del tren el passat mes de setembre
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PÀG. 8

NETEJA DEL RIPOLL
Voluntaris de l’ADF estan col·laborant 
a restaurar la llera del riu eliminant les 
restes dels horts que es poden cremar

PLE DE DESEMBRE

Acord perquè el 30% dels edifi cis de nova 
construcció sigui per a pisos protegits
Aquesta és una de les propostes de la moció que va presentar la CUP en nom del Sindicat de Llogaters i Llogateres

Destinar el 30% del sostre dels edi-
fi cis de nova construcció i els sot-
mesos a rehabilitació integral a ha-
bitatges de protecció ofi cial és una 
de les mesures que recull la moció 
aprovada pel Ple en l’última sessió 
ordinària del 2018, el passat 20 de 
desembre. El text va ser presentat 
pel grup de la CUP en nom del 
Sindicat de Llogueters i Llogateres 
(SLM) de Montcada i Reixac, se-
guint el model que han promogut a 
l’Ajuntament de 
Barcelona dife-
rents col·lectius 
per fer front 
al problema 
de l’habitatge i 
frenar la nova 
bombolla immo-
biliària. El document també propo-
sa regular la possible implantació a 
Montcada d’allotjaments turístics i 
albergs juvenils i reservar l’equiva-
lent del 40% del seu sostre a habi-
tatge públic; declarar certes zones 
de la ciutat com àrees de conserva-
ció i rehabilitació; convertir edifi cis 
de titularitat pública en pisos d’ús 
residencial i constituir un grup de 
treball que faci el seguiment de 
l’aplicació de la moció. 

Conjuntura. Montcada, per la seva 
proximitat a Barcelona, està pa-
tint els efectes de la gentrifi cació, 
el procés de revalorització d’una 

zona provocada per l’arribada de 
persones amb un poder adquisitiu 
més elevat. És a dir, barcelonins 
que no poden comprar o llogar 
a la seva ciutat es desplacen als 
municipis de la metròpoli, cosa 
que fa pujar els preus i obliga a 
marxar fora els antics residents. 
Actualment, la mitjana del lloguer 
al municipi se situa entre els 700 o 
els 800 euros mensuals, quantitat 
inassequible per a moltes famílies. 
El text de la moció va ser defensat 

per la portaveu 
del Sindicat 
de Llogaters i 
Llogateres de 
Montcada, Irina 
Casado, qui va 
apel·lar a l’ajut 
de l’administra-

ció local per protegir els veïns de 
l’especulació del mercat lliure resi-
dencial. “Les famílies han de de-
dicar entre el 50 i el 60% del sou a 
sufragar les despeses d’habitatge, 
que s’han disparat en els últims 
anys i que obliguen molta gent a 
marxar”, va dir Casado. 
El regidor de la CUP, Josep Gal-
ván, va agrair la iniciativa del 
SLM i va emmarcar la moció en 
la voluntat “de frenar l’escalada 
capitalista que impacta sobre 
les persones més humils”. 

Abstencions. El document va rebre 
el suport de tots els grups, excepte 

Laura Grau | Montcada
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Montcada està patint 
els efectes de la 
gentrifi cació, que ha 
fet pujar els lloguers

Per obligar a les promotores a destinar un 30% dels pisos en construcció o d’edifi cis amb rehabilitació integral cal fer un canvi del PGM

Cs i PP, que es van abstenir. Óscar 
Pérez (Cs), tot i manifestar l’acord 
del seu partit amb bona part de la 
moció, va matisar que “cal donar 
el màxim de garanties als propi-
etaris a l’hora de llogar”. Per la 
seva banda, Eva García (PP), mal-
grat reconèixer la problemàtica, va 
criticar que la moció sigui un calc 
de la de Barcelona i no vagi acom-
panyada de cap estudi que justifi -
qui les mesures proposades. “No 
s’han aprovat els pressupostos i 
s’acaba el mandat; això només és 
propaganda”, va afi rmar García. 

A favor. El president de l’Àrea Terri-
torial, Jordi Sánchez (ERC), va re-
batre la portaveu popular explicant 
que “només cal una modifi cació 
del PGM per obligar els promo-
tors a destinar el 30% del sostre 
de construcció a habitatge prote-
git, mesura que volem aprovar 

inicialment en aquest mandat”. 
Per a l’edil, seguir el model de Bar-
celona també suposa un avantatge 
de cara a fer front de forma coodi-
nada a les possibles al·legacions.
Mar Sempere (Círculo) va dir que 
les mesures que proposa la moció 
són molt necessàries “davant de la 
crisi social que provoca el mercat 
privat i especulatiu sobre l’accés 
a una vivenda digna”. En aquest 
sentit, va celebrar que cada vegada 
siguin més municipis els que se su-
min a la Llei del Dret a l’Habitatge. 
Montse Sánchez (PDeCAT) va 
parlar de la moció “com un punt 
de partida per generar habitat-
ge protegit”, però va condicionar 
l’èxit de les mesures proposades a la 
creació de la comissió de seguiment 
durant aquest trimestre.  
El PSC va remarcar la importància 
d’adaptar els termes de la moció a 
la realitat local i fi xar el mateix per-

centatge de construcció d’habitat-
ge social a tots els municipis que se 
sumin a la iniciativa. “D’aquesta 
manera tots anem a una i tenim 
més possibilitats de tirar-ho en-
davant”, va dir M. Carmen Porro. 

Emergència. El debat el va tancar 
l’alcaldessa Laura Campos (ICV-
EUiA), qui va aportar algunes da-
des sobre “la realitat crua i dra-
màtica” de l’habitatge a Montcada, 
amb 564 famílies en llista d’espera 
per accedir a un pis protegit; 34, 
en risc de ser desnonades en breu 
i un exigu parc públic d’habitatge, 
format per 12 pisos de lloguer so-
cial. “Hem d’aplicar un canvi 
profund en les regles del joc i fer 
també corresponsables als pro-
motors”, va manifestar Campos. 
L’alcaldessa també va reclamar la 
implicació de la Generalitat i l’Estat 
en la resolució de la problemàtica. 
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L’Ajuntament destinarà tres cases 
de les antigues escoles de Mas 
Rampinyo (c. Sant Ramon), que 
daten dels anys trenta, a habitatge 
social per atendre casos d’emer-
gència. Dues de les entitats que 
tenien cedit l’ús d’aquests espais 
(Tazumal-El Salvador, El Tordo i 
l’Agrupació de Pessebristes) tras-
lladaran la seva seu a un altre 
equipament municipal, mentre 
que l’Associació de Comerciants 
de Mas Rampinyo no n’ha sol-
licitat cap altre. 
Els habitatges seran remodelats 
amb una inversió de 87.000 eu-
ros,  dels quals 24.000 correspo-
nen a una subvenció de la Di-
putació de Barcelona i la resta, al 
capítol d’inversions del consistori 
del 2018. Les obres començaran a 
fi nal de mes i les executarà la Fun-
dació Engrunes.
Les tres cases –en total són quatre 
però una ja està rehabilitada i ocu-
pada– consten de dues plantes. A 
la part baixa hi ha el menjador i 
la cuina, que compta amb accés a 
un pati exterior, i a la part superior, 
tres habitacions i el lavabo. 

Objectius fi xats. Amb la recupe-
ració d’aquestes antigues cases, 
l’Ajuntament duplicarà el parc 
d’habitatge social de propietat 
que hi havia a l’inici de mandat 
–3 pisos al barri de la Ribera– xi-
fra, que vol incrementar fi ns a 9 
ó 10 en els propers mesos. Amb 
aquest objectiu, el consistori va 
aprovar al Ple de desembre des-
tinar 70.000 euros dels 206.603 
que la corporació acaba d’in-

gressar de la propietat de l’antiga 
nau d’Aismalibar ubicada entre el 
carrer Beat Oriol i la carretera de 
Ripollet, a Mas Rampinyo, en el 
marc del projecte de reparcel·lació 
i urbanització del sector. “Amb 
aquests diners més les inversions 
previstes als pressuposts del 2018 
i del 2019, disposarem de 167.000 
euros en total per a l’adquisició 
de més habitatges per la via de 
tempteig i retracte que ofereixen 
les entitats bancàries”, va explicar 
el president de l’Àrea Territorial, 
Jordi Sánchez (ERC). Aquesta fór-
mula permetrà l’Ajuntament igua-
lar l’oferta més elevada en els casos 
de subhasta i adjudicar-se així els 
immobles que s’ajustin a les carac-
terístiques requerides pel consistori.
L’alcaldessa, Laura Campos 
(ICV-EUiA), per la seva banda, 
va reconèixer al Ple que la manca 
d’habitatge social “és una de les 
problemàtiques més greus del 
municipi” i va anunciar que, per 
incidir en la recerca de solucions, 
l’Ajuntament contractarà en breu 
la fi gura del cap d’Habitatge.
Tots els grups van votar a favor 
del punt del plenari a excepció 
de la CUP, que es va abstenir. El 
regidor de Cs Fernando Alman-
sa va recordar que l’augment de 
dotació per a habitatge social va 
ser un dels acord pactats amb el 
govern per desbloquejar l’apro-
vació de l’actual pressupost. “La 
quantitat és insufi cient, però 
respon a la dura realitat de 
les arques municipals i , des 
de Cs, ens comprometem a se-
guir treballant per augmentar 
la dotació”, va dir l’edil. 

El consistori amplia
el parc d’habitatge per 
a emergència social

Pilar Abián | Mas Rampinyo

A fi nal de gener es rehabilitaran tres cases de titularitat 
pública que fi ns ara estaven cedides per a ús d’entitats

El president de l’Àrea Territorial i un arquitecte municipal, davant de les cases del carrer Sant Ramon, al barri de Mas Rampinyo
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MAS RAMPINYO

PROJECTE URBANÍSTIC

Els diners ingressats pel projecte de reparcel·lació i urbanització de 
l’antiga nau d’Aismalibar també es destinaran a comprar zones verdes

Els 70.000 euros que el consistori destinarà a la com-
pra d’habitatges provenen dels 206.603 euros que la 
corporació acaba d’ingressar de la propietat de l’antiga 
nau d’Aismalibar ubicada entre el carrer Beat Oriol i la 
carretera de Ripollet, a Mas Rampinyo, en el marc del 
projecte de reparcel·lació i urbanització del sector que 
transformarà l’espai fent una transició més amable en-
tre el polígon Foinvasa i el barri residencial. La resta del 
total –136.603 euros– es farà servir per a la compra de 
zones verdes per tal d’evitar casos d’expropiacions for-
çoses com les que han costat a les arques municipals 
al voltant de 24 milions d’euros. 

Transformació de l’espai. La intervenció urbanística 
preveu noves alineacions que augmentaran la distàn-
cia entre el frontal i la carretera, cessions per a espai 

públic davant del revolt que dona la línia ferroviària 
R3 –on hi ha el pas inferior de vianants–, així com el 
canvi d’usos, passant d’industrials a terciaris i comer-
cials, ja que la cadena de supermercats Lidl pretén 
obrir en aquest espai una botiga i un centre on fer 
formació i ofi cines.
“Aquest projecte confi rma que les inversions de Lidl 
es porten a terme i avancen satisfactòriament, amb 
la seguretat que no podran ser impugnades legal-
ment i que es respecta el corredor biològic de Mas 
Duran”, va dir Sánchez durant el Ple, tot recordant que 
el PSC augurava la marxa de la multinacional després 
que el govern anul·lés al 2016 un projecte aprovat en 
l’anterior mandat que autoritzava l’ampliació de la nau 
de la cadena de supermercats en espai no urbanitza-
ble i protegit des del punt de vista mediambiental | PA

La portaveu del PP, Eva García, 
per la seva banda, va preguntar 
al govern si la compra de pisos es 

podrà fer efectiva abans d’acabar 
el mandat i va obtenir com a res-
posta que aquesta és la voluntat 

de l’executiu i que es concretarà 
en funció de l’oferta de tempteig 
que facin els bancs.

On hi ha l’antiga nau d’Aismalibar es farà un edifi ci menys voluminós La vorera de l’esquerra en direcció Ripollet s’ampliarà en 4 metres
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Arrenquen les 
obres per unir 
els carrers 
Bosc i Oristà

A fi nal de gener començaran les 
obres de connexió dels carrers 
Bosc (Can Sant Joan) i Oristà 
(Vallbona), mitjançant un pas 
exclusiu de vianants. Aquesta 
actuació està sufragada pel Con-
sorci del Besòs amb un cost de 
893.000 euros, millorarà la mo-
bilitat entre els dos barris i la co-
hesió del territori.

Actuació. Entre aquests dos vi-
als existeix actualment un camí 
de 185 metres sense asfaltar que 
travessa una zona boscosa. El 
traçat, però, és poc accessible 
per la seva estreta amplada i el 
perill d’esllavissades;  a més, està 
ubicat en un vessant amb un 
fort pendent i sense tanques de 
protecció. El projecte pretén  mi-
llorar la connexió entre els dos 
carrers, amb una plataforma de 
formigó d’1,80 metres i una ba-
rana de protecció d’acer per evi-
tar el perill de caiguda. També 
s’inclou l’arranjament de l’actual 
rotonda del tram fi nal del carrer 
Bosc i condicionar una esplana-
da polivalent en el talús entre els 
carrers Oristà i Rec Comtal.

Pilar Abián | Redacció

Els ascensors de 
Mas Rampinyo 
funcionaran al 
mes de febrer

Les obres d’instal·lació de dos 
ascensors al pas soterrat de Mas 
Rampinyo sota l’R3 acabaran 
entre fi nal de gener i principi 
de febrer. Aquesta és la previsió 
que l’empresa adjudicatària ha 
traslladat al consistori. Des del 
passat 21 de desembre el pas, 
que ha estat tancat tres mesos, 
es va tornar a obrir als vianants, 
que poden fer servir les escales 
d’obra i les mecàniques per pas-
sar de l’avinguda de Catalunya a 
la carretera de Ripollet.
La intervenció, amb un pressu-
post de 450.000 euros, l’executa 
l’Àrea Metropolitana.

Pilar Abián | Mas Rampinyo
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Aquest mes de gener començaran 
els treballs per transformar l’N-
150 en una via urbana al seu pas 
per Terra Nostra. L’Ajuntament va 
presentar el 8 de gener el calendari 
d’obres en el marc d’una reunió al 
Casino que va aplegar força públic. 
El projecte, que va ser escollit entre 
diferents propostes després d’un 
procés participatiu amb la ciutada-
nia, suposa la integració total del 
tram afectat de la carretera entre els 
carrers Reixac i Guilleries. L’actua-
ció contempla la construcció d’una 
vorera a la banda que limita amb la 
part baixa del barri, amb una am-
plada d’1’80 metres, que disposarà 
de vegetació perquè sigui un pas-
seig agradable. 
El vial tindrà cinc passos per a vi-
anants amb regulació semafòrica 
amb l’objectiu de facilitar la mobi-
litat a la ciutadania. També hi ha 
previst fer un carril bici, reduir la 
calçada perquè els cotxes circulin a 
menys velocitat i instal·lar un nou 
enllumenat i un sistema de drenat-
ge a tot el tram afectat. El projecte 
té un cost d’1,7 milions d’euros, 
que sufraga l’Àrea Metropolitana 
de Barcelona (AMB), i estarà fi na-
litzat el pròxim mes de setembre.

Cohesionar. L’assemblea va comp-
tar amb la presència de l’alcaldessa, 
Laura Campos (ICV-EUiA), qui 
va comentar que un dels objectius 
del municipi és millorar la mobili-
tat i reduir l’impacte de la fractura 
territorial de la ciutat a causa de les 
nombroses infraestructures viàries 
que la travessen. “La pacifi cació 
de l’N-150 és un dels projectes 
que ens permetrà integrar la 
carretera a la quotidianitat del 
barri, passant a ser un carrer i 
no una barrera”, va dir l’edil. 
A la reunió també van assistir el 
president de l’Àrea Territorial, Jor-
di Sánchez (ERC), i el regidor de 
barri, Óscar Gil (ICV-EUiA). Sán-
chez va emmarcar l’actuació a Ter-
ra Nostra en un projecte més global 
que afecta la carretera al seu pas per 
Montcada: “Volem cohesionar els 
barris amb la creació d’una ane-

lla cívica que ens permeti anar 
caminant entre Can Cuiàs, Can 
Sant Joan i Terra Nostra”. La ini-
ciativa contempla dues rotondes a 
l’alçada del cementiri de Collserola 
i Can Cuiàs –que es van començar 
a construir a l’agost i s’enllestiran 
aquest mes de gener– i la urbanit-
zació de l’N-150 entre el polígon 
del Coll de Montcada i Can Sant 
Joan. Aquests treballs s’executaran 
entre els mesos de gener i setem-
bre d’aquest any i compten amb 
un pressupost de 682.000 euros, 
fi nançats per l’AMB.

Crítiques. Durant la reunió, diver-
sos veïns de la zona 21 de Terra 
Nostra van mostrar el seu malestar 
amb el projecte, ja que no preveu la 
construcció d’una vorera a la part 
que limita amb el sector, pendent 
de desenvolupar un planejament 
que els permeti posar fi  als dèfi cits 
urbanístics. En aquest sentit, els 
representants municipals van avan-
çar que la Diputació ha atorgat a 
l’Ajuntament una subvenció per 
redactar el futur pla. L’equip de go-
vern s’ha compromès a fer-ne una 
assemblea veïnal d’aquí un mes 
i mig amb l’assistència de l’equip 
que està redactant la diagnosi de 
l’estudi. El projecte es pot consultar 
al web montcada.cat.

Sílvia Alquézar | Terra Nostra

PACIFICACIÓ DE L’N-150 PER TERRA NOSTRA

La vorera de la N-150 es farà al costat de la zona baixa del barri de Terra Nostra, entre els carrers Reixac i Guilleries

El projecte té un cost d’1,7 milions d’euros, fi nançats per l’AMB, i estarà enllestit al mes de setembre 

Els treballs per convertir la carretera 
en una via urbana comencen al gener

Operaris treballant a les caixes dels elevadors

Les rotondes de Can Cuiàs i del 
cementiri ja estan operatives

Les rotondes de l’N-150 per ac-
cedir al cementiri de Collserola 
i al barri de Can Cuiàs ja estan 
obertes al trànsit de vehicles i, 
en els propers dies, s’enllestiran 
els treballs d’instal·lació de la il-
luminació i el condicionament 
d’una vorera, que es compar-
tirà amb el carril bici i connec-
tarà ambdues infraestructures. 
L’Àrea Metropolitana de Barce-
lona (AMB) subvenciona el 70% 
de la seva construcció i els em-
presaris dels polígons, la resta. 
La de Can Cuiàs costa 876.000 
euros i l’altra, 650.000. 
Una delegació municipal va vi-
sitar les obres el 14 de gener –a 
la foto– i va constatar que les 
noves rotondes han millorat el 
trànsit de vehicles en aquesta 
zona, especialment a Can Cuiàs, 

ja que fi ns ara el barri i el sector 
industrial compartien la mateixa 
entrada. “Estem satisfets per-
què, des de l’entrada en fun-
cionament de la rotonda, hem 
notat que el trànsit és molt més 
fl uïd”, ha comentat el president 
de la Junta de Compensació del 
polígon, Josep Peruga. 

Reivindicació. La Junta de Com-
pensació ha demanat a l’Ajun-
tament modifi car el Pla General 
Metropolità del sector industrial 
perquè passi a tenir una qua-
lifi cació d’activitat econòmica, 
el que permetria la instal·lació 
d’activitats terciàries. La resta 
de polígons del municipi també 
ha fet la mateixa sol·licitud amb 
l’objectiu de promoure la implan-
tació de noves iniciatives | SA
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El CDR de Montcada es 
mobilitza contra ‘la farsa 
d’un judici ideològic’

PROCÉS SOBIRANISTA

Membres del col·lectiu es tanquen dues hores a la sala de Plens

El Comitè de Defensa de la Re-
pública (CDR) de Montcada es 
va afegir el 20 de desembre a les 
mobilitzacions que es van fer arreu 
de Catalunya coincidint amb l’inici 
del judici del cas del procés inde-
pendentista i en solidaritat amb els 
polítics empresonats. Una quinze-
na d’activistes es van tancar a la 
Sala de Plens, un cop fi nalitzada 
la darrera sessió plenària de l’any, 
on van romandre fi ns passades les 
23h, després de mantenir conver-
ses amb representants del govern, 
que van dissuadir el grup de pro-
longar la tancada.

Demandes. Prèviament a l’acció, 
sobre les 19h, una setantena de 
persones es van concentrar da-
vant de la Casa de la Vila, on es 
va llegir un manifest que qualifi ca 
“d’aberració jurídica i violació 
dels drets humans” l’empresona-

ment dels líders independentistes 
i fa una crida a la mobilització per 
exigir el seu alliberament i el retorn 
dels polítics exiliats. Per al CDR, es 
tracta “d’un judici ideològic que 
vol servir d’escarni i advertència 
davant la convocatòria del refe-
rèndum de l’1-O i la proclama-
ció de la República”.

Crítica. El grup de Cs va manifes-
tar la seva indignació en considerar 
que el CDR va fer un “ús partidis-
ta” de les institucions públiques i 
va demanar explicacions al govern 
sobre per què no va impedir l’ac-
ció, de la qual ja tenia coneixe-
ment. “Va passar perquè no es 
van posar les mesures per evi-
tar-ho”, va criticar el portaveu de 
Cs, David Gerbolés, qui demana-
rà al govern el cost econòmic que 
va suposar mantenir agents de la 
Policia Local més hores a la Casa 
de la Vila.

Laura Grau | Montcada

EUiA es presentarà als comicis dintre 
de la candidatura d’En Comú Podem
Així ho van acordar els adherits i adherides a l’assemblea feta el 23 de desembre

POLÍTICA

D’esquerra a dreta, Alba de Lamo i Joan Josep Nuet amb els regidors Óscar Gil i Mónica Martínez, durant la celebració de l’assamblea

EU
IA

Esquerra Unida i Alternativa 
(EUiA) es presentarà a les eleccions 
municipals dins de la candidatura 
En Comú Podem Montcada, de 
la qual també formen part ICV 
i Podem Montcada. Així ho va 
decidir a l’assemblea d’adherits i 
adherides que es va celebrar el 23 
de desembre i a la qual va assistir el 
coordinador general de la formació 
i diputat montcadenc,  Joan Josep 
Nuet. Representants de les tres for-
macions d’esquerres ja han comen-
çat a treballar en la confecció d’una 
llista unitària “que inclogui tota la 
diversitat de l’espai polític dels 
Comuns”, segons ha manifestat 
la comissió local d’EUiA en un-

comunicat. El grup motor de la 
nova candidatura està format per 
tres membres de cada partit i hau-
rà d’escollir, com a mínim, els 11 
primers llocs de la llista, incloent-hi 
l’alcaldable. 

Primàries. Seguint el reglament de 
Catalunya En Comú, se celebraran 
primàries, tant si hi ha consens en 
la composició i l’ordre de la llista 
com si no s’arriba a un acord. “En 
el primer cas, les primàries servi-
rien per refrendar la llista acor-
dada i comprovar el grau d’im-
plicació dels adherits i adherides 
i, en el segon, cada grup hauria 
de presentar una proposta prò-
pia que complementés la resta”, 

segons ha explicat la co-coordina-
dora local d’EUiA, Alba de Lamo. 
A l’assemblea, EUiA també va fer 
una valoració positiva de l’acció 
política dels dos regidors de l’or-
ganització al govern municipal, 
considerant que “tot i les difi cul-
tats de la gestió, s’ha estat capaç 
d’avançar en noves polítiques 
econòmiques, culturals, de par-
ticipació i ocupació”. 
Els dos representants de la forma-
ció a l’executiu són Òscar Gil, al 
capdavant de l’Àrea Econòmica de 
l’Ajuntament i regidor delegat d’Hi-
senda i Intervenció i de Promoció 
Econòmica i Ocupació, i Mónica 
Martínez, responsable de Cultura i 
Patrimoni i de Ciutadania.

Laura Grau | Redacció

ERC presenta 
una nova 
secció de barri 
a Terra Nostra

El 19 de gener, a les 12h, ERC 
presentarà a la plaça del Po-
ble de Terra Nostra la sego-
na secció de barri del partit, 
just un mes després d’estrenar 
la primera, a Can Sant Joan. 
L’objectiu de la formació és conèi-
xer de primera mà la realitat dels 
barris i les seves necessitats i con-
tribuir a millorar el seu dia a dia. 
“Volem que aquesta secció si-
gui un referent de proximitat i 
participació per a tothom”, ha 
assenyalat qui serà el responsa-
ble de la mateixa, Jordi del Va-
lle, tot convidant els veïns i les 
entitats i associacions de Terra 
Nostra a participar a la presen-
tació del projecte i a treballar-hi 
conjuntament. L’acte clourà amb 
un vermut popular.

Pilar Abián | Redacció

Els membres del CDR es van tancar a la Casa de la Vila en acabar la sessió plenària
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García repeteix 
com a cap 
de llista del PP

La direcció del Partit Popular a 
Catalunya ha anunciat que la 
portaveu del grup municipal, Eva 
García, tornarà a ser per cinquena 
vegada la candidata a l’Alcaldia. 
L’edil, de 47 anys, és llicenciada 
en Ciències Biològiques i ha estat 
directora del Parc Tecnològic del 
Vallès (PTV), a Cerdanyola. Des 
del 2003 al 2015 va ser diputada 
al Parlament –amb un breu pa-
rèntesi a la segona legislatura.

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

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

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

anuncis gratuïts Tel. 935 726 474  ae: som@laveu.cat

Eva García és regidora des de l’any 2000
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El consistori presenta al·legacions al 
Pla Especial de Protecció de Collserola

ESPAI NATURAL

Demana descartar el túnel sota el Turó i acabar amb les extraccions de Lafarge

Montcada Som Rius requereix a la companyia Agbar que 
restauri la llera un cop acabi les intervencions que està fent

Agbar fa obres al llit del 
riu per reparar un col·lector

La companyia d’aigües Agbar ha 
iniciat les obres per instal·lar un 
nou col·lector a la llera del riu 
Ripoll, a l’alçada de la passarel·la 
que hi ha davant La Salle, ja que 
l’actual és provisional. La previsió 
és que els treballs durin aproxima-
dament un mes.
D’altra banda, les obres d’instal-
lació d’una nova canonada d’ai-
gua potable a la llera del mateix 
riu, en paral·lel al carrer Joaquim 
Castellví i iniciades la passada 
tardor ja han entrat en la rec-
ta fi nal. El calendari fi xat s’ha 

allargat més del compte a causa 
de les intenses pluges registrades 
l’últim trimestre de l’any. 

Demanda. Atès que les interven-
cions que està duent a terme 
Agbar requereixen moviment de 
terres i la perforació del terreny, 
l’entitat Montcada Som-Rius, pre-
ocupada per les contínues inter-
vencions de companyies de servei 
al riu, ha demanat a l’empresa el 
compromís de restaurar la zona un 
cop fi nalitzin els treballs. “Estarem 
amatents perquè així sigui”, ha 
dit el col·lectiu al seu Facebook.

Pilar Abián | Montcada

Es calcula que les obres per fer el canvi del col·lector acabaran a principi de febrer

Es fa la retirada dels horts a la 
llera que connecta amb Ripollet

A fi nal de mes no quedarà cap 
hort a banda i banda del riu Ri-
poll dins del terme municipal 
montcadenc. La intervenció ini-
ciada a mitjan de desembre per 
la Regidoria de Medi Ambient ja 
és a punt de fi nalitzar. La primera 
fase es va fer al costat del polígon 
de la Ferreria i ara l’excavadora 
treballa a la banda del polígon 
la Granjaon s’han trobat restes 

de construccions i canalitzacions 
d’obra, el que difi culta els treballs. 

Convocatòria popular. La runa i 
les deixalles acumulades a la llera 
es duran a plantes de tractament. 
Els residus més petits s’hauran de 
retirar a mà, per aquest motiu, 
el 26 de gener, coincidint amb el 
Dia Mundial de l’Educació Ambi-
ental, el consistori organitza una 
matinal per fer-hi tasques de nete-

ja en què demana la col·laboració 
ciutadana. L’activitat s’iniciarà a 
les 10 i acabarà a les 12h, amb 
una calçotada. Els interessats a 
participar-hi es poden inscriure a 
través del correu mediambient1@
montcada.org.
De la part que es pot cremar –fus-
tes i canyes– s’està fent càrrec una 
dotzena de voluntaris de l’ADF 
que els caps de setmana aprofi ten 
per fer pràctiques de foc a la llera.

El 26 de gener es convoca una jornada participativa per recollir els residus més petits

Els primers horts es van començar a retirar a mitjan de desembre, al costat de la Ferreria, i ara l’actuació s’està fent a l’altra banda
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ACTUACIONS AL RIPOLL

L’Ajuntament ha presentat cinc al-
legacions a l’aprovació inicial del 
Pla Especial de Protecció del medi 
natural i del paisatge del Parc Na-
tural (PEPNat) i la Modifi cació 
puntual del Pla General Metro-
polità (MPGM) de Collserola. 
“L’objectiu comú de totes les al-
legacions que hi hem presentat 
és preservar l’entorn del Parc, 
que tingui una gestió sostenible 
i mantenir i millorar el seu pa-
trimoni natural, històric i cultu-
ral”, ha manifestat el president de 
l’Àrea Territorial, Jordi Sánchez 
(ERC).

Túnel i Lafarge. En primer lloc, el 
consistori sol·licita l’eliminació del 
túnel ferroviari del Turó de Mont-
cada de l’MPGM. El document 
manté la construcció d’aquesta 
infraestructura –sobre la qual 
Montcada i Reixac històricament 
s’hi ha posicionat en contra– que 
preveu una connexió ferroviària 
entre el Vallès Occidental i Barce-
lona, sota el Turó. Els arguments 

municipals indiquen que aquesta 
connexió “és clarament contrà-
ria a l’esperit i l’objectiu del 
projecte de protecció del parc”.
Una altra al·legació es refereix a 
la incompatibilitat del Pla amb 
l’activitat extractiva de la cimen-
tera al Turó de Montcada. “És 
incongruent que un projecte 
que té com a objectiu la protec-
ció i millora del Parc Natural 
permeti que continuï l’activitat 
de Lafarge, quan la seva con-
taminació perjudica la salut de 
la població dins i fora de l’en-
torn”, ha manifestat el president 
de l’Àrea Territorial.
La tercera al·legació fa referència 
a que l’MPGM reculli la modifi -
cació del PGM a la Font Pudenta, 
aprovada per l’Ajuntament aquest 
estiu. El document aprovat pel 
consistori elimina el projecte d’un 
vial que enllaçava el barri amb 
Terra Nostra i el Turó de Mont-
cada. Les altres dues al·legacions 
demanen que una part de la Zona 
21 de Terra Nostra –situada a la 
banda oest, per sobre de l’auto-

pista C-58–, i un espai d’horts da-
vant l’empresa Weber-Cemarksa, 
a tocar de la C-17, no siguin con-
siderades com a sòl urbanitzable 
sinó com a parc.

Demandes recollides. Una de les 
aportacions municipals que ja 
queda recollida al PEPNat és la 
qualifi cació com a parc natural i 
no com a zona industrial dels ter-
renys de l’antiga bòbila de Can 
Cuiàs, situats entre la C-58 i l’N-
150, una acció que pretén evitar 
l’aïllament del Turó i garantir-ne 
la connectivitat.

Campanya de 
l’Observatori del 
Medi Ambient
Sílvia Alquézar| Redacció

Instal·lació d’un 
nou dipòsit per a 
la recollida d’oli

Montcada i Reixac ha ampliat el 
nombre de contenidors de reciclat-
ge d’oli de cuina amb la col·locació 
d’un nou contenidor a la cruïlla 
del carrer Sabadell amb Quar-
ters, situada al barri de la Font 
Pudenta. Amb aquest ja són 15 
els contenidors dedicats a aquest 
tipus de reciclatge. L’oli de cuina 
és un element molt contaminant i, 
per aquest motiu, la Regidoria de 
Medi Ambient insta a reciclar-lo 
per tal que no s’aboqui mai a l’ai-
güera. Un litre d’oli pot arribar a 
impurifi car un milió de litres d’ai-
gua potable i provocar problemes 
a les depuradores o a la xarxa de 
clavegueram, a banda de fer mal-
bé les canonades. A més a més, 
el reciclatge d’aquesta substància 
permet crear biodièsel, un com-
bustible net i respectuós amb el 
medi ambient | LR
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Imatge del nou contenidor de la Font Pudenta

Pilar Abián | Redacció

Laura Grau | Montcada
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Vista de la cimentera Lafarge des del Turó

L’Observatori Territori Medi 
Ambient ha iniciat una ronda de 
contactes amb les formacions po-
lítiques amb representació al Ple 
de l’Ajuntament amb l’objectiu 
de presentar una diagnosi de la 
situació mediambiental del muni-
cipi i demanar la seva implicació 
i compromís en la preservació 
de l’entorn. La iniciativa pretén 
conscienciar la classe política dels 
greus problemes que pateix la ciu-
tat i proposa la creació d’un front 
comú en defensa del territori i el 
medi ambient tal com s’ha fet en 
d’altres temes com la sanitat o la 
històrica reivindicació del soterra-
ment de l’R2. 
Algunes de les propostes que 
presenta el col·lectiu són l’erra-
dicació del barraquisme del Pla 
del Besòs, la defensa i la protec-
ció jurídica de l’entorn del Pla de 
Reixac, la implicació dins dels 
consorcis dels parcs de Collse-
rola i la Serralada de Marina i 
abordar els problemes de la con-
taminació de l’aire. L’Observato-
ri va començar la campanya de 
comunicació el 14 de gener amb 
una trobada amb el PDeCAT.
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El mateix dia que surt aquesta edició –18 de gener– es reunirà a la Casa 
de la Vila (13.30h) el grup promotor de la primera compra agregada 
d’energia que s’ha fet al municipi impulsada per les regidories de Promo-
ció Econòmica i Ocupació i de Comerç i Turisme. Es tracta de la primera 
trobada un cop feta la subhasta, el passat 20 de desembre, en què tres 
comercialitzadores energètiques es van endur els quatre lots subhastats 
formats per les 24 empreses i els petits comerços afegits a la iniciativa. 
A la reunió, s’informarà sobre els preus assolits i s’explicarà el procés de 
formalització dels contractes amb cada comercialitzadora. Els empresa-
ris i comerciants interessats a afegir-se al grup de compra ho poden fer 
contactant amb Promoció Econòmica i Ocupació per correu electrònic a 
l’adreça promocioeconomica@montcada.org o trucant al 935 648 505 | PA

CONSUMS

El grup promotor de la compra agregada d’energia 
es reuneix per primer cop després de la subhasta

L’alcaldessa, Laura Campos (ICV-EUiA), i els portaveus dels altres dos grups en el govern –Jordi 
Sánchez (ERC) i Mar Sempere (Círculo)–, juntament amb els representants de l’oposició David 
Gerbolés (Cs), Joan Carles Paredes (PDeCAT) i Josep Galván (CUP) van participar en un debat 
organitzat el 14 de gener al magazine Metròpoli de Ràdio 4, dirigit i presentat per Xavi Collado. 
A la tertúlia no va assistir cap regidor del PSC, el grup més votat a les passades eleccions, ni 
tampoc la portaveu del PP, per motius d’agenda. El debat es va iniciar amb una valoració del 
mandat que, en paraules de l’alcaldessa, està sent complicat “per la difícil situació econò-
mica de l’Ajuntament i pel context polític general”, va dir. Tant Campos com els seus socis 
es van referir a la “nefasta gestió i l’herència” rebuda del govern sòciovergent que ha obligat 
l’actual executiu a haver de fer front a part del pagament de 24 milions per l’expropiació de 
zones verdes a particulars. La crítica va ser censurada per Paredes qui va demanar al tripartit 
“deixar de mirar el passat per centrar-se en el futur”, encara que la resta de portaveus va 
insistir que és difícil fer-ho quan el present està condicionat per polítiques anteriors.
Atès que el govern està en minoria, Sánchez va expressar que l’executiu sempre ha estat 
obert al consens. “Per seguir avançant, necessitem les aportacions de tothom”, va dir. 
El portaveu de Cs, per la seva banda, va recordar que el seu partit ha prioritzat “el bene-
fi ci de la ciutadania per sobre d’altres interessos”, motiu pel qual ha facilitat l’aprovació 
dels pressupostos dels tres últims exercicis “per evitar –va dir– el bloqueig de la gestió 
municipal”. Galván va reconèixer que la CUP ha fet propostes agosarades, “potser difícils 
d’implementar”, va afegir, tot i que va lamentar que al govern li hagi faltat “radicalitat” en 
l’aplicació de polítiques d’esquerres.

Habitage i Lafarge. En una hora de programa, el portaveus només van poder debatre 
sobre dues qüestions: la problemàtica de l’habitatge i la relació del municipi amb Lafarge. 

Respecte la primera qüestió, els portaveus van reconèixer les difi cultats per donar respos-
ta a la necessitat habitacional tant de les famílies que es troben en situació d’emergència 
social com dels joves que es volen independitzar i arrelar a Montcada. La gentrifi cació i 
la proximitat a la ciutat de Barcelona són dos factors que condicionen a l’alça el preu del 
lloguer i la compra residencial al municipi, motiu pel qual els polítics van reclamar a les 
administracions amb competències –Generalitat i Estat– que aprovin mesures legals per 
limitar els preus. Pel que fa a Lafarge, els portaveus d’ICV-EUiA, ERC, Círculo i la CUP es 
van mostrar partidaris que l’empresa es traslladi fora del municipi, entenent que és un 
focus de contaminació tant per l’activitat extractiva que desenvolupa com per la crema 
de residus a les seves instal·lacions. Cs i el PDeCAT, contràriament, opinen que parlar del 
trasllat implica tancar l’empresa i la pèrdua de llocs de treball i que el que cal és vetllar 
perquè la cimentera compleixi amb totes les normatives mediambientals. L’alcaldessa va 
acabar el debat expressant tres desitjos per al futur immediat de la localitat: la recuperació 
econòmica, la cohesió urbana i l’execució del projecte de soterrament de l’R2.

Crítica de Cs al PSC. L’endemà del debat, Cs va fer un comunicat lamentant l’absència del 
PSC, fet que atribueix a la seva “manca de projecte i lideratge”. Gerbolés opina que durant 
aquest mandat els socialistes “no han aportat absolutament res; demostren que no tenen 
projecte de futur per a la ciutat i queden desacreditats per ser alternativa de govern” | PA

MUNICIPALS 2019

Els portaveus del grups al govern i tres de l’oposició 
participen en un debat organitzat per Ràdio 4

L’administració de loteria del carrer 
Sant Antoni va vendre una de les 
butlletes del número 74.057, el pri-
mer premi del sorteig de la Loteria 
Nacional del passat 27 de desem-
bre. Segons fonts de l’establiment, 
la persona guanyadora de 30.000 
euros va adquirir la butlleta a través 
del servei de màquina | PA

Una butlleta venuda a 
Montcada, premiada 
amb 30.000 euros de 
la Loteria Nacional

MOBILITAT

Nova senyalització a la cruïlla entre Rocamora i 
Guadiana per donar més prioritat als vianants

La Brigada Municipal, amb el suport de personal contractat a través 
de Plans d’Ocupació, està adequant la cruïlla entre els carrers Roca-
mora i Guadiana per tal d’ordenar-hi el trànsit i donar prioritat als vi-
anants. L’actuació inclou pintar un nou pas de vianants, adequar les 
voreres i dibuixar una petita illa que impedeixi l’estacionament enmig 
del vial. D’altra banda, al carrer Guadiana, al costat on està situat l’es-
tacionament de color taronja, s’ha aixecat el mur que separa la vorera 
de l’espai verd amb l’objectiu d’evitar esllavissades. Aprofi tant aquesta 
intervenció, es farà una plantació per millorar l’aspecte del parterre | PA

Ciutadans ha fet un comunicat en què reclama 
al consistori que netegi la porta de la comissa-
ria de la Policia Nacional –a la fotografi a– i la 
de sortida d’emergència de la Casa de la Vila, 
al carrer Major, on hi ha pintades sengles este-
lades que atribueix a “separatistes radicals”. 
El partit, amb tres regidors a l’oposició, recor-
da que fa mesos que va demanar a l’executiu 
la neteja d’ambdues portes i que aquesta no 
s’ha fet de forma completa. En el mateix escrit, 
el portaveu municipal de Cs, David Gerbolés, 
aprofi ta per manifestar en nom del partit el seu 
“l’absolut suport a les forces i cossos de se-
guretat de l’Estat davant dels atacs que estan 
rebent del món separatista” | PA

DEMANDA

Cs reclama al govern que netegi la façana de 
la comissaria de la Policia Nacional

CS

La Regidoria de Promoció Econòmica i Ocupació implementarà per primera 
vegada el Programa UBICAT del Servei d’Ocupació de Catalunya per millo-
rar l’ocupabilitat i la recerca de feina amb actuacions d’orientació sociolabo-
ral, de coneixement de l’entorn productiu i d’apropament a les empreses. 
Podran ser destinatàries d’aquest programa les persones en situació d’atur, 
inactives i treballadores, preferentment aquelles que es troben en situació 
de precarietat laboral. Un equip de professionals de l’orientació les ajuda-
ran a dissenyar un pla de recerca de feina i un altre de millora de com-
petències, mitjançant tutories individuals i oferiran càpsules formatives 
grupals, amb continguts ajustats a les seves necessitats. En paral·lel, es 
preveuen accions amb entitats, agents i empreses del territori perquè 
els participants puguin tenir una aproximació a l’entorn productiu i teixit 
empresarial. Per prendre part en el programa UBICAT cal estar registrat 
a l’Ofi cina de Treball com a demandant d’ocupació i empadronat princi-
palment a Montcada i Reixac. Les persones interessades s’han d’adreçar 
a la Regidoria de Promoció Econòmica i Ocupació (Alt de Sant Pere, 73), 
de dilluns a divendres, de 9 a 14 h | LR

FORMACIÓ

La Regidoria de Promoció Econòmica i Ocupació 
implementarà enguany el programa UBICAT

Manca d’efectius 
als parcs de bombers 
que donen servei 
a Montcada

L’alcaldessa, Laura Campos (ICV-
EUiA), ha denunciat la precària 
situació en què es troben els 
parcs de Bombers de Cerdanyola 
i Badalona, que actualment donen 
servei a Montcada i Reixac. La 
queixa es produeix després que 
l’Ajuntament rebés comunicats 
d’aquest cos informant que no po-
dia garantir una actuació immedia-
ta en cas d’una possible emergèn-
cia durant les festes nadalenques 
i que podria haver-hi demores en 
l’arribada dels vehicles per manca 
d’efectius. “Volem saber si s’ha po-
sat en perill la nostra ciutadania 
a causa de l’insufi cient nombre 
de personal i recursos”, ha mani-
festat l’alcaldessa, tot afegint que 
“la Generalitat és la responsable 
d’oferir un servei d’emergències 
segur i de qualitat que no està 
donant per les retallades aplica-
des des de fa anys”. 
Campos també ha demanat una 
reunió urgent amb el conseller 
d’Interior, Miquel Buch, per tal de 
conèixer la gravetat de la situació i 
les mesures previstes per part del 
govern autonòmic | PA
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Els comitès alerten en un comunicat que les fàbriques tenen una situació 
productiva molt per sota de la seva capacitat –només d’un 38%– i atribuei-
xen aquest fet a l’adjudicació dels nous models de vehicles a altres plantes 
de l’Aliança (Nissan-Renault) i a una estratègia empresarial errònia. Davant 
d’aquesta situació, reclamen a la direcció “que adquireixi compromisos 
industrials respecte al futur de les dues plantes, que faci les inversions 
tecnològiques necessàries per mantenir la competitivitat i que engegui 
una renovació de la plantilla actual, amb una edat mitjana elevada” | LR

TREBALL

Els comitès d’empresa de Nissan a Montcada i 
Zona Franca, preocupats pel futur de les plantes
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VIOLÈNCIES MASCLISTES
‘Digues la teva de les violències masclistes’ és el 
lema de la nova campanya de sensibilització sobre 
la problemàtica que posa en marxa l’Ajuntament

Són menys conegudes que les be-
ques Erasmus per a universitaris, 
però l’alumnat de Formació Pro-
fessional (FP) i Batxillerat també 
pot viure l’experiència de sortir 
del seu país per treballar o estu-
diar a un dels estats membres de 
la Unió Europea. A Montcada i 
Reixac, l’INS La Ferreria fa tres 
anys que ofereix als estudiants 
d’FP la possibilitat de fer pràc-
tiques a empreses d’altres països 
i, des d’aquest curs, els alumnes 
de Batxillerat també es poden 
acollir a aquest tipus d’ajuts, que 
coordina i fi nancia el Ministeri 
d’Educació. “És una experièn-
cia molt enriquidora que els 
permet conèixer altres realitats 
a nivell acadèmic i laboral i, al-
hora, créixer com a persones”, 
explica la coordinadora d’FP de 
l’INS La Ferreria, Mónica Plata. 

El curs passat, una trentena 
d’alumnes de Grau Mitjà (GM) 
i Grau Superior (GS) van gaudir 
d’una beca Erasmus. La durada 
de les estades a l’estranger és de 
30 dies –més dos de viatge– per 

als estudiants de GM i de dos 
mesos per als de GS. Les desti-
nacions van ser Itàlia, Polònia, 
Grècia, Alemanya i Eslovènia. 
D’altra banda, set professors de 
l’institut també van rebre for-
mació a Finlàndia en el marc 
d’aquest projecte d’ajuts. 
Les beques per a Batxillerat 
s’adrecen a l’alumnat del primer 
curs i tenen una durada de set 
dies. Enguany, el projecte con-
sisteix en un intercanvi amb dos 
instituts de Polònia i Portugal 
que té com a objectiu reforçar 
la pràctica de la llengua anglesa 
i conèixer altres metodologies. 
Aquest curs hi participaran 20 
alumnes i dos professors. 

Dotació econòmica. Les beques 
Erasmus compten amb una dota-
ció econòmica en funció del país 
de destinació i els estudis. En el 
cas del GM, els ajuts oscil·len en-
tre els 1.700 i 2.000 euros; les de 
GS, de 600 a 700 euros; i les de 
Batxillerat, serveixen per cobrir 
les despeses del viatge i l’estada. 
Per complementar la subvenció, 
que en el cas de GS és insufi ci-
ent per cobrir les despeses, l’INS 
La Ferreria té un acord de col-
laboració amb l’associació Mun-
dus, que treballa per al Ministeri 
d’Educació, perquè l’alumnat no-
més hagi de pagar la manutenció. 

Sílvia Alquézar | La Ferreria

JF

EDUCACIÓ

El programa d’ajuts, coordinat i fi nançat pel Ministeri d’Educació, permet a l’alumnat estudiar i fer pràctiques laborals a l’estranger  

L’INS La Ferreria oferta beques Erasmus 
per a Formació Professional i Batxillerat

Una experiència única per conèixer altres realitats

Alguns alumnes de Formació Professional de l’INS La Ferreria van fer el curs passat la beca Erasmus a Atenes, la capital grega

El curs passat, una 
trentena d’estudiants 
de cicles van gaudir 
d’aquesta iniciativa

La valoració dels estudiants de 
l’INS La Ferreria que han fet una 
beca Erasmus és molt positiva. 
Judith Flores, que cursa el cicle 
de Cures d’Auxiliar d’Infermeria 
de Grau  Mitjà al centre montca-
denc, va fer pràctiques l’any pas-
sat a l’hospital Metropolitan d’Ate-
nes. Va llogar un pis amb tres 
estudiants més, que estava molt 
a prop de l’equipament sanitari 
on treballava. “És una experièn-
cia única que tothom hauria de 
fer alguna vegada a la vida”, ha 

comentat Flores, qui reconeix que 
el que més li va agradar va ser 
conèixer gent diferent. En aquest 
sentit també s’ha manifestat Janet 
Oro, estudiant del cicle d’Higiene 
Bucodental al centre montcadenc, 
qui també va anar a Grècia per fer 
pràctiques a una clínia dental de 
la capital grega. “He après moltes 
tècniques però, sobretot, m’ha 
servit d’enriquiment personal. 
L’odontòloga que em va fer de 
tutora era molt amable”, ha ex-
plicat Oro, qui també recomana 

no perdre l’oportunitat de gaudir 
d’aquesta experiència. 
D’altra banda, Daniel Heredia, 
estudiant de Sistemes Microinfor-
màtics i Xarxes a la Ferreria, va 
fer pràctiques laborals a l’empre-
sa KamiNotebook, a Polònia. “La 
relació amb els tutors i els com-
panys va ser molt agradable, però 
la feina era força repetitiva, tot i 
que a nivell personal l’experiència 
va ser molt positiva perquè em va 
permetre créixer i madurar”, ha 
dit Heredia | SA
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5. Espai públic
Preveu accions com reco-
nèixer la història i la lluita 
pels drets de les persones 
LGTBI, la commemoració 
d’efemèrides destacades i 
la visibilització i el reconei-
xement a l’espai públic.

TREBALL TRANSVERSAL
El document incorpora informació obtinguda 
del personal de l’Ajuntament, representants 
d’entitats i persones a títol particular.

El Pla Local per a la diversitat sexual, afectiva i de 
gènere és un instrument que defi neix diferents eixos 
estratègics i actuacions per tal d’eliminar les con-
ductes discriminatòries per motiu de la identitat i/o 
expressió de gènere, l’orientació sexual i les actituds 
lgtbifòbiques. Per aconseguir-ho, totes les accions in-
closes al document s’orienten al voltant de tres ob-
jectius generals: sensibilitzar la ciutadania envers la 
diversitat sexual, afectiva i de gènere; prevenir, detec-
tar i atendre les discriminacions i violències per raó 
d’orientació sexual, identitat o expressió de gènere; i 
garantir els drets de les persones que formen part del 
col·lectiu LGTBI, és a dir, del conjunt de la població 
que no s’identifi ca amb els patrons tradicionals de gè-
nere construïts al voltant del sexe.

Orientació multidisciplinar
El document, que ha rebut el suport de la Diputació de 
Barcelona, és fruit d’un treball intern de recerca d’in-
formació dins l’Ajuntament i també de les aportacions
d’entitats i persones a títol particular, que han partic-
ipat en sessions específi ques adreçades a recollir in-
formació sobre els vuit àmbits en què es divideix el 
pla: compromís polític, organització municipal i comu-
nicació; laboral; esportiu, acció social i cicles de vida; 
espai públic; participació i cultura; salut i educació. 
Amb la diagnosi prèvia, es pretenia conèixer les prin-
cipals problemàtiques, necessitats i propostes en re-
lació amb la diversitat afectiva, sexual i de gènere; 
una aproximació al nivell d’lgtbifòbia en el municipi i 
de sensibilització envers la diversitat sexual, afectiva i 
de gènere; identifi car el nivell d’implementació en els 
diferents àmbits de l’Ajuntament; esbrinar els project-
es i accions amb perspectiva LGTBI que s’hagin dut 
a terme al municipi i el nivell de compromís de les 
institucions i les entitats al respecte i conèixer els prin-
cipals agents que estan intervenint en el territori en 
aquest àmbit. Com a resultat d’aquest procés, s’han 
establert 54 accions que responen a 32 objectius dels 
vuit àmbits d’actuació. 

>monogràfi c

PLA LOCAL PER A LA DIVERSITAT SEXUAL, AFECTIVA I DE GÈNERE

Aprovat el document estratègic de defensa
i acció pels drets del col·lectiu LGTBI

ÀREA SOCIAL
Coordinació i redacció: Comunicació Municipal
Més informació a www.montcada.cat

VUIT ÀMBITS
El projecte inclou 54 accions vinculades 
a la cultura, l’educació, l’esport, el món 
laboral, i la salut, entre d’altres.

LAURA CAMPOS
ALCALDESSA

Montcada i Reixac és una ciutat diversa en el sentit més ampli de la paraula, 
una diversitat que ens enriqueix i ens n’ha d’enorgullir. Tot i això, vivim encara en 
una societat on l’heteronormativitat s’imposa, en la que no pertànyer als patrons 
socialment establerts pot comportar discriminacions, burles, difi cultats per accedir 
a una feina, i, fi ns i tot, violències. El Pla Local pretén combatre aquestes situacions 
i contribuir a que Montcada i Reixac sigui un municipi veritablement inclusiu i 
amb el qual tothom se senti identifi cat. L’elaboració d’aquest document culmina el 
procés endegat al 2015 pel govern municipal, de lluita i conscienciació pels drets del 
col·lectiu LGTBI. Durant aquest temps, la nostra ciutat ha estat pionera en accions 
com esdevenir fundadora de la Xarxa de Municipis LGTBI de Catalunya. La posada 
en marxa de l’Ofi cina d’Atenció LGTBI i els actes de visibilització a l’espai públic són 
altres accions amb què hem volgut contribuir a la conscienciació ciutadana.

Compromís ferm amb les polítiques LGTBI

Les administracions públiques tenen l’obligació d’actuar en la defensa dels drets 
de les persones LGTBI i amb el I Pla Local per a la diversitat sexual, afectiva i 
de gènere, l’Ajuntament de Montcada i Reixac fa palès el seu compromís amb 
aquestes polítiques i referma la seva voluntat de treballar per un municipi igualitari 
i lliure de violències. El document, dividit en vuit àmbits de treball, esdevindrà una 
eina fonamental per implementar les 54 accions sorgides de la diagnosi i permet 
sistematitzar-les per tal de visualitzar com es vol intervenir per transformar la 
realitat del municipi en els pròxims anys. El Pla Local suposa un avenç en aquestes 
polítiques, però sabem que ens queda molta feina a fer. Cal seguir treballant per 
sensibilitzar i conscienciar tota la població envers la diversitat sexual, afectiva i 
de gènere i erradicar-ne prejudicis. La manca de coneixements i de formació en 
aquesta temàtica impedeix poder viure, sentir i estimar en llibertat.

JESSICA SEGOVIA
REGIDORA DE L’OFICINA D’ATENCIÓ A LA DONA I DE POLÍTIQUES D’IGUALTAT

Per una ciutat diversa, lliure i respectuosa!

Ofi cina d’atenció LGTBI
Ofereix assessorament legal i psicològic i acompa-
nyament a persones que s’hagin trobat en una situ-
ació de violència o discriminació per raó d’orientació 
sexual, d’identitat o expressió de gènere.

Els vuit àmbits d’actuació

Casa de la Vila
C. Major, 32
Horari d’atenció: últim dijous de mes, de 17 a 19 h
Tel. 935 726 474
A/e: atenciolgtbi@montcada.org

2. Laboral
Preveu accions de sensibi-
lització i prevenció de l’as-
setjament lgtbifòbic a les 
empreses i comerços i per 
trencar amb els estereotips 
envers les persones trans.

8. Educació
Incorpora accions com forma-
ció al personal docent, famílies 
i a l’alumnat en matèria de di-
versitat, per tal de promoure un 
model coeducatiu que trenqui 
amb el binarisme de gènere.

3. Esportiu
Proposa accions per tal de fer ac-
cessibles els equipaments esportius 
municipals a les persones trans i 
intersexuals, crear nous espais tenint 
en compte la diversitat sexual i de 
gènere i combatre els estereotips de 
gènere en el món esportiu.

7. Salut
Inclou accions com una campa-
nya informativa als centres de 
salut amb contingut sobre salut 
sexual i reproductiva del col-
lectiu LGTBI i una campanya de 
sensibilització envers les dones 
lesbianes i bisexuals.

6. Participació i cultura
Inclou accions com adquirir 
contes amb temàtica LGTBI a 
les biblioteques, introduir contin-
guts d’aquest àmbit a les ràdios 
i programacions locals i oferir un 
cicle de cinema LGTBI amb una 
perspectiva intercultural.

4. Acció social i cicles de vida
Incorpora formació sobre diversitat al 
personal que treballa amb infància, 
adolescència i joventut, activitats amb 
temàtica LGTBI a la programació dels 
casals de joves i centres oberts i campa-
nyes de sensibilització per visibilitzar les 
persones grans trans.

1. Compromís polític, organització 
municipal i comunicació
Inclou accions com formació al perso-
nal municipal en matèria de diversitat, 
l’adaptació dels formularis i documen-
tació segons una lògica no binària i 
campanyes de sensibilització.
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Els grups de dones i els col-
lectius feministes del municipi 
han començat a preparar la se-
gona vaga feminista amb motiu 
del Dia Internacional de la Dona 
Treballadora, que es commemo-
ra el 8 de març. Les entitats han 
elaborat un calendari de cinc tro-
bades: la primera va tenir lloc el 
10 de gener a la Casa de la Vila i 
la resta es faran el 24 de gener al 
Kursaal; el 7 de febrer, al Centre 
Cívic Can Cuiàs; el 21 de febrer, 
a la Unió de Mas Rampinyo; i el 
4 de març, al Centre Cívic La Ri-
bera. Totes les trobades comen-
çaran a les 18.30h.

Escola Feminista. La primera reu-
nió preparatòria del 8M es va fer 
coincidir amb la inauguració de la 
segona edició de l’Escola Feminis-
ta, organitzada per la Regidoria 
de Polítiques d’Igualtat i l’Ofi cina 
d’Atenció a la Dona de l’Ajunta-
ment amb l’objectiu de refl exio-
nar sobre la situació de la dona i 
les problemàtiques que l’afecten. 
L’economista feminista Marina 
Sánchez va fer una conferència 
sobre els motius que fan neces-
sari tornar a fer vaga el dia 8 de 
març. Per a la ponent, un dels pro-
blemes centrals de la situació de 
discriminació de la dona és la fe-
minització dels treballs domèstics 
o de cura, feines que, tot i donar 
resposta a una necessitat social, 

no tenen cap valor en una soci-
etat capitalista i patriarcal que 
posa al centre de tot els diners. 
“Això té com a conseqüència 
que siguin feines feminitzades, 
precaritzades i invisibilitza-
des”, va remarcar l’economista, 
posant com a exemple les dones 
grans que, després de tota una 
vida de feina a la llar, tenint cura 
dels altres, només poden optar a 
una petita pensió no contributiva. 
“La mateixa expressió posa en 
evidència el menyspreu per la 
seva tasca, malgrat la impor-
tància que té per al benestar de 
les persones”, va indicar Sánchez, 
qui considera que cal donar una 
resposta col·lectiva a la necessi-
tat social dels treballs de cura, tal 
com s’ha fet amb la sanitat i l’edu-

cació, amb l’objectiu que deixin 
de recaure sobre les dones. 

Calendari. La propera activitat de 
l’Escola Feminista serà un taller 
el 21 de març al Kursaal sobre els 
grups de dones com a espais de 
canvi, a càrrec de Carme Vidal, 
de l’entitat Tamaia. També hi ha 
prevista una conferència sobre les 
dones artistes a la història, el 10 
d’abril, a la Casa de la Vila, amb 
Chari Muñoz, artista plàstica i 
professora d’art. L’Escola Femi-
nista clourà aquesta temporada 
amb una xerrada sobre la dife-
rent repercussió que la suposada 
crisi de les pensions està tenint 
entre els dos sexes. La ponent 
serà Elena Odoate, del Seminari 
d’economia crítica Taifa.

L’activista i economista Marina Sánchez va inaugurar la segona edició de l’Escola Feminista

Laura Grau | Montcada

DIA INTERNACIONAL DE LA DONA TREBALLADORA

La primera trobada va coincidir amb la inauguració de la 2a edició de l’Escola Feminista

El moviment feminista prepara 
la vaga amb motiu del 8 de març
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La Regidoria de la Dona i Políti-
ques d’Igualtat recorda que enca-
ra estan obertes les convocatòries 
dels dos certàmens que promou. 
Per una banda, la data límit per 
participar al concurs de microre-
lats ‘Dones veus a les dones?’ és 
el 31 de gener i es poden enviar 
a l’adreça ofi cinadona@montcada.
org o presencialment, a la Casa 
de la Vila. L’altre concurs és el 
de cartells per anunciar els actes 
del Dia Internacional de la Dona 
Treballadora. El termini acaba el 
18 de gener. 
Els cartells només es poden pre-
sentar de forma presencial a la 
Casa de la Vila, al Kursaal de 
Can Sant Joan i als centres cívics 
de Terra Nostra, la Ribera i Can 
Cuiàs | LG

Últims dies per 
participar als 
concursos del 
Dia de la Dona

L’associació Kariatydes ha de-
manat a l’Ajuntament a través 
d’una instància la creació d’un 
Punt Lila a la Festa Major de 
Montcada. Aquest servei, que 
ja funciona a d’altres municipis, 
és un espai on les persones que 
han patit una agressió masclista 
poden anar-hi a buscar ajuda i 
acompanyament. També és un 
espai preventiu i informatiu. En 
les darreres edicions de la Festa 
Major, els responsables del proto-
col contra les agressions masclis-
tes eren les entitats que formaven 
part de les carpes de l’Espai Po-
blet i el personal del Punt d’In-
formació sobre Drogadiccions 
de l’Ajuntament montcadenc 

(PASSA). “Considerem que, en 
la majoria dels casos, aquestes 
persones no estan prou forma-
des o sensibilitzades per acom-
panyar una víctima de violèn-
cia masclista”, diu Kariatydes a 
la seva petició. Per aquest motiu, 
l’entitat demana que una profes-
sional sigui l’encarregada de ges-
tionar el servei a través del Punt 
Lila ubicat a l’Espai Poblet.

Resposta municipal. L’Ajuntament 
veu amb bons ulls la proposta de 
Kariatydes i s’ha compromès a 
iniciar un procés participatiu amb 
les associacions per defi nir com ha 
de ser el Punt Lila. La Regidoria 
de Polítiques d’Igualtat i Ofi cina 
d’Atenció a la Dona comparteix 

amb l’entitat feminista la neces-
sitat de professionalitzar el servei 
per oferir l’atenció adequada en 
els casos de violències masclis-
tes. El consistori ha avançat que 
continuarà fent formació sobre la 
temàtica entre les entitats perquè 
considera que la seva implicació 
és molt important. De fet, les as-
sociacions han participat en les di-
ferents propostes per conscienciar 

la població que s’han fet en edi-
cions anteriors de la Festa Major 
com el repartiment de polseres de 
color lila amb el lema ‘No és no’ 
i la col·locació de cartells a les se-
ves carpes amb missatges contra 
les violències de gènere. Des de 
l’Ajuntament s’ha insistit en la vo-
luntat municipal de seguir refor-
çant les campanyes i les iniciatives 
per erradicar aquesta xacra social.  

Sílvia Alquézar | Redacció

FESTA MAJOR

Les carpes de l’Espai Poblet van lluir cartells contra les agressions masclistes
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L’Ajuntament posa en marxa un 
procés participatiu per escollir les 
quatre frases més votades que 
formaran part d’una campanya 
de sensibilització contra les vi-
olències de gènere amb el lema 
‘Digues la teva contra les vio-
lències masclistes’. Els missatges 
es podran presentar a través del 
portal Montcada Participa o el 
seu aplicatiu mòbil –cal estar re-
gistrat a la plataforma– o presen-
cialment a diversos equipaments 
municipals com l’Ajuntament, 
els centres cívics de Can Cuiàs, 
Terra Nostra i la Ribera, les dues 
biblioteques municipals i el Ca-
sal de la Gent Gran Casa de la 
Mina. 
El procés participatiu s’adreça a 
entitats i persones majors de 16 
anys empadronades al municipi i 
cada participant podrà presentar 
un màxim de 6 frases. Els mis-
satges han de ser clars, sintètics 
i breus i han de fer referència o 
estar relacionats amb qualsevol 
tipus de violència masclista i vin-
culats amb l’àmbit de la preven-
ció i la sensibilització per erradi-
car la problemàtica. L’extensió 
màxima serà d’aproximadament 
10 paraules (60 caracters amb 
espais inclosos). Les propostes 
es poden fer en qualsevol idio-
ma, tot i que quan no s’utilitzin 
alguna de les llengües coofi ci-
als de Catalunya serà necessari 

acompanyar-les d’una traducció 
al castellà o català. 

Votacions. La ciutadania i les as-
sociacions disposen des del 21 
de gener fi ns al 3 de febrer per 
lliurar les seves propostes. Les 
frases seran valorades per una 
comissió que estarà formada per 
representants tècniques de l’Àrea 
Social de l’Ajuntament, dones 
dels grups de dones del munici-
pi i professionals de l’àmbit de la 
comunicació. La fase de votació 
popular tindrà lloc entre el 7 i el 
21 de febrer. Les quatre frases 
guanyadores es donaran a conèi-
xer el dia 27 i seran publicades 
a les xarxes socials municipals i 
durant el mes de març als Ob-
jectes Publicitaris Il·luminats de 
la ciutat i en altres formats com 
cartells i fulls de mà | SA

Sílvia Alquézar | Redacció

NOVA INICIATIVA

L’objectiu és sensibilitzar la població sobre el problema

Campanya contra les 
violències de gènere

La campanya inclou un procés participatiu
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L’Ajuntament veu amb bons ulls la proposta de l’entitat

Kariatydes proposa la 
creació d’un Punt Lila 
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BEQUES ESCOLARS

L’Ajuntament ha complementat les 
beques de menjador per a l’alum-
nat de Montcada i Reixac amb un 
total de 110.000 euros, per tal de 
donar suport a les famílies més vul-
nerables. Aquests ajuts els atorga el 
Consell Comarcal del Vallès Occi-
dental i el pressupost que se’n des-
tina –enguany 412.622 euros– ve 
determinat per la Generalitat. L’ens 
comarcal ha concedit aquest curs 
un total de 722 beques a infants 
del municipi, de les quals només 
20 cobreixen el 100% del cost dels 
àpats, 6,20 euros per menú. A la 
resta d’alumnat becat se li atorga el 
50% de l’import del servei. Amb els 
110.000 euros que dona el consisto-
ri, es benefi cien 458 alumnes, amb 
2 euros més per menú consumit.

Aposta política. “Portem anys 
complementant els ajuts del 
Consell Comarcal perquè són 
del tot insufi cients, i en aques-
ta ocasió, gairebé dupliquem 
l’aportació municipal per aquest 

concepte respecte l’any passat. 
És la partida per a beques de  
menjador més elevada que hem 
atorgat mai”, ha expressat la regi-
dora de Serveis Socials i Polítiques 
d’Inclusió, Mar Sempere (Círculo). 
L’edil ha indicat que l’objectiu del 
govern municipal és destinar els 
màxims recursos possibles a les 
persones més desafavorides, per 
evitar que hi hagi infants que no 
tinguin accés a una alimentació bà-
sica per motius econòmics.

El curs passat, el Consell Comar-
cal va atorgar 609 ajuts –336.901 
d’inversió– a Montcada, amb 
5 beques al 100% i 604 al 50%. 
Amb els 60.000 euros que va po-
sar l’Ajuntament, es van benefi ciar 
241 infants més. Pel que fa als ajuts 
per a material i sortides, que dona 
directament l’Ajuntament, enguany 
se n’han concedit 1.041, amb un 
pressupost de 78.320 euros. El curs 
passat se’n van donar 1.005, amb 
una inversió de 74.580 euros.

El Consell Comarcal del Vallès Occidental n’ha concedit aquest curs un total de 722 

El consistori aporta 110.000 euros per 
complementar els ajuts de menjador

Sílvia Alquézar | Redacció

L’Ajuntament ha duplicat gairebé aquest curs la partida destinada a les beques de menjador

EP

La Generalitat posarà a disposi-
ció de totes les escoles i instituts 
públics i concertats el coneixe-
ment i l’experiència de l’Escola 
Nova 21 (EN21) per promoure 
la transformació del sistema edu-
catiu. L’acord s’ha fi rmat entre el 
Departament d’Educació de la 
Generalitat, la Federació de Mu-
nicipis de Catalunya i l’Associa-
ció Catalana de Municipis per tal 
de coordinar el procés d’actualit-
zació dels centres educatius.
L’EN21 es va començar a aplicar 
al 2016 i la seva metodologia es 
basa en el treball col·laboratiu i 
per projectes, menys suport en 
els llibres de text i noves fórmu-
les d’avaluació. En dos anys, ha 
arribat a uns 500 centres, de les 
gairebé 3.000 escoles i instituts, 
tant públics com concertats.

Valoració. A l’acte de presentació, 
que va tenir lloc el 19 de desem-
bre, va participar l’alcaldessa, 
Laura Campos (ICV-EUiA), qui 
va valorar positivament la meto-

dologia que s’aplica a dues esco-
les del municipi (Mas Rampinyo 
i FEDAC). “És un pas impor-
tant que permetrà iniciar el 
camí d’un canvi cultural i de 
transformació del model edu-
catiu del país, on es reconeix el 
paper essencial i el compromís 
del món local en l’educació”, va 
dir l’edil.
L’alcaldessa també va recordar 
que, a més de la participació en 
el projecte l’EN21, l’Ajuntament 
col·labora en tres projectes més 
amb el mateix objectiu educatiu: 
el ‘Magnet’, l’Aliança Educació 
360 i el Pla Educatiu Entorn. 
Aquests tres projectes pretenen 
reactivar els agents educatius per 
crear xarxa i aconseguir fer una 
ciutat educadora. Campos va 
fi nalitzar la seva intervenció rei-
vindicant el paper de les adminis-
tracions locals com a actors prin-
cipals en l’educació als municipis 
per mitjà de les escoles bressol, el 
lleure, el catàleg d’activitats edu-
catives, la cultura, l’esport i els 
casals d’estiu. 

Sílvia Alquézar | Redacció

ESCOLA 21

El nou model reconeix el paper dels ajuntaments 

Acord institucional per 
un nou sistema educatiu

ÈXIT DE LA CAMPANYA DE 
JOGUINES DE LA UB MIR

El club de bàsquet, amb el suport d’entitats i establiments locals, ha 
recollit prop de 1.400 joguines, adreçades als infants de famílies vulne-
rables de la ciutat. “Estem molt agraïts a la ciutadania pel seu suport 
perquè enguany s’ha batut el rècord de donacions”, ha comentat el 
president, Carles Vilalta –a l’esquerra de la foto, amb Carmen Abadín i 
Toni Alcón, de la directira. La UB MiR s’ha fet càrrec de l’onzena edició 
de la campanya, agafant el relleu la Penya Blanc-i-blava de Montca-
da, que ha impulsat la iniciativa els últims 10 anys. Els establiments 
i entitats col·laboradors han estat el Bar Punto de Encuentro, el Bar 
Peña, la Ferreteria Montcada i l’FB Montcada. També hi col·labora 
l’Ajuntament, que reparteix les joguines entre els infants | SA 

.....també és notícia..................................
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Creu Roja inicia un 
cicle de tallers contra 
la pobresa energètica

El programa es desenvolupa en 
el marc d’un conveni de col-
laboració amb Endesa que té com 
a objectiu sensibilitzar la població 
sobre la importància de consumir 
energia de manera sostenible. Les 
sessions es faran al gener i febrer 
i s’adrecen principalment a les 
famílies benefi ciàries d’ajudes en 
programes de pobresa, tot i que 
també es poden apuntar perso-
nes interessades a rebre informa-
ció. Cada participant rebrà un kit 
d’estalvi energètic amb elements 
que poden suposar fi ns a un 20% 
d’estalvi energètic. Més informa-
ció al telèfon 936 916 161  | SA

NOVA PROGRAMACIÓ
El Casal de la Mina ofereix nous cursos i tallers oberts 
a tota la ciutadania entre els mesos de febrer i maig

Una de les propostes destacades de la nova programació d’activitats 
és un taller de restauració de petits mobles i objectes, entre els mesos 
de febrer a abril, que tindrà lloc els divendres, de 16.30 a 18.30h. El 
preu és de 10 euros mensuals o bé de 5 per a les persones sòcies 
de l’Associació de Gent Gran del Casal de la Mina. Els dilluns 4, 11 
i 18 de març hi haurà un taller gratuït sobre l’ús de telèfons de nova 
generació, de 16.30 a 18.30h, una acció que rep el suport del Pla 
de Formació i Inserció i el Pla de Transició i Treball de la Generalitat 
de Catalunya. Del 6 al 27 de març, els dimecres s’hi farà l’activitat 
‘Entrena’, de manteniment físic, de 10.30 a 12h. Del 12 de març a 
l’11 d’abril, hi haurà un taller per crear i dissenyar documents de text, 
els dimarts i els dijous, de 16.30 a 18.30h. Finalment, els dijous de 
l’1 d’abril al 13 de maig, de 10.30 a 12.30h, tindran lloc les sessions 
de la proposta ‘-dolor, + vida’. Aquestes tres últimes activitats són 
gratuïtes i reben el suport de l’Obra Social de la Fundació “la Caixa”. 
Per a més informació i inscripcions, cal anar al Casal de la Mina o bé 
trucar al telèfon 935 644 418 o enviar un correu electrònic a l’adreça 
caalamina@montcada.org | SA 
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Reconeixement als participants del ‘Montcada Inclou’
L’Ajuntament va lliurar uns diplomes als participants a la iniciativa, 
adreçada a persones amb diversitat funcional intel·lectual amb l’objec-
tiu d’ajudar-les a incorporar-se al mercat laboral. L’acte va tenir lloc el 
14 de gener a la Casa de la Vila. “Apostem per la integració de tots els 
col·lectius”, va dir l’alcadessa, Laura Campos (ICV-EUiA) | SA

El club de bàsquet ha 
recollit prop de 1.400 
donacions, adreçades 
als infants de famílies 
vulnerables de la ciutat
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Les associacions de comerç del 
municipi s’han mostrat molt satis-
fetes amb la campanya de Nadal, 
ja que s’ha registrat un augment 
de les vendes respecte l’any pas-
sat. Ambdues entitats han dut a 
terme diverses iniciatives durant 
el mes de desembre i principi de 
gener per promoure les compres 
als establiments locals i fi delitzar 
la clientela. 
L’Associació de Comerciants de 
Can San Joan va sortejar un total 
de 1.200 euros en vals de compra 
entre les prop de 9.000 butlletes 
que ha distribuït  entre els clients. 
“Estem molt contents, la majo-
ria de les botigues estan molt 
satisfestes amb el nivell de ven-
des coincidint amb les festes de 
Nadal”, ha comentat la presiden-
ta de l’entitat, Pepita López. Els 
premis han consistit en un primer 
de 300 euros; dos segons de 100 
euros i 10 vals de 50 euros. Els 
guanyadors van ser informats 
telefònicament en directe durant 
l’acte que es va fer el 12 de gener 

a la plaça del Bosc, que va anar 
precedit d’activitats infantils, 
amb un circuit de bicicletes i in-
fl ables al carrer Reixagó que van 
aplegar força públic. L’organitza-
ció, però, va lamentar problemes 
de coordinació de l’Ajuntament 
que van fer endarrerir el sorteig 
per manca de llum a l’escenari. 

MCC. Montcada Centre Comerç 
(MCC) va sortejar entre les més 
de 7.000 butlletes que la seva 
clientela ha dipositat a les urnes 
distribuïdes a les botigues associ-
ades un total de 10 vals de com-
pra per un import global de 800 
euros, repartits en un xec de 200 
euros, 1 de 150, 1 de 100 i 7 de 
50. El sorteig es va fer el 10 de 
gener a les instal·lacions de l’enti-
tat i, el dia 15, la Casa de la Vila 
va acollir l’acte de lliurament dels 
premis. D’altra banda, l’entitat 
també va organitzar el sorteig 
d’una televisió coincidint amb la 
Loteria Nacional de Nadal, però 
va quedar desert. L’entitat va 
sortejar l’aparell entre els partici-

pants a la campanya dels vals de 
compra.
La presidenta de l’MCC, Míri-
am Asbert, ha fet un balanç po-
sitiu de la campanya nadalenca, 
que ha registrat un increment de 
vendes respecte anys anteriors.  
“Creiem que un dels motius 
de l’èxit ha estat que hi hagut 
més moviment de gent al car-
rer”, ha dit Asbert, qui ha afegit 
que l’MCC ha demanat a l’Ajun-
tament a través d’una instància 
que va presentar el passat mes 
d’octubre obrir el carrer Major al 
pas de vehicles a la franja de tar-
da durant els quatre mesos d’hi-
vern amb l’objectiu de promoure 
el comerç de proximitat. “Vam 
fer una enquesta entre tots els 
establiments del carrer, i gai-
rebé el 100% considera que la 
mesura seria molt positiva per 
al comerç local”, ha expressat 
Asbert.
Sobre aquesta petició, la regido-
ra de Comerç de l’Ajuntament, 
Montse Ribera (ERC), ha co-
mentat que el consistori no des-

carta la proposta de l’MCC, tot 
i que ha avançat que “la mesu-
ra s’ha d’estudiar amb calma 
perquè hi ha altres col·lectius 
afectats com el veïnat o l’escola 

ubicada al carrer Major”. L’edil 
ha expressat la seva voluntat de 
continuar treballant des de la Re-
gidoria per promoure el comerç 
de proximitat al municipi.

Alguns dels premiats mostren els vals de compra que podran bescanviar a les botigues de l’MCC 

Pilar Abián/ Sílvia Alquézar | Redacció

COMERÇ

Ambdues associacions han sortejat vals de compra entre la seva clientela

Les entitats locals fan un balanç 
positiu de les campanyes de Nadal
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L’Associació de Comerciants de Can Sant Joan va informar els guanyadors del sorteig per telèfon

La bústia del lector
laveu.cat/latevaveu
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Incompliment rera incompliment

Comencem el 2019 amb la notícia d’un nou incompliment per part 
d’Adif, un més que se suma a la llarga llista de greuges que acumula 
el municipi. La intervenció que es va anunciar al 2017 als passos a 
nivell i a les tanques de les vies, destinada a gestionar el ‘mentrestant’ 
es fa el soterrament de l’R2, encara no ha estat licitada. Els responsa-
bles ADIF diuen ara que la inversió de més de 600.000 que ja s’havia 
d’haver iniciat a fi nal del 2018 no es podrà adjudicar fi ns a fi nal 
d’aquest any, de manera que una qüestió tan vital com és garantir la 
seguretat de la ciutadania queda novament ajornada. L’Ajuntament ja 
ha posat el crit al cel i ha exigit que els procediments d’adjudicació 
s’accelerin declarant un expedient d’emergència. També ha demanat 
entrevistes amb la nova presidenta d’Adif, Isabel Pardo, i la delegada 
del govern espanyol a Catalunya, Teresa Cunillera.
Certament, costa entendre el tracte que rep el municipi per part dels 
administradors de les infraestructures viàries que trinxen el nostre ter-
ritori. És del tot indignant i no té cap mena de justifi cació.

* Cavalcada de Reis 2019 (6 de gener)
* El 2018 en imatges. El soterrament de la línia R2 i el festival 
MIRA’MiR, notícies més destacades (1 de gener)
* La cantant i compositora Irina Casado, de nom artístic Lil Russia, 
és una de les artistes que participa al primer recopilatori de rap en 
català titulat ‘Rap de la terra’ (10 de gener)

* El concert de Manu Guix al Teatre Municipal es farà el 10 de fe-
brer, dos dies després del que s’havia previst (3 de gener)
* L’escriptor Màrius Serra ens anima a no perdre mai ‘el nen que 
portem dins’ en la conferència inaugural de l’Any LiJ (16 de gener)
* L’alcaldessa, Laura Campos, denuncia la manca d’efectius als 
parcs de bombers que donen servei a la ciutat (2 de gener)

La propera edició de ‘La Veu’, l’1 de febrer

* Lasús Marsà fa una donació al menjador social El Caliu (7 de 
gener)
* Els carrers de Montcada s’omplen de gent per seguir la Cavalcada 
de Reis la nit més màgica de l’any (5 de gener)
* Cs inclourà al seu programa electoral les propostes de la Platafor-
ma Tracte Just Soterrament Total (8 de gener)

Les notícies locals més vistes 
l’última quinzena

Formació sobre 
primers auxilis 
adreçada a joves
Sílvia Alquézar | Redacció
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El curs de primers auxilis és gratuït
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La Regidoria d’Educació, Infàn-
cia i Joventut organitza una càp-
sula formativa sobre primers au-
xilis (30 hores) i desfi bril·ladors 
externs automàtics (6 hores),  
adreçada a joves de 16 a 25 anys 
que hagin superat l’ESO. El curs 
és gratuït i està homologat, per 
tant, les persones inscrites que 
superen les proves teòriques i 
pràctiques obtenen la titulació 
ofi cial en Assistència Sanitària 
Immediata i Desfi bril·lació Ex-
terna Automàtica. 
Les classes es faran tots els di-
marts i dijous entre el 26 de febrer 
i el 4 d’abril, a l’Espai Kursaal, de 
16 a 19h. La reserva de plaça es 
pot fer fi ns al 15 de febrer de for-
ma presencial a l’Àrea Social de 
l’Ajuntament, a través del correu 
electrònic educacio@montcada.
org o bé trucant al telèfon 935 
726 474 (extensions 4033 i 2710).
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Tel. 934 451 888  |  De dilluns a divendres: 8 a 22h.

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

laveu.cat/agenda

18 l divendres
Inauguració. Exposició de gravats ‘Em-
premtes de dones’, d’Alicia Gallego, 
Neus Colet, Rosa Permanyer i Pilar Ma-
sip. Hora: 19.30h. Lloc: Auditori. 

19 l dissabte
Visita. El barri de la Catedral del Mar. 
Hora: 11h. Lloc: Plaça de l’Àngel (Bar-
celona). Organitza: Fundació Cultural.

20 l diumenge
Teatre familiar. ‘Guyi-Guyi’, de la com-
panyia Periferia Teatro. Hora: 12h. Lloc: 
Auditori Municipal. Preu: 5 euros antici-
pada/ 7 euros a taquilla.

24 l dijous
Reunió. Preparatius de la vaga del 8 de 
març amb motiu del Dia Internacional 
de la Dona Treballadora. Hora: 18.30h. 
Lloc: Casa de la Vila. Organitza: Consell 
de Dones.

Ple Municipal. Sessió de gener. Hora: 
19.30h. Lloc: Casa de la Vila.

25 l divendres
Teatre. Musical d’homenatge a Michael 
Jackson. Hora: 20.30h. Lloc: La Unió. 
Entrades a www.giglon.com.

26 l dissabte
Medi ambient. Activitat de neteja de la 

llera del Ripoll i calçotada popular. Lloc: 
Al costat del pont que uneix els poligons 
la Ferreria i la Granja. Horari: De 10h 
a 14h.

Teatre familiar. ‘Cantamúsicos te hará 
soñar’. Hora: 17h i 19h. Lloc: La Unió. 
Preus: 12 euros anticipada.

1 l divendres
Presentació. Llibre de poesia ‘Arquitec-
tures’, de Xavier  Martín Arruabarrena. 
Hora: 19.30h. Lloc: Fundació Cultural 
Montcada (c.Major, 47).

3 l diumenge
Visita. Coneix la Casa de les Aigües en 
45 minuts. Hora: 12h. Organitza: Mu-
seu Municipal.

EXPOSICIÓ
LA MIRADA DE L’ALTRE
Art Social i Comunitari

Fins al 17 de febrer

Ajuntament 935 726 474
Ambulàncies 061
Atenció ciutadana 010
Sanitat Respon 902 111 444
Mossos d’Esquadra 088-112
Policia Local 092
Policia Nacional 935 642 450
Taxis 936 917 600

Telèfons d’interès

18 19 20

25 26 2722 23 2421
Recasens Rambla RamblaM.Guix R.Miró El PuntC.Pardo

Rivas

Duran J.Vila C.PardoRivas

30 131

Duran Duran

2 3

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

28 29
M.Guix R.Miró R.Miró

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

1 DE FEBRER, 19.30H
FUNDACIÓ CULTURAL MONTCADA

‘ARQUITECTURES’
Presentació del llibre de poemes 
de Xavier Martín Arruabarrena

EXPOSICIÓ
EMPREMTES DE DONES

Fins al 24 de febrer

Agenda

      gener/febrer
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TROBAR TEMPS DINS 
DEL TEMPS
Per què les dones volem la 
reforma horària?

Fins al 15 de febrer

Gravats d’Alicia Gallego, Neus Colet, 
Pilar Masip i Rosa Permanyer



17Gener 2019 17Cultura

Cultura
laveu.cat/cultura

PÀG. 19

ELS REIS, EN IMATGES
Repassem alguns dels moments que van precedir 
la nit més màgica de l’any per als menuts

Amb la xerrada titulada ‘Jugar, 
llegir i, tal vegada, escriure’, l’es-
criptor i periodista Màrius Serra 
va inaugurar ofi cialment l’Any 
de la Literatura Infantil i Juve-
nil (Any LiJ) el 15 de gener a 
l’Auditori Municipal. L’autor va 
comparar el gaudi de la lectura 
amb els jocs de la infància i va 
explicar la seva experiència de 
creixement personal a través dels 
llibres i les biblioteques, on va 
descobrir la seva vocació literària 
i la seva passió pel llenguatge, es-
pecialment pels enigmes. Serra va 
proposar “un pacte de lectura”, 
que inclogui un espai, un temps 
i una actitud de concentració per 
poder llegir sense la interrupció 
constant que suposen els mòbils, 
especialment entre els joves. 

Lector sobirà. Davant de l’èxit 
de les plataformes de fi cció te-
levisiva com Netfl ix, que Serra 
considera com les grans competi-
dores de la novel·la, el periodista 
reivindica “la sobirania i la lli-
bertat del lector per imaginar 
els personatges i les situacions 
a la seva manera i associar-los 

a les experiències pròpies”. En 
aquest sentit, per a Serra, llegir 
suposa la forma més directa de 
posar-se a la pell d’altres perso-
nes i ser capaços d’empatitzar 
amb elles. “Associar la normali-
tat a allò que s’assembla a nos-
altres és la llavor de qualsevol 
fanatisme i aquest mal només 
es pot combatre llegint”, va 
remarcar l’autor, que va fi nalit-
zar la xerrada amb un concurs 
d’enigmes entre el públic. L’acte 
va ser presentat per la regidora 
de Cultura i Patrimoni, Mónica 

Martínez (ICV-EUiA), qui con-
fi a que l’Any LiJ “sigui la lla-
vor perquè molts nens i joves 
esdevinguin futurs lectors i, en 
alguns casos, escriptors”. Per la 
seva banda, l’alcaldessa, Laura 
Campos (ICV-EUiA), va emmar-
car la iniciativa en les accions que 
s’han fet durant aquest any, com 
la Fira Tastajocs i el festival d’art 
urbà MIRA’MiR, “per trencar 
la percepció que Montcada és 
una ciutat gris i castigada per 
les infraestructures”. 
L’Any LiJ és una iniciativa de caràc-

ter transversal en què col·laboren 
set regidories, les dues bibliote-
ques, el Pla Educatiu d’Entorn, el 
Servei Local de Català (SLC) i el 
Centre de Recursos Pedagògics del 
Vallès Occidental. L’acte més des-
tacat del programa serà la celebra-
ció de la I Fira del Llibre Infantil 
i Juvenil, que tindrà lloc el 23 de 
febrer. També hi haurà espectacles, 
xerrades, tallers, simposis i rutes li-
teràries. Una altra cita signifi cativa 
serà la festa del desè aniversari de 
la Biblioteca Elisenda, que se cele-
brarà el 29 de març. 

Màrius Serra: “Llegir ens permet 
posar-nos en la pell dels altres’
El popular periodista i escriptor defensa la literatura com ‘un antídot contra qualsevol fanatisme’

ANY DE LA LITERATURA INFANTIL I JUVENIL

Màrius Serra va mostrar la seva capacitat de seduir el públic amb una xerrada amena i instructiva, on va transmetre la seva passió pels llibres

Montcada i Reixac ja disposa del 
catàleg del patrimoni arquitectò-
nic, històric i ambiental. L’apro-
vació del document, que es va fer 
per unanimitat al Ple de desembre, 
culmina un llarg procés iniciat 
al 1999 durant l’anterior  govern 
municipal, format per PSC i CiU. 
“El catàleg arriba 20 anys tard 
perquè el patrimoni es va consi-
derar com una nosa per especu-
lar”, va dir el president de l’Àrea 
Territorial, Jordi Sánchez (ERC), 
recordant que el govern de César 
Arribazalaga va retirar el docu-
ment al 2003  “per fer pisos en un 
espai de la Font Pudenta on hi 
havia unes cases modernistes”. 

Treball. Tot i lamentar la pèrdua 
d’alguns elements patrimonials, 
Sánchez va mostrar la seva satis-
facció per complir el compromís 
del govern. El document inclou 
un total de 117 elements elements, 
entre els quals destaquen el Turó, 
la Casa de les Aigües, la Casa de la 
Mina i el Rec Comtal com a Béns 
d’Interès Nacional. El portaveu de 
la CUP Montcada, Josep Galván, 
va lamentar “l’absència al catà-
leg d’elements que dotin d’iden-
titat el nostre poble com el local 
de l’AV de Can Sant Joan”. L’edil 
del PDeCAT, Montse Sánchez, 
va demanar que el document “no 
quedi en un calaix”. En aquest 
sentit, el govern  va anunciar la 
crea ció d’una comissió de defen-
sa i divulgació del patrimoni i la 
destinació de recursos públics per 
rehabilitar part del patrimoni.

Montcada ja 
disposa del 
catàleg sobre 
el seu patrimoni

Laura Grau | Montcada
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‘El lector pot imaginar 
els personatges i les 
situacions de la novel·la 
a la seva manera’

Sílvia Alquézar | Redacció
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ABI 
Les sortides teatrals atrauen 700 montcadencs el 2018
Prop de 700 persones van anar al teatre amb l’Abi durant l’any 
passat en el marc de les sortides col·lectives que organitza l’entitat 
per promoure l’afi ció al teatre. L’activitat, de caracter mensual,  es 
va posar en marxa de forma regular el maig de 2016 de la mà de la 
montcadenca Teia Compte, una gran afi cionada al teatre i membre 
del jurat dels Premis Butaca de teatre. D’aleshores ençà, s’ha con-
vertit en una cita imprescindible per als afi cionats al teatre, amb el 
valor afegit que es tracta d’una sortida col·lectiva –que permet aba-
ratir el preu de l’entrada– i garanteix el transport de tornada a les 
hores en què ja no hi ha servei de tren. “Escollim obres de quali-
tat, ja sigui de petit o gran format, a sales diferents i amb textos, 
actors i directors de cert prestigi, apostant per la diversitat de gè-
neres i fugint dels formats més comercials”, ha explicat Compte. 
La proposta del febrer serà ‘La tendresa’, al Teatre Poliorama | LG

TEATRE MUNICIPAL
Marea Danza ret homenatge a les pioneres de l’aviació

La companyia valenciana Marea Danza representarà el 3 de febrer 
al Teatre Municipal ‘Amelia’ (19h), un espectacle que fusiona el 
fl amenc amb la dramaturgia moderna per retre un homenatge a 
les dones i la seva valentia a partir de la història d’Amelia Earhart, 
la primera dona que va creuar l’Atlàntic pilotant un avió. L’obra 
s’adreça a tots els públics i les entrades anticipades, al preu de 10 
euros, es poden adquirir al web mirteatres.cat | LG
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Més de 2.000 persones van passar 
per la 12a mostra teatral Montca-
da a Escena, que va oferir entre 
els mesos d’octubre i desembre 
un total de 8 espectacles a càrrec 
de diferents grups de teatre lo-
cals. Sis dels espectacles van ser 
estrenes, destacant les obres de 
creació pròpia ‘La última mujer’, 
del grup La Finestra Estràbi-

ca, i ‘Les bruixes dels Germans 
Grimm’, de Teatrada Musical, 
companyia que va debutar amb 
un espectacle per al públic fami-
liar, el primer en la història de la 
mostra. També van ser estrenes 
les comèdies ‘Qui dels quatre?’, 
del grup Teatrac, i ‘Hamlet 2.0’, 
de Teatroia’t i el recital poètic ‘El 
delicado olor de los cerezos’, del 
Trapecio. L’Aula de Teatre va 

cloure el cicle amb una adapta-
ció de ‘L’Auca del senyor Esteve’, 
els dies 22 i 23 de desembre. La 
regidora de Cultura i Patrimoni, 
Mónica Martínez (ICV-EUiA), 
ha destacat “l’evolució ascen-
dent dels grups, amb propostes 
cada cop més complexes tant 
per la difi cultat interpretativa i 
tècnica com per les temàtiques 
escollides”.

Laura Grau | Redacció

MONTCADA A ESCENA

La dotzena mostra de grups locals 
atrau més de dos mil espectadors
L’obra conjunta de l’Aula de Teatre, ‘L’Auca del Senyor Esteve’, va cloure el programa

Fenda Drame és una de les pro-
tagonistes de l’obra ‘Los otros 
Gondra (relato vasco)’, que es va 
estrenar el 10 de gener al Teatre 
Español de Madrid, sota la di-
recció  de Josep Maria Mestres a 
partir del text de Borja Ortiz de 
Gondra. L’actriu montcadenca, 
de 23 anys i veïna de Mas Ram-
pinyo, interpreta el paper d’una 
nena de 15 anys adoptada per 
una família basca. El text, que va 
guanyar el Premi Lope de Vega 
l’any passat, és la continuació de 
‘Los Gondra’, obra del mateix 
autor que recollia un segle de la 
història d’Euskal Herria a través 
del tempestuós passat de la seva 
família amb elements autobiogrà-
fi cs i de fi cció. 

Nova generació. En aquesta sego-
na part, el dramaturg enfronta 
quatre personatges que encarnen 
diferents posicionaments que avui 
dia es poden trobar a la societat 
basca sobre el passat. Fenda Dra-
me representa la nova generació 
“que s’enfronta al dilema d’en-

terrar-lo perquè li resulta aliè, 
o intentar canviar les coses”, ha 
explicat l’actriu, entusiasmada 
amb el projecte. Drame va ser es-
collida pel director després d’un 
càsting fet a Barcelona per trobar 
una actriu negra que donés vida a 
aquesta adolescent adoptada. Des 
del passat mes de novembre, viu 
a Madrid on s’hi estarà fi ns que 
acabin les representacions, el 27 
de febrer. “Aquest paper suposa 

una gran oportunitat, ja que 
surto a moltes escenes i tinc for-
ça text”, ha explicat la jove, que 
està acabant els estudis d’anima-
ció sociocultural i turística. Dra-
me va debutar a la primera tem-
porada de la popular sèrie ‘Merlí’ 
de TV3 i també va participar a la 
websèrie de la montcadenca Ma-
ria Medinilla ‘Nosaltres’, i a dues 
obres de microteatre representa-
des a Barcelona. 

Laura Grau | Redacció

TEATRE

Fenda Drame interpreta una jove
adoptada a ‘Los otros Gondra’
L’obra, premiada amb el Lope de Vega, es representa al Teatre Espanyol de Madrid
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Drame, de 23 anys, interpreta el paper d’una adolescent de 15 adoptada per una família basca
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FUNDACIÓ CULTURAL MONTCADA
El poeta Xavier Martín presentarà ‘Arquitectures’
La Fundació Cultural acollirà l’1 de febrer, a les 19.30h la pre-
sentació del llibre de poesia ‘Arquitectures’, de Xavier Martín i 
Arruaba rrena (Barcelona, 1942). L’autor ha fet tasques de docent, 
articulista, doblador, guionista i director teatral, a més de conduir 
el programa ‘Signes dels temps’, a TV3. L’acte serà presentat per la 
poetessa local Elisa Riera, autora del pròleg del llibre | LR

L’actuació de Manu Guix & Band al Teatre Municipal, prevista per 
al 8 de febrer, a les 21h, es farà fi nalment el dia 10, a les 19h. El 
canvi de data i hora ha estat motivat per un problema d’agenda 
del grup. Les persones que hagin adquirit l’entrada prèviament a 
aquesta modifi cació conservaran el mateix número de butaca. En 
cas que el comprador vulgui la devolució de l’import, només cal 
que ho sol·liciti a través del correu cultura@montcada.org, indi-
cant el nom i cognom. Els pagaments fets amb targeta s’abonaran 
telemàticament i els que es van fer en efectiu, es retornaran a l’Au-
ditori. Més informació, al telèfon 935 651 122 (extensió 2615) | LG

El concert de Manu Guix & Band serà el 10 de febrer

MÚSICA
Lil Russia participa en dos recopilatoris de rap en català

Lil Russia –nom artístic d’Irina 
Casado– ha aconseguit fer-se un 
lloc al primer recopilatori de rap 
en català, ‘Rap de la terra’ i a l’àl-
bum col·lectiu de música urbana 
‘Rap’n’trap’, també en català,  
editat per la revista Enderrock. 
A les seves lletres, marcades per 
la defensa del feminisme i la de-
núncia social, l’artista també uti-
litza el castellà i l’anglès. Recent-
ment ha publicat el videoclip de 
‘Siberia’ –part del qual s’ha fi lmat 
a Montcada–, un dels temes del primer treball en solitari de Lil 
Russia que veurà la llum a fi nal de gener de la mà del productor 
musical Jahzzmvn. El 19 de gener, l’artista té previst actuar al Koit-
ton Club del barri de Sants (21h) amb el seu grup El Tornado, amb 
qui prepara el llençament del single ‘Wegotofl y’, previst a fi nal de 
febrer. “Estic contenta de l’inici d’any, amb un gener que se’m 
presenta ple de reptes i oportunitats”, ha explicat Casado | LG

LR

Una escena del clàssic català ‘L’Auca del Senyor Esteve’, en què van participar una trentena d’actors de diferents col·lectius teatrals del poble
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La màgia dels Reis
i la il·lusió dels petits 
omplen els carrers
La carrossa ‘L’estrella fugaç’, novetat de la Cavalcada

La carrossa del Rei Baltasar, guarnida amb escultures d’elefants i altres animals típics d’Àfrica, va ser la tercera de la comitiva reial

El patge de Can Sant Joan va rebre els infants al vestíbul del Kursaal

Milers de persones van sortir al 
carrer el 5 de gener per veure la 
Cavalcada dels Reis d’Orient, 
organitzada per la Regidoria de 
Cultura i Patrimoni, en un dels 
esdeveniments més multitudina-
ris de l’any al municipi. Abans de 
començar el seu recorregut, Mel-
cior, Gaspar i Baltasar van fer la 
tradicional aturada al Casino de 
Terra Nostra, on van recollir les 
cartes dels infants. La comitiva 
estava encapçalada per l’especta-
cular carrossa de l’Estrella Fugaç, 
una creació d’un grup de volun-
taris vinculats a la Rua de Car-
naval, i el Patge Xumet, que va 
recollir el preuat objecte entre els 
valents que se’n desfeien.

Altres actes. Les tres carros-
ses dels Reis Mags van desfi lar 
acompanyadades d’un grup de 
batucada, dos camions plens de 
regals i l’Olla de les Carboneres. 

A la plaça de l’Església, Ses Ma-
jestats van rebre les claus de la 
ciutat de mans de les autoritats 
municipals. L’alcaldessa, Laura 
Campos (ICV-EUiA), va dema-
nar un 2019 ple d’alegria i felici-
tat i va manifestar el desig que es 
faci realitat el somni més gran de 
Montcada, el soterrament de la lí-
nia R2. Durant el recorregut, que 
va fi nalitzar al carrer Sant Ignasi 
de Mas Rampinyo, es van repar-
tir al voltant de 2.000 quilos de 
caramels. La Unió va organitzar 
el dia 5 la Fira Reis i una xocola-
tada i va convidar un patge reial.

Altres actes. Els Reis Mags tam-
bé van visitar Can Cuiàs, on 
van arribar convidats per l’AV 
del barri. Els dies previs, els in-
fants van poder lliurar les seves 
cartes als patges de Montcada 
centre i de les AV de La Ribera, 
Montcada Nova-Pla d’en Coll i 
Can Sant Joan. 

Laura Grau | Redacció

L’AV de la Ribera va guarnir el seu local per acollir un dels patges reials

El primer patge reial que va visitar Montcada va ser el de l’AV de Montcada Nova-Pla d’en Coll

A Montcada centre, el patge reial va rebre les missives dels nens a la plaça de l’Església

Una nena lliura la carta al rei Melcior, a Terra Nostra La carrossa de l’estrella fugaç, amb llums de led, va encapçalar la Cavalcada La carrossa del rei Gaspar, amb el seu equip de patges, durant la desfi lada pels carrers 

La comitiva reial va ser rebuda per les autoritats municipals en un gran escenari situat al centre de la plaça de l’Església, plena de gent

El patge Xumet ja s’ha convertit en un personatge imprescindible
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FUTBOL SALA
L’AE Can Cuiàs guanya el derbi 
contra l’FS Montcada B i continua 
sent el líder sense cap derrota

Ariadna Muñoz, jugadora lla-
gostenca del CH La Salle, va 
aconseguir amb la selecció cata-
lana cadet femenina la medalla 
d’or al campionat d’Espanya per 
a seleccions autonòmiques que 
es va disputar entre el 2 i el 7 
de gener a Valladolid. La selec-
ció cadet va fi nalitzar la primera 
fase al primer lloc amb un empat 
contra Andalusia (28-28) i dues 
victòries contra Euskadi (29-31) 
i Astúries (39-26). Després de su-
perar les següents rondes contra 
la Comunitat Valenciana (26-21) 
i Andalusia (32-26), les catalanes 
van guanyar la fi nal contra Ga-
lícia (38-24). 
Per la seva banda, la seva com-
panya de club Mireia Heredia, 
doble campiona d’Espanya als 
dos últims anys a la categoria 
cadet, no va poder tornar amb 
cap medalla després de perdre la 
fi nal de consolació amb la selec-
ció catalana juvenil davant d’As-
túries per 33 a 29 | RJ

Ariadna Muñoz  
es proclama 
campiona 
d’Espanya cadet 

EXCURSIONISME

Montcada Camina es consolida al 
calendari esportiu amb la tercera edició 
El cicle que impulsen El Cim i el CEAV comença el 3 de febrer i inclou un total d’11 excursions

Pilar Abián/Rafa Jiménez | Pla d’en Coll
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HANDBOL

CALENDARI

MONTCADA CAMINA 2019

3 de febrer 
Sant Pere de Reixac
Km: 12
Desnivell/alçada: 238/230
3 de març 
Turó de Montcada
Km: 10
Desnivell/alçada: 216/211
7 d’abril 
GR-2 Camí del Mar
Km: 16
Desnivell/alçada: 48/0

5 de maig 
Castell de Torre del Baró
Km: 18
Desnivell/alçada: 225/197
2 de juny 
Mirador de l’Estrella-Can Cuiàs
Km: 15
Desnivell/alçada: 110/120
7 de juliol 
Sant Fost-Ermita Sant Cebrià 
Km: 16
Desnivell/alçada: 180/204
4 d’agost 
Serra de Collserola
Km: 16
Desnivell/alçada: 187/150

1 de setembre 
Serralada de Marina
Km: 16
Desnivell/alçada: 260/230
6 d’octubre 
Vallbona-Font Moguera
Km: 12
Desnivell/alçada: 110/156
3 de novembre 
Poblat Ibèric Puig Castellar
Km: 13
Desnivell/alçada: 255/303
1 de desembre
Parc de la Llacuna-Ripollet
Km: 10
Desnivell/alçada: 40/72

Els amants de l’excursionisme tor-
naran a tenir aquest any una nova 
oportunitat per conèixer l’entorn 
natural del municipi amb la cele-
bració de la tercera edició del cicle 
Montcada Camina, que impulsen 
El Cim i el CEAV amb la col-
laboració de l’IME. El 3 de febrer, 
es farà la primera sortida d’aquesta 
tercera edició en direcció a Sant 
Pere de Reixac, amb un recorregut 
de 12 quilòmetres. Durant l’any, es 
programaran 11 sortides, sempre 
el primer diumenge de cada mes. 
Es tracta d’excursions aptes per a 
tots els públics, amb recorreguts de 
12 km de mitjana –la més llarga, 
de 18 km, es farà el 5 de maig, al 
Castell de la Torre del Baró. “El ci-
cle Montcada Camina té per ob-
jectiu promoure l’excursionisme 

com una activitat física saluda-
ble i socialitzadora que, a més, 
contribueix a que els partici-
pants coneguin l’entorn natural 
de la localitat format per espais 
com Collserola, la serralada de 
Marina i el Pla de Reixac, entre 
d’altres”, ha comentat el regidor 
d’Esports i president de l’IME, 
Salva Serratosa (ERC). 
Respecte la passada edició, es 
mantenen la majoria de recorre-
guts pels espais naturals del muni-
cipi amb petites variacions. També 
s’han adequat els itineraris als me-
sos de l’any per tal que les sortides 
en època de calor es facin per llocs 
més ombrívols. L’any passat hi van 
prendre part un total de 394 per-
sones, d’entre 8 i 82 anys d’edat, 
de les quals 202 van ser homes i 
192, dones.

Inscripcions. Els organitzadors re-
comanen que es facin prèviament 
a la seu de l’IME (Tarragona, 32), 
per telèfon (935 650 999) o al cor-
reu electrònic ime@montcada.org, tot 

i que també hi ha opció de fer-ho 
mitja hora abans de la sortida, que 
sempre es farà des del camí de la 
Font Freda, davant del pavelló Mi-
quel Poblet, a les 9h. 

Les excursions són aptes per a totes les edats
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D’esquerra a dreta, Heredia i Muñoz
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D’esquerra a dreta, Gaietà Sarrà (El Cim), Salva Serratosa i Miguel Ángel López (CEAV)

Rafa Jiménez | Redacció
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L’AE Can Cuiàs continua invicta 
i segueix ocupant, amb 31 punts, 
el primer lloc al grup 3r de 2a 
Catalana després de guanyar per 
1 a 2 el derbi contra el Maderas 
San Andrés CFS Montcada B 
que es va disputar el 12 de gener 
al pavelló Miquel Poblet. El líder 
es va avançar amb dos gols de 
Sergio Bagüeste i Carlos Haro 
abans i després del descans. Els 
de Can Cuiàs van desaprofi tar 
una gran quantitat d’ocasions 
per sentenciar i van acabar pa-
tint contra un CFS Montcada B 
que va tenir opcions per puntuar 
fi ns a l’últim moment gràcies al 
gol aconseguit per Roger Villena 
al minut 31. 
Després del partit, l’entrenador 
de l’AE Can Cuiàs, Toni More-
no, expressava la seva satisfacció  
per aquesta nova victòria, tot i 
reconèixer que havia patit molt: 
“No sé què ens passa quan

juguem en aquesta pista. 
Ens costa tancar els derbis 
suposo que és pels nervis i 
pel fet que els jugadors vo-
len oferir una bona imatge”. 
Tot i acabar perdent, Oriol
Ciurana, tècnic del Maderas 
San Andrés, es mostrava con-
tent del rendiment del seu equip, 
que és vuitè amb 13 punts: “Era 
impossible poder fer més amb 

totes les baixes que teníem. Es-
tic molt orgullós de la feina 
i la constància dels meus ju-
gadors”. 
L’AE Can Cuiàs, que va cedir 
els primers punts amb un empat 
a l’última jornada del 2018 con-
tra l’FS Cubelles (8-8), disputarà 
el 19 de gener un partit clau a la 
pista del CE Escola Pia B, que és 
segon amb un punt menys.

A la propera jornada, el líder afrontarà un partit clau a la pista del segon, l’Escola Pia B

L’AE Can Cuiàs derrota l’FS Montcada 
B (1-2) i conserva la primera posició

FUTBOL SALA

El Can Cuiàs ha guanyat els dos derbis que ha disputat al pavelló M. Poblet contra els seus dos veïns
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Rafa Jiménez | Redacció

L’FB Montcada es retroba amb la victòria

LA
U

R
A 

G
R

AU

BÀSQUET

El primer equip de la UB MiR 
va encaixar el 13 de gener la 
tercera derrota de la tempora-
da contra la UB Llefi à, líder 
del grup 7è del Campionat de 
Catalunya de Tercera Catego-
ria que encara no ha perdut 
cap partit i que encadena 12 
victòries seguides. Els montca-
dencs, que van anar per sota 
en el marcador durant els tres 
primers quarts, van reaccionar 
als últims 10 minuts, fet que els 
va permetre perdre per només 
quatre punts de diferència (82-
86). 
A manca d’una jornada per a la 
fi nalització de la primera volta, 
l’equip de Miguel Ángel Gane-
lla ocupa la quarta posició amb 
21 punts per darrere de la UB 
Llefi à, el SESE B i l’EPSA | RJ 

La UB Llefi à va obtenir al pavelló Miquel Poblet la seva dotzena victòria consecutiva

La UB MiR A no pot frenar la ratxa 
positiva del líder invicte del seu grup

L’SD Espanyol guanya l’amistós nadalenc
L’equip de bàsquet de les Seccions Deportives Espanyol es va empor-
tar la victòria en l’amistós que es va jugar el 29 de desembre al pavelló 
Miquel Poblet –fotografi a superior– contra el sènior A de la UB MiR. Els 
barcelonins, que també juguen a Tercera Catalana, van ser superiors i van 
acabar guanyat per 67 a 81. La tarda va començar amb un partit entre el 
cadet B de la UB MiR i el Sabadell Sud que va fi nalitzar amb victòria local 
per 50 a 41. Al descans de l’amistós dels sèniors, es va fer un concurs de 
triples des del mig del camp i es van lliurar obsequis entre el públic | RJ
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Després d’haver encadenat cinc derrotes seguides, l’equip que entrena 
José Luis Carrasco va començar l’any 2019 amb una important victòria a 
la pista d’un rival directe com el CFS Cerdanyola 2016 (6-7). Els jugadors 
vermells, que al descans perdien per 5 a 3, van protagonitzar una es-
pectacular remuntada a la segona meitat i, amb un hat trick de Christian 
Sotoca, van sumar tres punts d’or en la seva lluita per evitar el descens. 
A manca de dues jornades per acabar la primera volta, l’FB Montcada és 
quart per la cua amb 10 punts, al grup 3r de Segona Catalana | RJ

Va rebre un total de 244 punts a la votació dels Futsal Awards

González, cinquè millor 
jugador sots-23 mundial

Sergio González, jugador mont-
cadenc del Ribera Navarra FS, 
ha estat escollit com el cinquè 
millor jugador sots-23 de futbol 
sala del món en el marc de la 
19a edició dels UMBRO Futsal 
Awards que entrega el web Fut-
salplanet.com. González va obte-
nir 244 punts i només el van su-
perar ‘Fernan’ Aguilera, jugador 
del Pozo Múrcia que ha tornat a 

guanyar aquest premi per segon 
any consecutiu amb 388 punts, 
el rus Yanar Asadov (328) i els 
brasilers Marcel de Mendonça 
(302) i Guillermao (258).

Copa del Rei. Els navarresos s’ha 
classifi cat per disputar la primera 
edició de la fi nal four d’aquesta 
competició després de golejar a la 
pista del O Parrulo (0-5) | RJ 

González, en una acció del partit contra el FC Barcelona que es va jugar el 22 de desembre, a Tudela
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La Brigada Municipal serà l’encarregada de pintar-los

EQUIPAMENTS

Els vestidors del gimnàs ja 
tenen sistema de calefacció

Continuen els treballs per mi-
llorar l’estat de les instal·lacions 
esportives locals. La Brigada 
Municipal procedirà a pintar en 
els propers dies els vestidors del 
gimnàs del carrer Bonavista, on 
també s’hi ha instal·lat calefacció 
després de l’aïllament i la imper-
meabilització de la seva teulada. 
A banda de la pintura, només 
resta actuar sobre la coberta 
de les ofi cines i l’antic espai de 
consergeria, actualment cedit a 
la UB MiR, que també serà im-

permeabilitzada. Les actuacions, 
iniciades a la primavera, tenen 
un cost de més de 20.000 euros. 

Pista coberta. El 4 de febrer co-
mençarà la primera fase de les 
obres. Aquesta primera part, 
pressupostada en 35.000 euros, 
tindrà una durada aproxima-
da de dues setmanes durant les 
quals la instal·lació només es 
podrà utilitzar de divendres a 
diumenge. L’actuació consistirà 
a cobrir el sostre amb una escu-
ma aïllant | RJ 

El 10 de gener, les autoritats municipals van fer una visita a les obres acompanyats per tècnics
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Pilar Abián | Montcada
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....també és notícia...................................
El CCTA obté 
set podis a la 
primera 
jornada de la 
Lliga Catalana 
de Tir de Bosc 
3D disputada 
a Can Piqué

TIR AMB ARC
El Club Català de Tir amb Arc Can Piqué va obtenir set podis a la pri-
mera tirada de la Lliga Catalana de Tir de Bosc 3D que es va disputar 
el 13 de gener a les seves instal·lacions situades a la serralada de Ma-
rina. Álvaro Martí i Alba Rubio, en arc instintiu a les categories veterà i 
menors de 14 anys, i la júnior Cristina Rubio, en arc nu, van obtenir la 
victòria. Els veterans Josep Sánchez i Félix Pérez van ocupar el segon 
lloc en arc nu i long bow, respectivament. A la categoria sènior, Ariel 
Arrastia va ser tercer en long bow i també van ocupar aquesta posició 
al podi Tolo Jiménez i Yolanda Aransay en arc nu. La competició va 
comptar amb la participació d’una total de 171 arquers, 24 dels quals 
eren membres del CCTA Can Piqué, de les categories veterà, sènior, 
júnior, cadet i menors de 14 anys. El calendari de la Lliga Catalana 
està format per set jornades i la propera es farà el 3 de febrer sota 
l’organització del Club de Tir amb Arc Caldes de Montbui | RJ

FUTBOL
La UE Sant Joan-Atlètic millora amb l’arribada de fi txatges

El davanter David Olid, que va arri-
bar al club de Can Sant Joan a fi nals 
d’any, li està donant un nou aire a 
l’atac de l’equip de Paco Hidalgo, 
que ha puntuat a les dues últimes 
jornades. Olid, que va debutar el 
15 de desembre al camp del CF 
Argentona, va marcar el gol de la 
victòria contra el CF Can Vidalet (1-
0) i va veure porta en l’empat a La 
Jonquera (2-2). A la fi nalització de 
la primera volta, els montcadencs 
són penúltims, amb 15 punts, al 
grup 1r de Primera Catalana | RJ 

La Joventut Atlètica Montcada, que 
l’1 de setembre complirà el seu 
40è aniversari, ha anunciat que la 
cursa de distància llarga de la 7a 
edició de la Montescatano, que se 
celebrarà el 28 d’abril a la serrala-
da de Marina, acollirà el Campionat 
de Catalunya Universitari de curses 
de muntanya. Aquests campionats 
de diferents disciplines estan coor-
dinats per l’Esport Català Universi-
tari (ECU), l’ens que agrupa les 12 
Universitats catalanes | RJ 
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ATLETISME DE MUNTANYA
La Montescatano 
acollirà el Campionat de 
Catalunya Universitari

Una desena de gols en l’FB Montcada-Pradenc (5-5)
El sènior femení de l’FB Montcada, 
que no va jugar l’última jornada del 
2018 a causa de la retirada de l’EF 
Planadeu, va tornar el 13 de gener 
a la competició després d’estar gai-
rebé un mes sense disputar un par-
tit ofi cial. L’equip d’Antonio Moya va 
començar l’any amb un espectacu-
lar empat a l’estadi de Can Sant 
Joan contra el FC Pradenc (5-5) i 
ha fi nalitzat la primera volta a la vui-
tena posició del grup 2n de Primera 
Catalana, amb 19 punts | RJ 

El CD Montcada acaba la primera volta a la tercera posició
El CD Montcada continua sent un 
candidat ferm a l’ascens a Primera 
Catalana. L’equip de Claudio Festa 
ha fi nalitzat la primera volta a la ter-
cera posició del grup 2 de Segona 
Catalana amb 35 punts i un balanç 
de 10 victòries, cinc empats i dues 
úniques derrotes. Els verds, que es 
troben a sis punts dels dos líders 
de la classifi cació, l’EF Mataró i el 
CCD Turó Peira, van guanyar el seu 
últim partit contra la UD Parc (1-0), 
trencant amb una ratxa de tres em-
pats seguits | RJ PI
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Empat sense gols de la UD Santa María contra el líder

La UD Santa María – a la foto– en-
cadena cinc jornades sense perdre 
al grup 9è de Tercera Catalana amb 
tres victòries i dos empats. L’equip 
de Robert Villa va fi nalitzar la prime-
ra volta amb un empat sense gols a 
l’estadi de la Ferreria contra el líder, la 
UE Montmeló, i ha arribat a la meitat 
de la competició amb un total de 31 
punts, ocupant la cinquena posició. 
D’altra banda, el sènior B del club de 
Terra Nostra és dotzè al grup 7è de 
Quarta Catalana, amb 8 punts | RJ 

HANDBOL
El sènior A del CH La 
Salle perd contra el cuer
Tot i els 10 gols que va aconseguir 
Pau Maresma, el sènior A del CH 
La Salle va començar l’any 2019 
amb una sorprenent derrota al 
pavelló Miquel Poblet, per 31 a 
32, contra el cuer, La Salle Bo-
nanova, que només havia guan-
yat un partit en les 14 jornades 
prèvies. L’equip de Pau Llexià ha 
acabat la primera volta a la dese-
na posició del grup D de Primera 
Estatal, amb 13 punts | RJ PE
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FUTBOL SALA
El Broncesval torna a 
posicions de descens 

El primer equip del CFS Montcada 
continua amb la seva línia irregular 
i ha tornat a la penúltima posició 
del grup 1r de Tercera Nacional. El 
conjunt va encaixar el 12 de gener 
una nova derrota al pavelló Miquel 
Poblet contra un rival directe com 
és el CFS Ciutat de Mataró (3-6) | RJ PI
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La parella montcadenca del club 
Endansa va aconseguir la victòria a 
la categoria sènior llatí a l’Interna-
cional Dancesport Cup 2019 que 
es va disputar el 13 de gener a Be-
nidorm. Aquesta va ser la primera 
prova puntuable del circuit inter-
nacional que continuarà al mes de 
febrer a Amberes (Bèlgica) | RJ 

BALL ESPORTIU
Triomf d’Eva Nieto i Carles 
Cirera a la primera prova 
del circuit internacional

R
AF

A 
JI

M
ÉN

EZ
R

AF
A 

JI
M

ÉN
EZ

R
O

CÍ
O

 R
AM

O
S

CT
TA



23Gener 2019 23Esports

.....Viu l’Esport................

Està participant en una concentració amb la selecció sots-17

FUTBOL

Fuentes, convocat per 
entrenar amb Colòmbia

Juan David Fuentes, jugador 
montcadenc de 15 anys del cadet 
A del FC Barcelona, està a Co-
lòmbia preparant amb la selec-
ció sots-17 del seu país d’origen 
el Campionat Sudamericà que 
es disputarà entre febrer i març 
al Perú. Fuentes, qui també ha 
participat en algunes concen-
tracions de la selecció espanyola 
sots-15, haurà de triar amb quin 
país vol jugar quan tingui els 18 

anys. De moment, ha decidit dis-
putar el campionat sudamericà 
si entra a la llista defi nitiva | RJ 

HANDBOL
Segona edició de les sessions de tecnifi cació del CHLS

Una vintena de jugadors 
del CH La Salle, la majoria 
fèmines, de les categories 
d’alevins a cadets van par-
ticipar a la segona edició 
del campus de tecnifi ca-
ció que el CH La Salle va 
organitzar els dies 27 i 28 
de desembre i 2, 3 i 4 de 
gener a les instal·lacions 
del col·legi. Les sessions 
d’entrenament es van fer 
amb monitors de l’entitat 

i també amb tècnics convi-
dats, com ara Toni Alférez, entrenador del sènior i el juvenil femenins del 
Sant Joan Despí; Pau Lleixà, tècnic del sènior masculí local, i el preparador 
físic dels equips del planter fi ns al sènior B del FC Barcelona, Pep Mesas 
–a la foto, amb el porter del sènior A lassal·lià, Ricard Presas | PA 
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Una quarantena de jugadors, al campus de l’FS Montcada
El pavelló Miquel Poblet 
va acollir entre el 2 i el 4 
de gener el campus de 
Nadal que organitza el 
CFS Montcada des de fa 
tres anys. Aquesta activi-
tat, que es fa per millorar 
la tecnifi cació dels juga-
dors, va estar dirigida per 
Álex Fernández, entrena-
dor del primer equip i director esportiu de l’entitat, i va comptar amb 
la participació d’un total de 42 infants, nascuts entre 2003 i 2013 -des 
de la categoria debutant fi ns a la cadet | RJ 
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FUTBOL
L’FB Montcada acomiada el 2018 amb dos tornejos
El club vermell va aco-
miadar l’any 2018 amb 
l’organització de dos 
tornejos de futbol que 
es van fer el dia 29 als 
estadis de la Ferreria i de 
Can Sant Joan i que tam-
bé van servir per recollir 
joguines per a la cam-
panya de la UB MiR. A 
la Ferreria, es va disputar 
la primera edició del Tor-
neig de Nadal Ciutat de Montcada –a la foto– per a jugadors alevins de 
Primera Divisió mentre que a Can Sant Joan, es va celebrar la primera edi-
ció del Memorial Eusebi de Miguel per a jugadors benjamins de Primera i 
Segona. D’altra banda, més d’una vintena d’infants van participar al Cam-
pus de Nadal que el club va organitzar a l’estadi de la Ferreria els dies 27 i 
28 de desembre i 2, 3 i 4 de gener sota la direcció de Daniel Busquets | RJ 
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L’aleví G de l’FB Montcada es 
manté invicte al grup 49è de 
Tercera Divisió després de la 
disputa de 12 jornades. L’equip 
vermell només ha deixat escapar 
els dos punts de l’empat a 3 que 
va obtenir el 17 de novembre, a 
la 7a jornada, al camp del Cercle 
Sabadellès 1856 C, que també 
es manté invicte amb un total de 
34 punts. A manca de tres partits 
per acabar la primera volta, l’FB 
Montcada, que té una mitjana de 
8,6 gols per partit, comparteix el 
lideratge amb el Cercle. 

FUTBOL

L’aleví G de l’FB Montcada lidera la 
seva lliga sense encaixar cap derrota 
Només ha cedit un empat contra el Cercle, rival amb qui comparteix la primera posició

Rafa Jiménez | Redacció

L’aleví G de l’FB Montcada va golejar l’EF Barberà-Andalucía D (9-2) en el primer partit de l’any

Vol acabar entre els quatre primers per poder disputar el Top-4 de Lliga Catalana

HANDBOL

El juvenil femení del CH La Salle 
comença la segona fase amb victòria

El juvenil femení va acabar la primera fase al segon lloc amb un balanç de set victòries i tres derrotes

El juvenil femení del CH La Sal-
le ha començat amb bon peu la 
seva participació a la segona fase 
de la Lliga Catalana, formada 
per sis conjunts. L’equip d’Àlex 
Expósito va debutar el 12 de ge-
ner amb una treballada victòria 
a la pista de l’H. Sant Quirze (27-
28) i lidera la classifi cació amb 
els mateixos punts que el BM 
Granollers i el BM La Roca. Tot 
i estar format per jugadores juve-
nils de primer any, l’objectiu del 
conjunt local és classifi car-se en-
tre els quatre primers per poder 
disputar el Top-4 | RJ 
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Ambdos nadadors montcadencs pertanyen al CN Parets

NATACIÓ

Grau i Quero disputaran 
el Campionat d’Espanya

Marc Grau i Eloy Quero, del 
CN Parets, s’han classifi cat per 
disputar el Campionat d’Espa-
nya júnior-infantil que se cele-
brarà al mes de febrer a Terrasa. 
Ambdós, que apareixen a la foto 
acompanyats del també montca-
denc Martí Toldos –al centre–, 
van obtenir la marca mínima al 
Campionat de Catalunya que es 
va disputar entre el 14 i el 17 de 
desembre a Sabadell. 

D’altra banda, Montcada Aqua 
acull el 19 de gener, a partir de 
les 9h, la primera jornada dels 
campionats comarcals | RJ

AR
XI

U
/M

O
N

TC
AD

A 
CO

M
U

N
IC

AC
IÓ

JO
R

D
I T

O
LD

O
S

Fuentes és davanter del cadet A del FCB

Presència 
montcadenca a 
la primera llista 
del Mundial
Els jugadors del CK Montcada 
Mari Hernández, Clara Cruz, 
Marc Castillo i David Roa han 
estat convocats per la Federació 
Catalana de Korfbal per entrar 
a la primera llista de preseleccio-
nats que disputaran el Mundial 
de la categoria absoluta que se 
celebrarà durant el mes d’agost 
a Sud-àfrica. Els primers entre-
naments de preparació es faran 
durant el mes de febrer | RJ 

KORFBAL



Miguel Albaiceta
Alimentació saludable. Cuidar el nostre cos a través de l’alimentació i l’exercici sol ser un dels 
propòsits més habituals que ens marquem cada inici d’any –sobretot després dels excessos de les 
festes nadalenques–, tot i que tendim a oblidar-lo amb facilitat. Per assolir aquesta fi ta el millor és fi xar 
uns hàbits saludables. Aquest és el consell que ens dona Miguel Albaiceta (Barcelona, 1967), tècnic 
diplomat en farmàcia i nutricionista. Fa 21 anys que viu a Montcada, tot i que treballa a la farmàcia 
Novell de Cerdanyola, des d’on fa plans de nutrició personalitzats de tota mena per a pacients amb 
patologies diverses o, simplement, per a aquells que volen aprendre a alimentar-se de forma equili-
brada. “Contràriament al que la gent pot pensar, ens podem aprimar sense necessitat de fer cap 
dieta, simplement aprenent a menjar bé, en quantitat i en proporció”, explica Albaiceta. Amb un 
clar objectiu pedagògic, fa xerrades divulgatives per a les entitats i col·lectius que li ho demanen en 
què explica les propietats dels aliments i de quina manera ens poden benefi ciar.

‘L’ideal per estar bé és 
una alimentació variada’

Quina diferència hi ha entre menjar 
i alimentar-se?
Jo més aviat distingiria entre men-
jar i nodrir-se. Perquè el primer és 
dur-se qualsevol aliment a la boca 
sense pensar en les seves caracte-
rístiques nutricionals i nodrir-se és 
aportar al nostre organisme tots els 
elements que necessita. Podem es-
tar alimentats però malnodrits, que 
és l’epidèmia del segle XXI i això ens 
porta a emmalaltir.
Posi’m un exemple.
Si només mengem verdura, amanida 
i fruita que, a priori, pot semblar molt 
saludable, ens faltarà ferro d’origen 
animal i zinc –n’hi ha al peix i als 
fruits secs. També tindrem dèfi cit 
en proteïnes –ideals per mantenir la 
massa muscular i ajudar les nostres 
defenses–, en greix cardiosaludable 
–Omega 3 i vitamina b 12–, neces-

sari per prevenir anèmies i malalties 
associades al sistema nerviós... En 
resum, l’ideal per estar ben nodrits és 
una alimentació variada.
Quina és la millor edat per començar?
Els pilars d’una societat són 
l’educació i la salut. Per tant, des de 
la infantesa hauríem de començar a 
inculcar bons hàbits, tant a l’àmbit 
familiar com educatiu. 
Està d’acord amb el lema: ‘Ets el 
que menges’?
Totalment i, és més, afegiria: ‘Ets el 
que menges i, principalment, el que 
absorbeixes’. Jo sempre dic als meus 
pacients que el que mengem s’ha de 
veure refl ectit, tant físicament com 
psicològicament. I, per poder absor-
bir bé els aliments, és bàsica una 
bona salut intestinal.
Per què rebutja parlar de dietes amb 
els pacients que es volen aprimar?

El concepte dieta implica un principi 
i un fi nal. Alimentar-se de forma sa-
ludable és una altra cosa, mai no et 
canses i et trobes molt millor. Als pa-
cients que em venen a veure perquè 
es volen aprimar, els dic que ho poden 
aconseguir sense grans renúncies, 
només menjant de forma adequada 
en quantitat i proporció.

També recomana menjar els pro-
ductes de temporada. Per què?
Aporten el que el cos necessita 
en cada moment de l’any i, d’altra 
banda, menjar aliments frescos i de 

proximitat és genial. Conserven les 
propietats nutricionals amb tota la 
seva integritat i això facilita l’absorció 
per part del nostre organisme.
Quina relació tenen els aliments 
amb els colors?
Ens indiquen les seves propietats 
nutricionals i les malalties que poden 
tractar. Els de color blanc –destacaria 
l’all i la ceba– enforteixen el sistema 
immunitari i potencien les defenses, 
són com antiobiòtics naturals. Els de 
color verd milloren la nostra micro-
biota, la salut intestinal. I els vermells 
tenen propiedats antioxidants i car-
diovasculars. 
Queda clar que amb l’alimentació 
podem millorar la nostra salut.
Sí, si mengem de tot i en la proporció 
adequada, tenint en compte el tipus 
de persona, l’edat, l’activitat física –
que és molt important. No obstant 

això, cadascú tenim les nostres parti-
cularitats i és bo comptar amb l’ajuda 
del professional expert en nutrició. 
Segurament dediquem més temps a 
triar una peça de roba que a decidir 
què mengem i és més important això 
que el primer.
Hi ha aliments imprescindibles?
Tots ens aporten alguna cosa, però 
en general, sóc partidari de la dieta 
mediterrània. 
I si un dia fem un excés?
Per eliminar toxines, res millor que 
dormir 8 hores, beure aigua i fer 
esport. Si un dia ens passem, hi ha 
aliments com el pomelo que ajuden 
a expulsar substàncies nocives o la 
pastanaga i la remolatxa, que esti-
mulen la funció hepàtica. El té verd 
elimina l’excés d’alcohol. I també són 
depuratius els fruits del bosc, l’api, la 
ceba, la pinya, la llimona i la carxofa.

‘Ens podem aprimar 
menjant, però de 
forma adequada, en 
quantitat i proporció’

nutricionista

A títol personal
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