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PRIMER MANDAT
L’ecosocialista Laura Campos és la cara 
visible d’un govern de coalició format per 
ICV-EUiA, ERC i Círculo Montcada

VALORACIÓ DEL MANDAT

‘Hem complert bona part del PAM, 
tot i la falta de recursos econòmics’
L’alcaldessa, Laura Campos, considera que el fet d’estar en minoria ha enriquit la gestió del govern municipal que presideix

En la recta fi nal del mandat, l’al-
caldessa, Laura Campos (ICV-
EUiA), acumula més experiènci-
es positives que no pas negatives 
al front del consistori. Això, si 
més no, és el que afi rma a l’en-
trevista que ha 
concedit a La 
Veu per fer ba-
lanç de la seva 
gestió. Cam-
pos, que gover-
na amb coalició 
amb ERC i 
Círculo, reconeix que ha estat un 
mandat complicat però assegura 
que s’han complert bona part 
dels objectius fi xats.

-Repassem els compromisos 
adquirits quan va arribar a 
l’Alcaldia. Un d’ells va ser fer 
dues auditories. Comencem 
per la urbanística, ha servit 
per a alguna cosa?
Ha ajudat a posar ordre. D’en-
trada, per securitzar i digitalitzar 
tots els expedients de planeja-
ment. També per fer una diag-
nosi dels problemes que tenim al 
municipi de cara a pautar possi-
bles solucions. Alguns prou cone-
guts, com el cas de les expropiaci-
ons forçoses de zones verdes, que 
han costat milions d’euros a l’ad-
ministració, i el trasllat de Valen-
tine a Can Milans, una actuació 
anul·lada judicialment i que pot 
tenir greus conseqüències patri-
monials per al consistori. 
-La diagnosi també pretenia 
dirimir respon-
sabilitats tèc-
niques i polí-
tiques i res no 
ha passat. 
Entenc que pu-
gui causar una 
certa frustració 
veure la impunitat amb què es va 
actuar a anteriors mandats. L’audi-
toria va demostrar indicis de possi-
ble delicte en tres dels casos analit-
zats però, malauradament, havien 
prescrit. L’únic que es podia dur a 
la Fiscalia, el de les expropacions, 
no va ser admès a tràmit.
-I per què ha servit l’auditoria 
fi nancera?

L’informe econòmic, que és el que 
al fi nal es va fer, va evidenciar la 
manca de liquidesa del consistori 
i va apuntar possibles solucions 
per generar romanent, augmen-
tar els ingressos i reduir la despe-
sa. Amb tota aquesta informació 

vam fer afl orar 
el deute real i 
ara ens trobem 
sota la tutela 
fi nancera de la 
Diputació.
-Econòmica-
ment, la situa-

ció  a hores d’ara és millor o 
pitjor que a l’inici del mandat?
Estem millor, perquè s’han apli-
cat mesures de contenció i s’ha 
refi nançat el pagament de les 
expropiacions forçoses. Però, tot 
i així, encara s’hauran d’aplicar 
mesures restrictives.
-El que no hi ha són pressupos-
tos aprovats per al 2019.
A tres mesos de les eleccions, ho 
veig difícil. No hi ha grups dipo-
sats a donar-hi suport.
-I de qui és culpa? Del govern, 
l’oposició o de la conjuntura?
Crec que de la conjuntura, de la 
proximitat dels comicis. Els tres 
primers anys de mandat amb un 
grup que ha fet oposició respon-
sable –Cs–, sí els vam aprovar. 
-Tornem als compromisos de 
mandat. Està satisfeta dels pro-
cessos participatius engegats? 
En aquests quatre anys s’ha escol-
tat més que mai la veu de la ciuta-
dania. Qualsevol projecte ha anat 
acompanyat de processos partici-

patius, reunions, 
assemblees. . . 
Hem creat el 
Consell d’in-
fants, la fi gura 
dels regidors de 
barri i, per pri-
mer cop, s’han 

fet pressupostos participatius. La 
qualitat democràtica d’un munici-
pi passa per una ciutadania impli-
cada i crítica, amb veu i vot al llarg 
del mandat.
-També es van comprometre a 
potenciar l’habitatge social.
Aquest és un dels problemes més 
greus que tenim. Hem augmen-
tat la partida en més d’un 300%, 

però és que partíem de 0! Malau-
radament estem molt lluny de po-
der afrontar la demanda de més 
de 660 veïns per a pisos protegits. 
-Això no quadra amb el discurs 
que ja hem superat la crisi.
Encara hi ha moltíssima gent patint 
i una situació d’emergència social. 
Gairebé un 30% del municipi viu 
per sota del llindar de la pobresa. 
Durant aquest mandat hem incre-
mentat en un milió la despesa en 
atenció a les per-
sones, malgrat 
la difícil situació 
econòmica de 
l’Ajuntament.
-El seu govern 
volia avançar 
cap a un fi scalitat més justa. 
Ho hem aconseguit en l’àmbit de 
les escoles bressol i la intenció se-
ria estendre l’experiència a altres 
serveis, però requereix un esforç 
important i més temps. 
-Tampoc no ha estat possible 
plantejar el trasllat de Lafarge.
Hem complert amb el compromís 
de fer controls exhaustius de l’em-
presa i l’hem multada pel soroll. 
També hem obert contenciosos i 
hem enviat a la Fiscalia els aboca-
ments de fuel a la llera del Besòs. 
Anem de la mà de la Plataforma 
Antiincineració, però aquesta és 
una lluita de David contra Goliat. 
-Encara veu viable recuperar 
les urgències nocturnes?
Ho veig difícil perquè la Gene-

ralitat no té un full de ruta clar 
sobre què vol fer. Nosaltres no hi 
renunciem i mantenim les nos-
tres reivindicacions a través de la 
Taula per la Sanitat Pública.
-En quin grau el seu govern ha 
complert les expectatives del 
Pla d’Actuació Municipal?
En un grau molt elevat. El que no 
s’ha pogut fer ha estat majoritàri-
ament per manca de diners. En 
línies generals, hem fet molt més 

d’allò que teníem 
previst. 
-I què ha fal-
tat?
Més actuacions 
a la via pública, 
que porta molts 

anys de deixadesa. Però no hem 
tingut prou recursos econòmics. 
-El fet d’estar en minoria, ha 
perjudicat la gestió?
Contràriament, crec que ha en-
riquit l’acció de govern. Els tres 
grups que en formem part vam 
fer un PAM en comú, amb les 
aportacions de tots. I la major part 
de punts dels plens s’han aprovat 
amb el suport de l’oposició.
-I ha hagut una bona entesa?
En línies generals, sí. M’han de-
cebut, però, el PSC i el PDeCAT 
perquè, sent responsables de la 
situació econòmica del consistori, 
no es van voler corresponsabilit-
zar en la solució proposada per 
refi nançar el deute.
-La percepció és que el mandat 

no ha estat gens fàcil.
Certament. Als problemes econò-
mics s’ha afegit el context polític, 
amb la tensió que va envoltar l’1-
O, la convocatòria de noves elec-
cions i l’aplicació de l’article 155, 
que ens va deixar durant mesos 
sense interlocutors a la Generalitat.
-I també ha estat present la 
protesta contínua dels veïns 
del Bosc d’en Vilaró.
Entenc la seva lluita, però vull dei-
xar clar que la intenció d’aquest 
govern sempre ha estat afrontar 
la problemàtica, no amagar-la en 
un calaix, com va fer l’anterior 
executiu. El que hem aconseguit  
en aquests mesos ha estat implicar 
totes les administracions supramu-
nicipals en la recerca d’una solució 
viable per a la urbanització.
-Personalment, quin ha estat el 
millor moment del mandat?
N’he viscut molts. Des que un 
veí o veïna t’aturi per agrair-te 
que s’ha resolt el problema que 
tenia fi ns que vingui un ministre 
a confi rmar que es farà el soter-
rament de l’R2. Aquest va ser un 
dels dies més emotius.
-I vostè s’ho creu o encara té 
un cert escepticisme?
Ara la institució està seguint fi l 
per randa el compliment dels 
acords. Hi ha reunions tècniques 
una vegada al mes. Amb aquesta 
implicació i col·laboració entre 
administracions serà molt més 
difícil un nou incompliment.
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Campos és alcaldessa des de l’any 2015, quan va arribar al càrrec fruit del pacte de govern que va desbancar la força més votada, el PSC

‘A tres mesos per a les 
eleccions veig difícil 
obtenir suports per 
aprovar el pressupost’

‘Encara hi ha molta 
gent patint i en situació 
d’emergència social’

Pilar Abián | Redacció

‘En aquests quatre 
anys s’ha escoltat 
més que mai la veu 
de la ciutadania’
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BALANÇ DEL MANDAT

El grups en el govern consideren 
assolits els objectius marcats
> Óscar Gil, portaveu d’ICV-EUiA
-Quina valoració fa del 
mandat?
Valorem el mandat posi-
tivament perquè hem fet 
moltes coses que sembla-
ven impossibles o que ens 
deia l’anterior govern que no 
eren viables, com ara la tari-
fació social. Tot i les difi cu-
tats econòmiques d’aquest 
mandat, marcat per la hipoteca de les expropiacions heretada del 
govern sociovergent, hem estat capaços de tirar endavant i ges-
tionar el dia a dia del municipi. No hem pogut fer grans inversions 
urbanístiques, però sí que hem invertit en les persones, per da-
vant de moltes altres consideracions. Així ho demostra l’increment 
de la despesa en l’Àrea Social que ha permès atendre aquelles 
persones que necessitaven el suport de l’administració, fent-nos 
càrrec en molts casos d’ajuts que haurien de provenir de la Ge-
neralitat i de l’Estat.
-Quin és el grau de compliment del Pla d’Actuació Municipal?
Tenim pendent de donar compte a la població de totes les accions 
que ens vam comprometre a dur a terme en aquest mandat però, 
d’entrada, ja podem afi rmar que hem arribat a un 90-95% de 
grau de compliment. Fins i tot, hem fet actuacions que no estaven 
previstes al PAM. I el que no hem fet ha estat per raons totalment 
justifi cades. Si comparem el nostre grau de compliment amb el 
d’anteriors governs, està clar que és molt més elevat.
-Com ha estat la relació amb l’oposició?
Nosaltres, quan estavem a l’oposició, demanàvem informació al 
gover per treballar-la i argumentar al plenari el nostre vot. Però en 
aquests quatre anys al govern, ens hem trobat amb una oposició 
desorientada, que no ha sabut fer aquesta feina. Tot i el context 
econòmic complicat, no hem percebut una preocupació excessi-
va per demanar informació i veure què estava passant. Pel que 
fa a l’Àrea Econòmica, puc afi rmar que, en ocasions, s’han votat 
alguns temes en contra des del desconeixement o el desinterès. 
Sent un govern en minoria, hem hagut de patir el bloqueig sis-
temàtic de l’oposició cada vegada que hem hagut d’aprovar els 
pressupostos, una mostra clara de falta de consideració i de feina.

-Quina valoració fa del 
mandat? 
En general, és positiva, so-
bretot destacaria que ha 
estat d’aprenentatge. Go-
vernar requereix d’una visió 
molt global i l’experiència 
t’ensenya quines coses es 
poden fer i quines costen 
més. Estar en minoria té 
les seves difi cultats, però també ens obliga a escoltar tothom i a 
posar-nos d’acord, el que acaba sent el més democràtic i repre-
sentatiu possible. Hem estat un govern que ha tractat de resoldre 
problemes històrics, sobretot, de caire urbanístic. També hem fet 
una gran aposta per les politiques socials i, avui dia, comptem 
amb el pressupost social més elevat de la història d’aquest Ajun-
tament. En aquest mandat hem incrementat en més d’1 milió 
d’euros la despesa de l’Àrea Social en partides tan importants 
com les beques menjador o el Servei d’Atenció Domiciliaria, a 
més de posar en marxa diferents plans locals que busquen donar 
una visió transversal i integral en l’atenció a diferents col·lectius 
(gent gran, persones en risc d’exclusió social, joves...).
-Quin és el grau de compliment del Pla d’Actuació Municipal?
El PAM és un full de ruta on es declaren les intencions del govern. 
No tot el que hi apareix s’acaba fent en un sol mandat i també 
es fan coses noves que no estaven recollides en un principi. Dit 
això, el grau de la realització n’és molt elevat, però també és veritat 
que endreçar els procediments ens ha ocupat molt de temps i 
d’esforç. Les auditories fetes ens han ajudat a comprendre què 
ha anat passant durant els últims 20 anys a Montcada i com ha 
infl uït en la corporació. La gestió del govern del PSC i del PDeCAT 
(abans CiU) va ser nefasta i va deixar el municipi endeutat.
-Com ha estat la relació amb l’oposició?
Amb els grups s’han mantingut reunions i negociacions continua-
des. El PSC, però, ha actuat de forma irresponsable, posant traves 
a la tasca del govern i sense aportar res al municipi. Els acords 
pressupostaris i d’ordenances amb Cs han permès tirar endavant 
els pressupostos locals i els del 2019 encara no s’han pogut apro-
var perquè l’oposició ha actuat de forma electoralista.

> Jordi Sánchez, portaveu d’ERC > Mar Sempere, portaveu de Círculo
-Quina valoració fa del 
mandat? 
Molt positiva. Ens vam pre-
sentar amb el compromís 
de fer fora les majories  ab-
solutes de la sociovergència. 
que havien deixat Montcada 
trinxada, endeutada i amb 
l’ombra de corrupció pla-
nejant sobre la institució. El 
municipi necessitava sortir d’aquest pou i nosaltres hem estat un 
motor de canvi. Som conscients que som un govern en coalició i 
en minoria i políticament feble, però hem afrontat problemàtiques 
enquistades –el cas del Bosc d’en Vilaró, l’anul·lació judicial del 
trasllat de Valentine... Vam encarregar una auditoria urbanística i 
un informe econòmic que van posar de manifest la greu situació 
heretada de l’anterior govern i hem posat fi l a l’agulla per intentar 
subsanar-la. Hem governat amb transparència i participació, fent 
rendiment de comptes a la ciutadania. Alhora que hem gestionat 
el dia a dia, hem treballat amb una visió estratègica per intentar 
cohesionar el municipi a nivell social i territorial, per minimitzar les 
divisions i les infraestructures que ens trinxen. En aquesta línia, 
seguim de ben a prop el compliment dels compromisos perquè 
es faci el soterrament de l’R2. Des del respecte a la diversitat, 
hem governat per a tots amb l’objectiu que el municipi sigui un 
sol poble.
-Quin és el grau de compliment del Pla d’Actuació Municipal?
És molt elevat. Era un PAM ambiciós, fruit del consens dels partits 
que formem el govern. I l’estem assolint amb escreix amb aquest 
objectiu de cohesionar Montcada.
-Com ha estat la relació amb l’oposició?
Ha estat positiva. Molts temes de ciutat, com el plans de mobilitat, 
de patrimoni o d’inclusió social s’han aprovat en molts casos per 
unanimitat i els pressupostos, cada any, excepte aquest. És fl a-
grant i penós, però, que el PSC hagi estat qui més pals ha posat 
a les rodes per aprovar els comptes, sent el principal responsable 
de la difícil situació fi nancera de l’Ajuntament. Des d’ERC estem 
orgullosos d’haver contribuït a l’estabilitat i al consens. Crec que 
l’obligació dels polítics és posar el municipi per davant de tot. 
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BALANÇ DEL MANDAT

L’oposició suspèn la gestió de l’executiu
> M. Carmen Porro (PSC)
-Quina valoració fa el seu 
grup del mandat?
El balanç que fem des del 
PSC d’aquests gairebé qua-
tre anys voldríem que fos di-
ferent del que ja vàrem fer a 
l’equador del mandat, però 
no podem enganyar-nos; el 
govern no ha après tampoc 
en aquest dos darrers anys 
a governar. S’ha caracteritzat per no tenir projectes propis i per 
queixar-se de l’herència rebuda, herència què li ha permès dur a 
terme projectes –els nostres– tot i que mai ho reconeixerà.
-Com avalua l’actuació del govern?
Des de l’inici del 2017 hem anat preguntant a l’executiu per 
les mesures econòmiques i accions que va aprovar al nov-
embre del 2016, per tal de fer el corresponent seguiment de 
l’acció de govern i no hem obtingut la informació demanada; 
senyal que poca cosa ha fet. També s’havia compromès al 
maig del 2017 a tenir enllestit un estudi per internalitzar ser-
veis i tampoc ho ha fet. Continua sense implementar la seva 
empremta de canvi als pressupostos; a hores d’ara no tenim 
els del 2019, que han estat el únics que ha considerat com a 
seus i no ha estat capaç d’aconseguir els suports necessaris 
per aprovar-los, pels seus incompliments de compromisos 
anteriors. De tot el que deia que faria no hem vist gaire. Sense 
cap mena de dubte, posem de manifest l’incompliment reite-
rat de les mesures que van aprovar dur a terme. Amb aquests 
tres exemples n’hi ha prou per veure que l’acompliment dels 
seus propis compromisos amb el municipi no ha estat pas al 
seu full de ruta.
-Quin paper ha tingut el PSC a l’oposició?
Com a PSC hem aconseguit la inclusió a les ordenances fi scals 
de la tarifi cació social per a les escoles bressols. També hem 
donat suport, sense cap mena de dubte, als temes d’acord de 
Ple en benefi ci de Montcada, que no han estat molts, però que, 
sense el suport de l’oposició, no haguessin tirat mai endavant. 
El govern no ha treballat per construir suports i consensos.

-Quina valoració fa el seu 
grup del mandat?
Hem tingut un govern en 
minoria que ha sofert canvis 
al llarg del mandat i això s’ha 
traduit en feblesa, pel que fa 
a la direcció política. Per a 
nosaltres, el mandat ha es-
tat decebedor. Hem passat 
de la il·lusió que es va viure 
al 2015 als carrers per un canvi de govern a la decepció actual, 
fruit de veure com Montcada, en relació amb el seu entorn ha 
perdut competitivitat en molts àmbits. La ciutat no s’ha moder-
nitzat, no ha avançat. En aquests quatre anys la situació política, 
social i econòmica ha canviat al 100%. Com a país hem viscut 
al carrer el debat pel procés, polaritzat entre independentistes i 
unionistes. No obstant això, crec que hem sabut gestionar-lo de 
la millor manera i que, excepte en algun moment puntual, tothom 
ha defensat les seves idees dins d’un marc de respecte i toleràn-
cia. Però aquest debat no ha de ser una excusa per tapar certes 
mancances que han existit al nostre municipi.
-Com avalua l’actuació del govern?
El govern només ha gestionat el dia a dia, sense pensar cap a on 
volia portar el municipi. Això es refl ecteix en la falta de projectes 
de futur, de planifi cació. Ha tingut poca capacitat de negociació 
tot i que, com no hi havia projectes, hi havia poca cosa a negociar. 
I de la nova política que anunciava en un inici, no hem vist res.
-Quin paper ha tingut el PDeCAT a l’oposició?
En aquests quatre anys, no hem fet una oposició del ‘no pel 
no’. Hem intentat sempre aportar, generar, compartit i, fi ns i 
tot, aprovar la gran majoria de punts que s’han portat al plena-
ri. Hem intentat millorar el municipi, fer una oposició positiva 
i estar al costat dels nostres veïns. Tenim problemàtiques im-
portants que afecten la ciutadania i la nostra missió és treballar 
per intentar solucionar-les. Hem tingut els temes socials com a 
prioritat i alguns els hem tractat directament amb la Regidoria, 
defugint de la política de la foto. La gent afectada ho ha agraït 
i en aquesta línia seguirem.

> Joan Carles Paredes (PDeCAT) > Josep Galván (CUP)
-Valoració del mandat 
Per a nosaltres ha estat un 
mandat d’aprenentatge, es-
pecialment per a Gonzalo 
García, portaveu de la CUP 
durant els primers dos anys. 
En inici vam donar suport 
al tripartit d’esquerres con-
vençuts que era prioritari 
un canvi, però el resultat ha 
estat decebedor.
-Com avalua l’actuació del govern?
Fent un exercici d’empatia, sabem que governar no és fàcil, 
però precisament per això, entenem que s’ha de fer un esforç 
per impulsar polítiques diferents. Tot i la difi cultat, has de saber 
trobar la fórmula. La nostra opinió és que el govern, malgrat ser 
d’esquerres, s’ha acomodat a la institució. El més difícil és no 
deixar-te dur per la maquinària de l’Ajuntament i, per això, cal va-
lentia, anar contracorrent, cosa que no hem vist per enlloc. Con-
tràriament, l’executiu ha pactat cada any els pressupostos, que 
són la principal eina per aplicar polítiques, amb Cs. I ho ha fet a 
canvi de de qüestions tan prosaiques com arranjar el parquet del 
pavelló o comprar unes xarxes noves per a les porteries.
-Quin paper ha tingut la CUP a l’oposició?
Amb un sol regidor la feina és ingent però, alhora, permet que 
acabis coneixent tots els àmbits de l’Ajuntament. Costa d’entendre 
que grups que porten molts anys i són més d’un edil facin tan 
poca feina fi scalitzadora. Nosaltres hem tingut com a grans cavalls 
de batalla la municipalització de serveis i treballar per una major 
transparència i per destapar possibles casos de corrupció. En el 
cas de les municipalitzacions, a l’inici del mandat vam proposar 
al govern municipalitzar l’aigua i, posteriorment, fi ns i tot vam re-
baixar la proposta a fer un estudi de la seva viabilitat, però no hi ha 
hagut voluntat de fer-ho. Quant a la corrupció, vam col·laborar en 
la investigació del cas Inipro, que al fi nal no va prosperar perquè 
el possible delicte havia prescrit. I ara estem esperant veure què 
diu la Fiscalia a la denúncia presentada contra l’exalcalde César 
Arrizabalaga pel possible ús indegt de la targeta visa d’Alcaldia.

> Eva García, portaveu del PP
-Quina valoració fa el seu 
grup del mandat?
Aquest mandat s’ha ca-
racteritzat per la inacció, 
la inactivitat i la passivitat 
davant dels problemes de 
la ciutat i dels seus veïns. 
Res és millor que fa quatre 
anys, cap millora s’ha pro-
duit durant aquest temps, 
cap ni una... Montcada està més deteriorada, més degrada-
da, més bruta, més abandonada. El govern municipal s’acull 
a l’excusa dels grans deutes que hi ha a l’Ajuntament, la qual 
cosa és certa en part, però això no treu que es pugui governar 
en benefi ci de la ciutat i dels seus ciutadans. 
-Com avalua l’actuació del govern?
Governar en minoria té els seus costos i l’executiu ha demostrat 
no saber consensuar ni pactar amb cap força politica: ni ordenan-
ces, ni pressupostos per al 2019, això és greu. Montcada és, a 
dia d’avui, una ciutat amb impostos i taxes elevades, amb els po-
lígons industrials abandonats, amb els carrers en molt mal estat, 
on s’han carregat el comerç de proximitat, amb barris amb pro-
blemes de convivència derivats de la immigració descontrolada, 
amb greus problemes de mobilitat i d’aparcament, amb els parcs 
infantils bruts, sense urgències mèdiques, sense nou casal per 
la gent gran, sense nou institut... I de tot això no en parlen, ni els 
preocupa. Només es dediquen a atacar una empresa com Lafar-
ge –antiga Asland– que dona feina a 300 famílies de la nostra ciu-
tat sota el fals pretext de que no treballa en bones condicions i és 
un perill per a la salut, la qual cosa és rotundament falsa. I l’altra 
dedicació que té el govern és atacar sense pietat 250 famílies del 
Bosc d’en Vilaró i amenaçar-les amb arrasar les seves cases i el 
seu barri, cosa absolutament immoral. No entraré a valorar les 
guerres internes en el sí del govern perquè no em correspon, però 
potser és la resposta a la seva inacció, inactivitat i passivitat. 
-Quin paper ha tingut el PP a l’oposició?
Les aportacions que hem pogut fer sempre han estat rebutjades 
per impossibilitat pressupostària.  

Nota aclaratòria. El grup municipal de Cs, amb tres regidors a l’oposició, ha declinat participar en aquest balanç de man-
dat seguint les directrius de la direcció nacional del partit amb l’argument que es troba en un moment d’impàs fruit de la 
renúncia al càrrec del seu actual portaveu, David Gerbolés.
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CANVI DE LIDERATGE
Ramón Bueno i Antoni Mollet deixen 
de ser els portaveus de la Plataforma 
pel Soterrament després de sis anys

PLE DE GENER

Rebutjada la moció de Cs contra un 
possible indult als líders sobiranistes
La majoria dels portaveus considera que el judici està polititzat i que els encausats no tenen garanties processals

Cs no va obtenir cap suport a la 
moció que instava al Ple a dema-
nar al govern espanyol que no in-
dulti els presos sobiranistes en cas 
que siguin condemnats a la fi  del 
judici iniciat al Tribunal Suprem. 
El grup taronja va titllar els fets de 
setembre i octubre del 2017 de cop 
d’Estat i va recordar que, segons 
la Constitució, l’indult només és 
possible en cas de penediment. 
“Creiem necessari que la ciuta-
dania sàpiga què es pensa fer, 
si acatar la justícia espanyola o 
adulterar-la”, va argumentar el 
portaveu de Cs, David Gerbolés.

Arguments. Tots els grups pre-
sents a la sala, el PSC, ICV-
EUiA, ERC, Círculo, el PDe-
CAT i la CUP –Eva García (PP), 
va excusar la seva absència– van 
votar en contra de la moció. La 
majoria dels portaveus van retreure 
a Cs que el text no tingués a veure 
amb el municipi i també van coinci-
dir a dir que “el judici està politit-
zat” i que “els encausats no tenen 
garanties processals”. ERC, la 
CUP i el PDeCAT van reclamar 
la llibertat dels líders sobiranistes i 
el retorn dels exiliats i es van com-
prometre a “seguir lluitant per la 
independència i per la imple-
mentació de la República”. 
Círculo ni tan sols va entrar al 
debat i ICV-EUiA va qüestionar 
el contingut del text entenent que 
dona per fet que hi haurà una 
sentència condemnatòria. Els so-
cialistes, per la seva banda, van 
demanar “resoldre el confl icte 

per la via del diàleg i deixar de 
fer-lo servir com a eina d’en-
frontament polític”.
Mentre es va debatre el punt, un 
grup de persones assistents al Ple 
van exhibir cartells amb el lema 
‘Llibertat presos polítics’.

Acte a Barcelona. Dos dies abans 
de l’inici del judici contra els 
polítics sobiranistes, l’alcaldessa 
Laura Campos (ICV-EUiA), va 
participar a l’acte que l’Associació 
Catalana de Municipis va convo-
car a l’Ajuntament de Barcelona 
en defensa de la justícia, la lliber-
tat i la democràcia. “Edils de di-
ferents colors i pensaments so-
bre el tema nacional hem exigit 
de forma unitària i transversal 
el respecte dels drets fonamen-
tals, apostant pel diàleg i per 
trobar solucions polítiques”, va 
manifestar Campos.

Pilar Abián | Montcada
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David Gerbolés, a la dreta de la imatge, fent la defensa de la moció de Cs mentre part del públic mostrava cartells en suport als polítics empresonats

Campanya 
per pagar la 
defensa del 
diputat Nuet

Pilar Abián | Redacció

La Fundació l’Alternativa impulsa 
una campanya en suport al mont-
cadenc Joan Josep Nuet, diputat 
per Catalunya En Comú Podem i 
coordinador general d’EUiA, que 
serà jutjat pel Tribunal Superior 
de Justícia de Catalunya (TSJC) 
per haver permès el debat sobre 
la Llei del referèndum en seu par-
lamentària durant la passada le-
gislatura, quan era secretari tercer 
de la Mesa per CSQP. El judici, 
que encara no té data d’inici, serà 
una peça separada de la mateixa 
causa contra el procés sobiranis-
ta iniciada al Tribunal Suprem i 
afecta els quatre exmembres de 
la Mesa del Parlament que seran 
jutjats per un presumpte delicte 
de desobediència greu. La Fisca-
lia General de l’Estat exigeix la in-
habilitació de Nuet per a l’exercici 
d’un càrrec públic durant un any 
i vuit mesos i li reclama el paga-
ment d’una multa de 100 euros 
diaris durant 10 mesos, un total 
de 30.000 euros.
 
Objectius. “La campanya que 
hem iniciat té un doble objec-
tiu, recollir diners per cobrir 
les despeses de la defensa i la 
possible multa, i també expli-
car arreu del territori les im-
plicacions que hi ha darrera 
d’aquesta causa”. Nuet ha afe-
git que la iniciativa aposta per la 
transversalitat: “Volem demos-
trar que, si la nostra societat 
treballés de forma unitària, se-
ríem imparables”, ha assenya-
lat Nuet, partidari de “sumar 
noves i àmplies majories en 
contra de la repressió de l’Es-
tat i pel referèndum que Ca-
talunya es mereix”. El diputat 
ha anunciat que, amb aquest ob-
jectiu, participarà a partir d’ara 
en diferents actes organitzats per 
Òmnium, l’ANC, EUiA i Cata-
lunya en Comú Podem.

David Gerbolés anuncia la seva 
dimissió com a regidor de Cs
A només tres mesos per a la fi  
del mandat, el portaveu del grup 
municipal de Ciutadans, David 
Gerbolés, ha presentat la seva 
dimissió al càrrec de regidor de 
l’Ajuntament per motius perso-
nals. L’edil, que va ser el número 
2 als passats comicis, va entrar al 
Ple al juny del 2015 i dos mesos 
després va passar a ser el porta-
veu de Cs quan la cap de llista, 
Carmen Romero, va renunciar 
al càrrec per motius de salut. Els 
seus companys de grup són Ós-
car Pérez i Fernando Almansa.  
Gerbolés ha anunciat la seva 
decisió a través de les xarxes 
socials. “En el proper Ple –ha 
dit– tancaré una etapa que mai 
hagués pensat que podria tenir 
l’orgull de viure”. L’edil també 

dedica un agraïment a totes les 
persones que van confi ar en ell, 
alhora que demana disculpes si 
ha decebut algú en tot aquest 
temps. El passat mes de juny, 
Gerbolés ja va manifestar la in-
tenció de no presentar-se a les 
properes eleccions. En el mo-
ment de tancar aquesta edició, 
el partit no havia anunciat el nom 
del nou edil | LG

JUDICI 1-O

Concentracions en suport 
als polítics encausats
El 12 de febrer, coincidint amb 
l’inici del judici al Tribunal Su-
prem contra els polítics sobiranis-
tes, es van fer concentracions de 
protesta al municipi. A les 12h, 
davant de l’Ajuntament –convo-
cada per sindicats i entitats– i a les 
19.30h, davant la Casa de la Vila, 
on es va col·locar un gran llaç 

groc de tela i una pancarta amb el 
lema ‘Ens jutgen a tots’. En aquest 
escenari, representants d’ERC, 
el PDeCAT i la CUP van llegir 
el manifest unitari defensant que 
un referèndum i votar no és un 
delicte i emplaçant la ciutadania a 
sortir al carrer insistentment fi ns 
al fi nal del judici | LG Concentració en suport als polítics sobiranistes encausats feta davant de la Casa de la Vila
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Nuet, durant la presentació de la campanya
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L’índex actual se situa en el 43%, per sota de l’objectiu del 60% fi xat per la Generalitat

L’Ajuntament edita una guia per 
incrementar la recollida selectiva

Amb el títol ‘Vols que ens soterri 
la brossa? Tenim un problema...I 
tu tens la solució’, l’Ajuntament 
ha publicat una guia de residus 
que té com a objectiu implicar la 
població en la millora de la reco-
llida selectiva de residus, que ac-
tualment se situa en el 43%, molt 
per sota de l’objectiu del 60% 
que marquen la Generalitat per 
al 2020 i el Pla Local de preven-
ció i gestió de residus municipals 
de Montcada i Reixac 2017-2023, 
aprovat en el darrer Ple amb el 
vota a favor de tots els grups i 
l’abstenció de la CUP. 
“Encara estem a temps d’actu-
ar si volem complir aquest ob-
jectiu i, precisament, la fi nalitat 
d’aquesta guia és posar-nos les 
piles i conscienciar el veïnat per-
què faci correctament la separa-
ció dels residus”, va assenyalar 
l’alcaldessa Laura Campos (ICV-

EUiA) durant la presentació del 
document. La campanya preveu 
que al voltant dels 300 escolars 
que cada any participen a l’activi-
tat ‘Conèixer l’Ajuntament’ –que 
consisteix a visitar l’equipament 
i entrevistar-se amb l’alcaldessa–, 
prenguin part en un taller pràctic 
sobre la separació de residus que 
dirigirà un monitor especialitzat. 
Després de la formació, cada 
alumne obtindrà una placa que 
l’acreditarà com “agent especial 
de reciclatge” amb l’objectiu que 
faci arribar la informació a la seva 
llar. “Si volem educar els adults, 
hem de començar pels infants a 
la escoles”, ha remarcat Campos.

Implicació ciutadana. El president 
de l’Àrea Territorial, Jordi Sán-
chez (ERC), va incidir en la ne-
cessitat de separar i reciclar cor-
rectament, però també de reduir 
la generació de residus de mane-

ra que cada vegada sigui menor 
la part que es tracta a l’Ecoparc 
i que s’incinera a cimenteres com 
la de LafargeHolcim. “Si som 
exigents amb les empreses per-
què compleixin la normativa 
sobre contaminació i apostem 
per una mobilitat sostenible, 
també hem d’assumir la nostra 
responsabilitat com a ciutadans 
i intentar generar menys bros-
sa”, va afegir Sánchez. 
El regidor de Medi Ambient, José 
Domínguez (Círculo), es va refe-
rir a la gran utilitat de la guia per 
conèixer el sistema de recollida 
de residus que ha articulat l’Ajun-
tament al municipi, destacant 
l’ampliació en els últims temps 
dels contenidors de reciclatge 
d’oli de cuina i la instal·lació de 8 
minideixalleries a diferents barris 
per donar suport a les deixalleri-
es mòbils en el reciclatge d’objec-
tes contaminants.

Laura Grau | Montcada

L’Ajuntament de Montcada i Reixac ha editat 1.500 exemplars de la guia de residus que es pot obtenir gratuïtament a les dependències municipals 
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Els portaveus de la Plataforma 
Tracte Just Soterrament Total 
(PTJST), Ramón Bueno i Antoni 
Mollet, van anunciar que fan un 
pas enrere en el lideratge del col-
lectiu a l’assemblea anual feta el 
passat 6 de febrer a la Casa de la 
Vila. Després de sis anys al front 
del Secretariat, Bueno i Mollet 
van donar el relleu fent balanç de 
les accions i els objectius assolits 
durant aquest període. Entre les 
fi tes consolidades, van destacar 
iniciatives com l’homenatge anu-
al a les víctimes del tren –la se-
gona setmana de Quaresma– les 
jornades de debat sobre el soter-
rament i la marxa en suport de 
la reivindicació, al novembre. La 
Plataforma també ha fet diverses 
campanyes al carrer per implicar 
la ciutadania i mantenir viva la 
històrica demanda de la ciutat.

Avenços institucionals. La PTJST 
destaca que la reivindicació mu-
nicipal hagi arribat a la taula de 
totes les administracions afavo-
rint el consens. En aquest sentit, 
els fi ns ara portaveus del col-
lectiu, van recordar l’assistència 
de l’alcadessa de Barcelona, Ada 
Colau, a la tercera edició de l’ac-
te d’homenatge a les víctimes i 
de la regidora de Medi Ambient 
i Mobilitat del consistori barcelo-
ní, Janet Sanz, a les II Jornades 
sobre el soterrament, al març del 
2016. 
Un altre dels moments d’infl e-
xió, segons la Plataforma, va 
ser l’atropellament del jove Dani 
Gálvez, el 6 d’abril del mateix 
any, que va fer sortir la ciutada-
nia i l’Ajuntament al carrer per 
reclamar l’execució del projecte. 
Arran d’aquest fet, l’aleshores 
ministra de Foment, Ana Pastor, 
va represndre els contactes amb 
l’Ajuntament i el seu successor, 

Íñigo de la Serna, va venir per-
sonalment al municipi per subs-
criure el 17 de maig del 2017, en 
una visita històrica, el compro-
mís amb el soterrament de l’R2, 
posant el 2020 com a data d’inici 
de les obres. 
“El suport de les administra-
cions és positiu, però cal una 
acció de seguiment i de control 
dels compromisos adquirits”, 
va assenyalar Bueno, en refe-
rència als objectius de futur del 
col·lectiu amb aquest nou escena-
ri. En aquest sentit també es va 
manifestar Mollet. “S’obre una 
nova etapa per a la Platafor-
ma. Hem d’estar a l’aguait i il-
lusionar la ciutadania”, va dir.
Com a aspectes negatius durant 
la seva etapa com a portaveus, 
Bueno i Mollet van lamentar  no 
haver aconseguit implicar les en-
titats com els hauria agradat, tot i 
que actes de homenatge a les víc-
times sempre han rebut una bona 

resposta del teixit associatiu i de 
la ciutadania.

Agraïment. Durant el torn d’in-
tervencions del públic, l’alcades-
sa, Laura Campos (ICV-EUiA), i 
el president de l’Àrea Territorial, 
Jordi Sánchez (ERC), van agrair a 
Bueno i Mollet la seva feina al col-
lectiu. “La Plataforma ha servit 
de paraigua de consens, ens ha 
permès anar tots junts darrera 
la seva pancarta”, va dir Sán-
chez. Per la seva banda, Campos 
els va manifestar el seu profund 
agraïment en nom de la corpora-
ció. “Hem arribat fi ns al punt 
en què ens trobem per la feina 
feta des de la PTJST”, va afegir. 
No obstant això, també hi va ha-
ver per part del públic algunes 
veus crítiques amb la gestió de la 
Plataforma, sobre el seu funcio-
nament intern i algunes accions 
al carrer, considerades poc con-
tundents.

La PTJST fa balanç de la seva gestió 
coincidint amb el canvi de portaveus

Sílvia Alquézar | Montcada

Ramón Bueno i Antoni Mollet deixen el lideratge del col·lectiu en l’assemblea anual

Ramón Bueno i Antoni Mollet van fer balanç de la gestió de la Plataforma durant els sis anys que han estat liderant el col·lectiu
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L’actual regidor de Círculo José 
Domínguez ha estat el més votat 
al procés de primàries fet per Po-
dem Montcada per triar el cap de 
llista del partit a les properes mu-
nicipals. L’edil ha obtingut 84 vots 
del 123 que s’han emès. A conti-
nuació, el més votats han estat el 
secretari general del partit, Oliver 
Hernández (29%), la també re-
gidora de Círculo Mar Sempere 
(27%), Laura Quiñones (22%), 
Joel Jaimez (17%), Rubia Ali 
(10%), José Zapata (7%), Amelia 
Marín (4%) i Ignacio Ruiz (3%). 
Domínguez, que es va presentar a 

les primàries com a independent, 
al marge de la llista encapçalada 
per Sempere, ha celebrat la seva 
victòria a través de les xarxes so-
cials agraint el suport de la mili-
tància. “Estic molt emocionat i 
compto amb vosaltres per se-
guir la línia iniciada i revalidar 
l’Alcaldia amb les nostres alia-
des d’En Comú Podem”, ha dit. 
Podem es presentarà a les elec-
cions municipals a través de la 
candidatura En Comú Podem 
Montcada, de la qual també for-
men part ICV i EUiA. La llista es 
triarà també en el marc d’un pro-
cés de primàries.

José Domínguez guanya 
les primàries de Podem
L’actual regidor de Círculo ha obtingut el 67% dels vots

José Domínguez és regidor des del novembre del 2017, quan va renunciar a l’acta Sergi Martín

Pilar Abián | Montcada
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SOTERRAMENT DE L’R2

L’alcaldessa exigeix a Renfe millores 
urgents a l’estació de Can Sant Joan
L’estació de Montcada Bifurca-
ció va ser el passat 3 de febrer 
l’escenari de l’últim atropella-
ment a les vies en què va mo-
rir un veí de Ripollet. L’endemà, 
una seixantena de persones es 
van concentrar al migdia davant 
del monòlit per les víctimes del 
tren, a la Cruïlla del Soterrament, 
en solidaritat amb la família del 
fi nat en un acte convocat per la 
PTJST i l’Ajuntament. L’alcaldes-
sa, Laura Campos, va lamentar 
els fets i va reclamar a Renfe la 
rehabilitació urgent de l’estació 
de Can Sant Joan, que presenta 
greus problemes d’accessibilitat 
i seguretat. 
L’edil també va anunciar que el 
dia 28 es reunirà amb la directo-
ra de Rodalies Catalunya Renfe, 
Mayte Castillo, per plantejar-li 

aquesta i altres qüestions. Pre-
cisament el passat 5 de febrer 
Campos i el president de l’Àrea 
Territorial, Jordi Sánchez, van te-
nir una trobada amb la delegada 
del govern espanyol a Catalunya, 
Teresa Cunillera, per traslladar-li 
les demandes del municipi pel 
que fa a les infraestructures 
ferroviàries. En el decurs de la 
reunió, la delegada es va com-
prometre amb els representants 
municipals a intercedir davant 
del secretari general d’Infraes-
tructures, José Javier Izquierdo, 
per tal que es reprenguin les 
reunions de la comissió tecnico-
política de seguiment del soterra-
ment de l’R2 que no es convoca 
des de l’octubre. Les que sí s’es-
tan fent mesnualment són les de 
la comissió tècnica | PA

SESSIÓ INFORMATIVA
Taller per aprendre a interpretar la factura de la llum
Conèixer i interpretar les factures dels subministres i saber qui-
nes són les millors maneres per reduir la despesa energètica i, 
alhora, estalviar és l’objectiu de la xerrada que farà la consulto-
ra energètica Sílvia Invers el 25 de febrer, a les 18h, a la Casa 
de la Vila. L’activitat l’organitza la Regidoria de Serveis Socials | LR

PLE DE GENER
L’Ajuntament aprova per primer cop un pla destinat 
a les inspeccions i el control d’activitats
El Pla d’Inspeccions i Control d’Activitats 2019 va rebre el suport 
de totes les forces polítiques, excepte la CUP, que es va abstenir. 
Aquest és el primer reglament que elabora el consistori amb l’ob-
jectiu de garantir la prevenció ambiental i la seguretat de les activi-
tats existents al municipi. El document s’actualitzarà cada any | SA
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...També és notícia.........................................

Representants dels comitès 
d’empresa de Nissan a les fàbri-
ques de Montcada i Zona Franca 
es van reunir el 4 de febrer amb 
l’alcaldessa, Laura Campos, i el pre-
sident de l’Àrea Econòmica, Òscar 
Gil –ambdós d’ICV-EUiA–, per mani-
festar la seva preocupació sobre el 
futur de les dues plantes, que estan 
treballant molt per sota de la seva 
capacitat productiva en els últims 
mesos i no tenen en perspectiva la 
fabricació de cap nou model de ve-
hicle, tal com han fet públic en un 
comunicat de premsa. El president 
del comitè d’empresa de Nissan Montcada, Ramón 
Moreno, va indicar que “la producció no arriba als 
50%, quan abans se situava en més del 90%, 
amb tres torns de feina” i va alertar que s’estan 
deixant de fabricar alguns models sense que siguin 
substituïts per d’altres. “Volem traslladar la nostra 
preocupació a les institucions i, en aquest cas, a 
l’Ajuntament de Montcada, perquè ens facin un 
cop de mà i la fàbrica torni a ser la que era”, va ex-
plicar Moreno, qui culpa a l’aliança de Nissan amb 
Renault, propietària de la meitat de les accions de 

TREBALL

Els comitès d’empresa de Nissan demanen l’ajut de 
les administracions davant la baixada de la producció

Aprovat el projecte 
per fer unes escales 
d’accés al camp de 
futbol de Meridiana
El president de l’Àrea Territorial, 
Jordi Sánchez (ERC), s’ha reunit 
amb representants de l’AV Can 
Cuiàs, el Centre esportiu Meridiana 
i el col·lectiu veïnal que fa quatre 
anys va dur a terme una campanya 
de recollida de signatures reivindi-
catives per presentar-los el projecte 
de construcció d’unes escales per 
accedir des del barri de Can Cuiàs 
fi ns al camp de futbol de Ciutat Me-
ridana, al Torrent del Bosc Llarg. El 
document, aprovat inicialment per 
la Junta de Govern Local, es troba 
ara en exposició pública per a la 
recollida de possibles al·legacions. 
El disseny de les escales l’ha fet el 
departament d’Obres i Projectes de 
l’Ajuntament i l’actuació serà sufra-
gada amb una aportació de 60.000 
euros que ha fet el consistori de 
Barcelona | PA

MOBILITAT URBANA

L’Ajuntament sol·licitarà a TMB accions per 
millorar el transport en autobús

L’Observatori Territori Medi 
Ambient ha denunciat públi-
cament un abocament directe 
d’aigües residuals o indus-
trials a cel obert a la riera de 
Mas Duran, a l’alçada del car-
rer Pablo Picasso tocant a la 
carretera de Ripollet. L’entitat 
mediambiental ha informat 
l’Ajuntament, la Policia Local i 
l’Agència Catalana de l’Aigua, 
que ha dut a terme una ins-
pecció per determinar l’origen 
d’aquest abocament, que po-
dria haver afectat el curs fl uvial 
del torrent de Mas Duran al seu 
pas pel corredor biològic del riu Ripoll i el Pla de Reixac. En opinió de 
Daniel Aranda, de l’Obsertavori, podria ser que algun edifi ci estigui 
abocant les aigües fecals al clavegueram pluvial. “S’ha de preservar 
l’entorn del corredor biològic, perquè ja pateix una gran degradació”, 
ha indicat Aranda. El consistori resta a l’espera de rebre l’informe de 
l’ACA per prendre les mesures pertinents | SA

MEDI AMBIENT

L’Observatori denuncia un abocament d’aigües 
residuals a la llera del torrent de Mas Duran

la companyia, d’apostar per les seves plantes en de-
triment de la resta.  “El número 1 de Nissan a Zona 
Franca, Genís Alonso, ens demana temps per veure 
com s’organitza la producció, però mentrestant hem 
decidit començar a fer soroll perquè la situació ens 
preocupa”, va afegir el líder sindical. Campos i Gil es 
van comprometre a demanar una reunió urgent amb 
el director de la planta montcadenca de Nissan, Fran-
cesc Puig Llop, i amb el Departament de Treball i In-
dústria de la Generalitat per demanar més informació 
sobre la situació actual i futura de la fàbrica | LG
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Membres de la Marea Pensionista de Montcada van participar el 2 de febrer 
a la manifestació en defensa del sistema públic de pensions organitzada per 
la plataforma Marea Pensionista de Catalunya. La protesta es va iniciar a la 
plaça Universitat i va acabar davant la tresoreria de la Seguretat Social | LR

PROTESTA

Representació local a la manifestació convocada 
per la Marea Pensionista de Catalunya

Les peticions municipals provenen, 
d’una banda, de les accions a des-
envolupar dins del Pla de Mobilitat 
Urbana i Sostenible (PMUS) i, de 
l’altra, de reivindicacions veïnals que 
el consistori ha recollit en diverses 
reunions amb l’AV Can Sant Joan i 
amb la Federació d’Associacions de 
Veïns de Montcada i Reixac (Fav-
mir). Una de les principals deman-
des és que la línia 155 esdevingui 
circular, un projecte que avala el go-
vern municipal perquè “milloraria el 
servei i escurçaria els trajectes en-
tre barris; per anar, per exemple, des de Can Cuiàs a l’INS la Ferreria, 
els usuaris fan un recorregut massa llarg”, ha explicat el president de 
l’Àrea Territorial, Jordi Sánchez (ERC). El Pla de Mobilitat incorpora altres 
demandes vinculades al 155, com la coordinació amb el bus 96 –també 
de la TMB–, ja que habitualment els dos autobusos arriben gairebé sem-
pre alhora a la mateixa parada. Una altra sol·licitud que es traslladarà a 
TMB és que la línia 102, que arriba fi ns a Collserola, es perllongui fi ns a 
Can Cuiàs, per connectar amb el metro i/o amb el 155. També es dema-
na que el 648, que arriba fi ns a la Universitat Autònoma de Barcelona, 
comenci a Can Cuiàs –ara ho fa a Can Sant Joan. Altres peticions com-
partides pel consistori i el veïnat són crear una parada del 96 a l’avinguda 
Meridiana, a prop del CUAP de Sant Andreu –el centre d’especialistes 
referent de Montcada i Reixac–, allargar el recorregut del bus nocturn 
N3 fi ns a la Font Pudenta i Terra Nostra i demanar que el 685, que uneix 
Ripollet amb Montcada i Reixac, no deixi de funcionar durant l’agost | LR

Un total de nou dones víctimes de violències masclistes que resideixen en 
llars tutelades van particiar el 6 de febrer en un curs organitzat per la Policia 
Local, l’Espai Ariadna –un servei d’acollida temporal per a aquestes perso-
nes i els seus fi lls– i Olga Ávila, tècnica en Integració Social. L’activitat va 
incloure dues sessions; la primera, una xerrada a càrrec de la caporal Núria 
León a Barcelona, en què va explicar a les dones mesures de protecció. 
La segona es va fer a la seu de la Policia Local i va consistir en un taller de 
defensa personal que van impartir els agents Óscar Vivas i Antonio Her-
nández, experts en arts marcials. “Ha estat una experiència molt positiva, 
especialment per a elles, que necessiten eines per guanyar confi ança en 
sí mateixes”, va explicar León, tot afegint que la Policia Local s’ofereix a fer 
tallers per a les entitats o col·lectius que ho demanin | PA

PREVENCIÓ

La Policia Local ensenya tècniques de defensa 
personal a dones víctimes de violències masclistes

A partir del 18 de febrer hi haurà quatre informadors als dos passos a 
nivell de l’R2, als carrers Bogatell i Pasqual, durant diferents franges 
horàries. Segons ha explicat la regidora de Serveis Generals, Montse 
Ribera (ERC), l’objectiu de la iniciativa és “advertir les persones del 
perill que suposa creuar les vies quan les barreres estan baixades”. 
Durant la seva jornada, els informadors també realitzaran altres tas-
ques de suport a les portes de centres educatius del municipi. Inicial-
ment, l’acció es farà davant les escoles El Viver i FEDAC | LR

SEGURETAT VIÀRIA

L’Ajuntament farà servir informadors de carrer 
per advertir sobre el perill de creuar les vies
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ACTUACIONS A LA N-150
Es realitzen en diferents punts de la
via, entre Terra Nostra i Can Cuiàs.

L’Ajuntament té el repte i la necessitat d’aconseguir la 

cohesió territorial del municipi i millorar la seva mobi-

litat interna. Per aquest motiu, el consistori està realit-

zant quatre actuacions diferents a la N-150 que per-

metran una veritable connectivitat entre els diferents 

barris que envolten el Turó de Montcada i, a la vegada, 

pacificar el trànsit urbà. Es tracta de la creació d’una 

anella cívica -integrada per una xarxa viària i una altra 

ciclable- la construcció d’una rotonda que donarà una 

alternativa d’accés al barri de Can Cuiàs, una altra ro-

tonda d’entrada al polígon Coll de Montcada i la creació 

d’una trama urbana a Terra Nostra.

La primera de les intervencions permet connectar, per 

mitjà d’un carril segregat per a vianants i per a bicicletes 

i separat de la carretera, els barris de Can Sant Joan, 

Can Cuiàs i Terra Nostra. Aquests tres quilòmetres de 

carril bici que ara es construiran s’afegeixen als quinze 

quilòmetres de xarxa ciclable ja existents al municipi. 

L’actuació s’està fent entre la rotonda que enllaça amb la 

C-17 i el carrer Reixac, a Terra Nostra. Els treballs, que es 

van iniciar a principi de febrer i que finalitzaran a la tar-

dor, consisteixen a reduir els carrils de circulació a 3,20 

metres per cada sentit, per tal de donar cabuda a un 

carril bici d’un metre per cada sentit i a una vorera d’1,80 

d’amplada gairebé a tot el recorregut. La intervenció té 

un cost de 682.000 euros, finançats per l’Àrea Metropo-

litana de Barcelona (AMB) i la Diputació de Barcelona. 

Aquesta actuació s’emmarca en el projecte global de 

pacificació del trànsit de tota la N-150 al seu pas per 

Montcada i Reixac, que inclou també la construcció de 

dues rotondes: una per millorar l’accés al polígon in-

dustrial de Can Cuiàs i una altra per donar accessos 

al cementiri de Collserola i el sector industrial del Coll 

de Montcada. L’AMB subvenciona el 70% de la seva 

construcció i els empresaris dels polígons, la resta. La 

de Can Cuiàs costa 1.027.000 euros i la del Coll de 

Montcada, 635.000.

La darrera actuació és l’arranjament de la N-150 entre 

el carrer Reixac i el carrer Guilleries. Des del passat 

mes de gener s’està actuant en aquesta carretera per 

convertir-la en rambla urbana. El veïnat va decidir, mi-

tjançant un procés participatiu engegat per l’Ajuntament 

i celebrat l’estiu de 2017, el model de trama urbana 

que volia per al seu barri. Entre les principals actua-

cions que es realitzaran per transformar la carretera en 

un vial arbrat, hi ha la creació d’una vorera, la regu-

lació dels encreuaments amb semàfors i cinc passos 

de vianants, la construcció d’un carril bici segregat de 

vehicles i vianants i la instal·lació d’enllumenat al tram 

executat. L’Ajuntament de Montcada i Reixac destina 

1,7 milions d’euros –procedents d’una subvenció de 

l’AMB– per fer l’actuació.

>

OBRES DE MILLORA URBANA

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

INVERSIÓ TOTAL
El cost dels  projectes és de gairebé quatre 
milions d’euros.

LAURA CAMPOS
ALCALDESSA

Montcada i Reixac és un municipi que ha crescut al llarg de la seva història 

condicionat per la seva ubicació geogràfica. Per la seva situació estratègica, a 

l’entrada nord de Barcelona, ha patit la implantació de nombroses infraestructures 

viàries i ferroviàries que han trinxat el territori. El resultat ha estat una fragmentació 

que dificulta la cohesió urbana i social. Ara, el temps de servitud a la capital catalana 

ha finalitzat. No ens podem quedar amb els braços creuats i toquen temps de canvis 

i de millora del nostre poble. 

El futur del nostre municipi passa per cohesionar el territori i connectar tots els barris 

per aconseguir la identitat com a poble. Aquest és el nostre objectiu com a equip de 

govern. Hem d’eliminar barreres i, per això, reclamem el soterrament de la R2 que 

divideix Montcada i Reixac.

Comencem amb la integració de la N-150, que és una actuació fonamental per 

unir els barris de Can Sant Joan, Can Cuiàs i Terra Nostra. És precísament en 

aquest darrer punt de Terra Nostra on més fractura territorial té el barri. Aquesta 

reivindicació història ens permetrà, a més, unir els dos sectors, pacificar el trànsit, 

millorar la mobilitat i  guanyar en seguretat per als vianants

Una major connexió de la ciutat

Una de les principals necessitats de Montcada, i un dels principals reptes d’aquest 

equip de govern, és la cohesió. Cohesió territorial i cohesió social. Som un poble 

dividit per una orografia singular i fracturat per unes infraestructures que ens trinxen.

Tenim una forta identitat de barri que volem potenciar i defensar, però sense deixar 

de ser un sol poble: Montcada i Reixac. Governem per tots els montcadencs, sense 

excloure-hi ningú. Per això hem de cohesionar els barris i enfortir-los i, també, 

cohesionar els barris entre ells.

Com pot ser que no es pugui anar caminant o en bicicleta des de Can Sant Joan a 

Can Cuiàs o a Terra Nostra? La carretera N-150 és un risc i un perill per als veïns 

de Montcada. Estem pacificant-la i integrant-la al barri de Terra Nostra, al municipi. 

Dues rotondes han de permetre la millora en els accessos i la mobilitat als polígons 

industrials de Can Cuiàs i del Coll de Montcada, potenciant-los i modernitzant-los. 

Una vorera amb ombra i il·luminació que faci amable i segur desplaçament a peu 

pel municipi. Un carril bici segregat que permeti una mobilitat ecològica i segura. 

La nova N-150, a la que ja podem buscar-li un nom més nostrat, ha de formar part 

d’aquesta anella cívica que uneixi i cohesioni Montcada.

Volem una Montcada rica i diversa, però també unida i cohesionada.

JORDI SÁNCHEZ
PRESIDENT DE L’ÀREA TERRITORIAL

Estem cohesionant Montcada

D’esquerra a dreta, actual estat de la N-150 al seu pas per Terra Nostra, obres de construcció del carril bici  i rotonda d’accés al polígon del Coll de Montcada.

Una anella cívica per cohesionar el territori

Monogràfi c
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CAN SANT JOAN

Josep Bargalló va recòrrer les instal·lacions i es va entrevistar amb una delegació municipal i l’equip directiu del centre

El conseller d’Educació visita El Viver per 
parlar del projecte de l’institut escola

El conseller d’Educació, Josep 
Bargalló, va visitar el 13 de fe-
brer l’escola El Viver per conèi-
xer de primera mà el projecte 
pedagògic i les instal·lacions del 
centre, que el curs vinent pas-
sarà a ser un institut escola. La 
seva directora, Conxita Roca, i 
una delegació municipal, encap-
çalada per l’alcaldessa, Laura 
Campos (ICV-EUiA), van rebre 
el representant del Govern cata-
là, qui va parlar de l’aposta del 
Departament pel model dels ins-
titut escola per donar resposta 
a l’increment de matrícula a se-
cundària a curt termini. “Hem 
de veure com funciona, però 
creiem que serà una bona elecció 
tant a nivell pedagògic com en 
la lluita per acabar amb la se-
gregació escolar”, va comentar 
Bargalló després de l’entrevista 
que va mantenir amb la direcció 

i la delegació municipal. Sobre 
els motius de l’elecció d’El Viver 
com institut escola, el conseller 
va explicar que el Departament 
ha escollit “centres amb un bon 

projecte pedagògic que es tro-
ben en un context territorial 
que necessita escolarització”, 
va dir, tot destacant que la deci-
sió s’ha pres conjuntament amb 
l’Ajuntament, que celebra la de-
cisió. “Estem molt satisfets que 
s’hagi triat El Viver per posar 
en marxa aquest nou model 
de centre públic al municipi”, 
va manifestar l’alcadessa, qui 
va avançar que el Departament 
d’Educació podria ampliar l’ofer-
ta d’instituts escoles a la ciutat de 
cara al curs 2020-21.
Durant la visita al centre de Can 
Sant Joan, Bargalló va parlar 
amb infants de diferents cursos, 
els quals li van fer cinc cèntims 
dels projectes i les activitats que 
treballen a l’aula. L’alumnat de 
6è va traslladar al conseller la 
seva alegria perquè podrà conti-
nuar a la mateixa escola durant 
l’etapa de l’ESO. En representa-
ció de tot el grup, una nena li va 
lliurar un llibret amb les seves 
impressions sobre l’ampliació del 
centre amb els estudis obligatoris 
de secundària. “Per a nosaltres 
és un gran repte. El conseller 
ens ha encoratjat a treballar 
i ens ha comentat que aviat 
ens convocaran a una jornada 
amb altres instituts escoles per 
conèixer la seva experiència i 
començar a dissenyar la nos-
tra”, va explicar la directora.

El conseller d’Educació, Josep Bargalló, va visitar algunes aules de l’escola El Viver acompanyat d’una delegació municipal i de la directora del centre

El Departament aposta 
pel nou model de 
centre per afrontar les 
necessitats a l’ESO

El Govern no concreta res sobre el futur INS M. Miró 
El govern municipal va aprofi tar la 
visita del conseller Josep Bargalló 
per posar damunt la taula alguns 
dels problemes en l’àmbit educa-
tiu al municipi. La primera deman-
da de l’alcaldessa, Laura Campos 
(ICV-EUiA), va ser la construcció 
del nou INS Montserrat Miró, que 
estava previst entrés en funciona-
ment el curs 2012-13. “Hem de 
prendre una decisió, que hem 
d’acabar de valorar amb l’Ajunta-
ment”, va dir el màxim responsa-
ble del Departament d’Educació. 

“També estem treballant en el 
pla de millores a les infraestruc-
tures, que estan comptabilitza-
des en el proper pressupost de la 
Generalitat, que podrem executar 
un cop s’aprovi”, va afegir el con-
seller.

Escola bressol. Campos també 
va plantejar a Bargalló un tema 
relacionat amb l’EBM Can Sant 
Joan, amb unes instal·lacions 
amb nombroses defi ciències. La 
proposta de l’Ajuntament con-

sisteix a construir un nou centre 
en el recinte de l’escola El Viver, 
a la part entre el camp de futbol 
i el canal de la Mina, fi nançat 
amb l’aportació que la Generali-
tat adeuta al consistori en matèria 
d’escoles bressol. “La Generalitat 
podria invertir el retorn d’aquesta 
quantitat econòmica en la cons-
trucció d’una nova escola bressol 
aprofi tant que s’hauran de fer 
obres a El Viver per poder acollir 
les aules de l’ESO”, va explicar 
l’edil | SA

JUSTÍCIA PER A SERGIO
El judici contra el presumptes autors de la pallissa al jove 
montcadenc Sergio Mármol al 2015 ha quedat vist per 
a sentència després de dos dies de vista oral
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Tres montcadencs alumnes de la 
Universitat Autonòma de Barcelo-
na (UAB) han rebut una beca sala-
ri Ítaca-Banco Santander, que con-
sisteix en una aportació men sual 
de 500 euros durant els mesos lec-
tius i l’import de la matrícula. Els 
tres joves benefi ciaris són Josefi na 
Álvarez, que estudia segon curs de 
Bioquímica; i Joan Llorente i Joel 
Seba, que han iniciat aquest curs 
els seus estudis d’Administració i 
Direcció d’Empreses i d’Educació 
Primària, respectivament. 
Per poder accedir-hi, és necessa-
ri que l’alumne hagi fi nalitzat els 
estudis de batxillerat amb un ex-
pedient acadèmic brillant en un 

dels instituts inscrits al programa 
Campus Ítaca, al qual estan ad-
herits els tres instituts públics del 
municipi –Montserrat Miró, La 
Ferreria i La Ribera. Un altre dels 
requisits és matricular-se al primer 
curs de qualsevol grau impartit a 
la UAB i que disposin d’un nivell 
de renda familiar que els perme-
ti accedir a les beques ordinàries 
que concedeix el Ministeri d’Edu-
cació, Cultura i Esport. 

Valoració. L’ajut ha estat una gran 
alegria per a tots tres estudiants. 
“És una tranquil·litat a nivell 
econòmic però, a la vegada, su-
posa una gran pressió perquè 
ho has d’aprovar tot perquè te 

la vagin renovant cada curs”, 
ha manifestat Álvarez, qui ha re-
comanat a Llorente i Seba “tre-
ballar molt i portar-ho tot al 
dia”.  Per a Seba, l’ajut és un pre-
mi a l’esforç i la dedicació durant 
els dos anys de batxillerat: “Des 
de petit m’ha fet molta il·lusió 
ser mestre i amb aquesta beca 
se m’obre una gran oportuni-
tat si segueixo treballant”. En 
aquest sentit també s’ha manifes-
tat Llorente, qui creu que l’ajut 
li dona tranquil·litat per encarar 
el seu futur. “És un alleujament 
perquè tens resolta la part eco-
nòmica”, ha dit. Llorente i Álva-
rez són exalumnes del M. Miró i 
Seba, de La Ferreria. 

Joan Llorente, Joel Seba i Josefi na Álvarez són els tres estudiants que han rebut la beca en el marc del programa Ítaca-Banco Santander

Sílvia Alquézar | Montcada

UNIVERSITAT

La beca inclou una aportació mensual de 500 euros i l’import de la matrícula

Tres alumnes locals de la UAB reben 
un ajut salari Ítaca-Banco Santander
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Un grup de joves vinculat a l’Es-
pai Jove Can Tauler participa en-
guany a les activitats del projecte 
de l’Àrea Metropolitana de Barce-
lona (AMB) ‘Tenim Drets, Teixim 
Llibertats’, del qual en forma part 

l’Ajuntament de Montcada i Rei-
xac juntament amb una desena 
de municipis. En aquesta edició 
es tanca el cicle de tres anys dedi-
cat a les persones refugiades i, en 
concret, es treballa el tema sobre 
el dret a l’aigua. El programa vol 

aprofundir sobre la problemàtica 
amb l’accés, el control i l’ús de 
l’aigua, quina vinculació té amb 
els drets de les dones i el seu im-
pacte sobre la salut, l’alimentació i 
l’habitatge digne, entre d’altres as-
pectes. Les persones participants 
també coneixeran casos concrets 
de confl ictes armats i la seva rela-
ció amb l’aigua, com la gestió dels 
campaments de persones refugia-
des situats al Líban o a municipis 
com el de Kobani (Síria). 
Segons les dades de l’AMB, el 
28% de les persones d’arreu del 
món (1.100 milions) no té accés a 
serveis d’aigua potable gestionats 
de manera segura i un 62% (2.600 
milions) no compta amb serveis 
de sanejament segurs. Un total 
de 263 milions de persones, ma-
joritàriament dones i nenes, ha de 
caminar almenys 30 minuts per 
accedir a una font d’aigua segura. 
Més de 884 milions de persones 
no tenen un servei bàsic de sub-
ministrament d’aigua potable a la 
llar i l’escassetat d’aquest element 
ja afecta 4 de cada 10 persones.

Sílvia Alquézar | Redacció

‘TENIM DRETS, TEIXIM LLIBERTATS’

Enguany es treballa el problema de l’accés a l’aigua

En marxa la tercera edició 
de la iniciativa de l’AMB

L’equip LSM_Nostromo, de 4t d’ESO de La Salle, ha aconseguit el guardó a l’emprenedoria
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Les tres escoles del municipi que 
han participat a la fase classifi ca-
tòria de la competició de robòtica 
First Lego League han fet un excel-
lent paper. Enguany, la temàtica del 
certamen girava entorn a l’espai i la 
vida en òrbita.
L’escola El Turó, que va participar 
el 9 de febrer a la fase classifi catò-
ria feta a la Universitat Autònoma 
de Barcelona, ha guanyat el premi 
al millor projecte científi c, elabo-
rat per alumnes del cicle superior. 
L’equip va crear una gamma de 
roba ecològica per als astronautes 
amb plàstic compostable, ja que en 
l’actualitat la roba bruta es llença 
a l’espai perquè es desintegri. “Els 
infants van estar buscant infor-
mació i van trobar una empresa 
de l’Uruguai que treballa amb 
un material que es dissol amb ai-
gua calenta”, ha comentat Nacho 
Gálvez, un dels professors que ha 
treballat el projecte amb l’alumnat. 
D’altra banda, l’equip Robopros 
de l’escola Fedac, format per alum-

nes de 5è i 6è, ha aconseguit el se-
gon premi en robots i el primer en 
el projecte científi c, a la competició 
que va tenir lloc a la Universitat 
Politècnica de Catalunya. “Han 
dissenyat un videojoc per a dis-
positius androids amb l’objectiu 
de fer més suportable el tema 
de la solitud i l’avorriment a 
l’espai”, ha explicat el director del 
centre, David González. 
Pel que fa a secundària, La Salle 
va participar a la fase prèvia de la 
UAB amb un total de 6 equips de 
tots els cursos de l’ESO. El conjunt 
LSM_Nostromo va guanyar el pre-
mi a l’Emprenedoria, mentre que 
l’equip Galaxy Boys va rebre una 
menció en innovació. En un comu-
nicat, el centre s’ha mostrat molt 
satisfet amb la participació dels 
seus alumnes: “Van entregar-se al 
100% i van demostrar tot el que 
han treballat al llarg d’aquests 
mesos”. Cap dels equips montca-
dencs ha aconseguit la classifi cació 
per a la fase fi nal, que enguany tin-
drà lloc a Tenerife. 

Sílvia Alquézar | Redacció

CONCURS DE ROBÒTICA

Han participat a les fases classifi catòries per a la fi nal

El Turó, La Salle i el Fedac, 
premiats a la Lego League

El conjunt Robopros, de l’escola Fedac, ha quedat segon en robot i primer en el projecte científi c
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L’equip del cicle superior de l’escola El Turó ha guanyat el premi al millor projecte científi c
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El projecte ‘Tenim drets, teixim llibertats’ és una iniciativa de l’Àrea Metropolitana de Barcelona
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El judici contra els tres presump-
tes autors de la pallissa que va 
sofrir el jove montcadenc Sergio 
Mármol el 22 de novembre del 
2015 a la sortida de la discoteca 
Tropicana de Malgrat de Mar i 
que l’ha deixat amb greus seqüe-
les físiques ha quedat vist per a 
sentència, després de dues sessi-
ons orals –el 31 de gener i el 4 de 
febrer– a l’Audiència de Barcelo-
na.  La instrucció del cas ha estat 
llarga i complicada perquè, en un 
principi, hi va haver molts impli-
cats que es van anar descartant 
per falta de proves. 

Parlen els acusats. A la primera 
jornada van declarar els acusats, 
tots tres veïns de Granollers 
–M.D.B, en prisió preventiva des 
de fa tres anys; M.P.S. i R.S.C., a 
presó des d’en fa un– i una desena 
de testimonis, que van explicar di-
ferents versions de la baralla que 
va tenir lloc entre un grup nom-
brós de persones a partir de les 6h, 
davant de la discoteca. Un dels 
amics de Sergio que anava amb ell 
la nit dels fets va manifestar que 
va veure “quatre persones donar 
puntades de peu al cap de Ser-
gio, quan ja estava al terra in-
conscient”, una autoria que no va 

reconèixer cap dels acusats. No-
més un d’ells, M.D.B, va admetre 
que, en el moment de l’embolic, li 
va donar “una empenta que el 
va fer caure al terra”. Respecte 
als altres dos acusats, la majoria 
dels testimonis van declarar que 
els van veure arribar al lloc dels 
fets en un cotxe conduït per una 
amiga. Sobre el seu grau d’impli-
cació en el confl icte, gairebé tots 
els testimonis de la defensa van 
coincidir a destacar que no van 
veure si els dos joves van agredir 
Sergio. En opinió de l’advocat de 
la víctima, Javier Requena, “han 
acordat una estratègia comuna 
de defensa per exculpar M.P.S. 
i R.S.C. i carregar l’autoria dels 
fets sobre M.D.B.”.

Segona sessió. Durant el segon 
dia del judici van declarar les 
metgesses forenses i la mare de 
Sergio, Eva Hernando, qui va 
explicar com és la vida del seu fi ll 
després de la pallissa. “Necessi-
ta ajuda per menjar, per anar 
al lavablo i dutxar-se. No pot 
caminar i, tot i que ha recupe-
rat la parla, encara costa molt 
d’entendre’l. He hagut de dei-
xar de treballar perquè necessi-
ta atenció les 24 hores del dia”, 
va dir, recordant també la difícil 

situació econòmica de la família, 
que ha hagut de demanar un 
préstec per pagar la rehabilitació 
de Sergio després que hagi estat 
donat d’alta del tractament que 
seguia a la sanitat pública. 
Per la seva banda, les doctores 
van declarar que Sergio va ser 
atès a l’Hospital Germans Trias 
i Pujol de Badalona d’un trau-
matisme craneoencefàlic greu, 
amb una fractura a la base del 
crani –la més important– i dues 
laterals. Segons les metgesses, la 
gravetat de les ferides –la víctima 
va estar sis mesos en coma– no 
és fruit d’un únic impacte o d’un 
cop contra el terra després de re-
bre una empenta. Respecte a les 
seqüeles físiques, l’informe de les 
forenses conclou que “l’agressió 
va suposar una afectació molt 
greu en les funcions neurolò-
giques de Sergio, que s’ha con-
vertit en un gran dependent”.

Sergio Mármol, amb la seva mare (segona per la dreta) i familiars i amics, a l’Audiència de Barcelona on es van celebrar les dues sessions del judici
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Sílvia Alquézar | Barcelona

TRIBUNALS

L’Audiència de Barcelona va acollir el 31 de gener i 
el 4 de febrer les dues sessions de la vista oral 

Vist per a sentència 
el judici per l’agressió 
brutal a Sergio Mármol

La Fiscalia rebaixa la petició de presó
La Fiscalia ha rebai-
xat la petició de presó 
contra els tres acusats 
de 14 a 6 anys per un 
presumpte homicidi 
amb dol eventual per 
la difi cultat de determi-
nar els fets. L’acusació 
particular manté els 14 
anys per un presumpte 
delicte d’assassinat en 
grau de temptativa i 
una indemnització d’un 
milió d’euros. Per la seva banda, 
les defenses van demanar l’abso-
lució o, subsidiàriament, una con-
demna per lesions o intent d’ho-
micidi desistit i amb imprudència 
greu amb l’atenuant de consum 
d’alcohol i drogues. D’altra ban-
da, el lletrat de M.D.B. va remar-
car que cap testimoni va veure al 
seu client colpejar amb el peu el 
cap de la víctima, mentre que els 

DIA DE LA DONA TREBALLADORA

La imatge il·lustrarà el programa d’actes per celebrar l’efemèride al municipi

Lilian Guillermina Rosales guanya 
el concurs de cartells del 8 de març
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L’entitat Sin teta hay paraíso orga-
nitza tots els dilluns fi ns al 25 de 
març un taller per confeccionar 
coixins en forma de cor, que aju-
den a alleujar els efectes de la in-
tervenció quirúrgica dels càncers 
de mama. El taller va començar el 
4 de febrer i es fa al Centre Cívic 
La Ribera, de 17 a 19h. Els coi-
xins es regalaran al departaments 

d’oncologia i patologia mamària 
dels centres hospitalaris perquè 
els distribueixin entre les perso-
nes malaltes. L’activitat és gratuïta 
i només cal portar tisores. D’altra 
banda, Montcada Aqua va reco-
llir el 4 de febrer un total de 166 
euros a la jornada solidària que va 
organitzar coincidint amb el Dia 
Mundial contra el Càncer | SA 

Sin teta hay paraíso fa un taller de 
coixins en forma de cor a la Ribera

Lilian Guillermina Rosales, de 
Tarragona, ha guanyat el quart 
concurs de cartells que convoca 
l’Ajuntament de Montcada i Rei-
xac per tal de triar la imatge pro-
mocional del programa del Dia 
Internacional de les Dones que 
es durà a terme al municipi per 
commemorar l’efemèride, que se 
celebra el 8 de març. L’obra és 
una versió de la mítica fotogra-
fi a ‘Esmorzar sobre un gratacels’, 
protagonitzada en aquest cas per 
dones d’edats, professions i estils 
diferents que seuen al damunt 
d’una biga, però en comptes de 
Nova York, tenen Montcada i 
Reixac als seus peus. El primer 
premi del certamen està valorat 

en 450 euros. El jurat ha decidit 
atorgar dos accèssits, valorats en 
300 euros cadascun, a altres dues 
obres del total de 14 presentades. 
El primer accèssit ha recaigut en 
Carolina Ángel, de Montcada, i el 
segon, en Júlia Nonell, de Ripollet. 

Guardons. L’acte ofi cial de lliura-
ment dels premis tindrà lloc el 20 
de febrer (19.30h), en el marc de 
la inauguració de l’exposició so-
bre el 8M a Montcada i Reixac 
que es podrà visitar al Kursaal 
fi ns al 22 de març, que inclourà 
també els microrelats presentats 
a la cinquena edició del certamen 
‘Dones veu a les dones?’ i l’ex-
posició itinerant ‘Cap més sabata 
vermella’, elaborada pels grups 

Sílvia Alquézar | Montcada

El cartell guanyador del concurs del 8M

de dones del municipi amb mo-
tiu de la commemoració del 25N 
del 2018.

altres dos advocats van intentar 
treure credibilitat, al·legant que els 
testimonis han canviat les seves 
versions en diverses ocasions. Els 
defensors de M.P.S. i R.S.C. mis-
satges d’àudio que impliquen als 
seus clients gravats a un grup de 
‘Whatsapp’ per un testimoni no 
són concluents i que els va aportar 
per interessos espuris. A la foto, un 
moment del judici | SA

El programa començarà el 17 de 
febrer amb una xerrada i un taller 
sobre bruixeria a càrrec de Gremi 
de l’Art, a l’Espai Jove Can Tauler, 
d’11.30 a 13.30h. El dia 22, hi ha 
prevista una taula rodona sobre les 
dones de la tercera edat i, el 24, un 
taller d’autodefensa per a nenes a 
partir de 8 anys. Les activitats 
continuaran al març amb un cafè-
tertúlia de Carnestoltes el dia 2, 

un cinefòrum el 9 i una exposició 
fotogràfi ca de dones montcaden-
ques, el 6 de març. Les jornades 
clouran el dia 15 amb una xerrada 
sobre dones i música, que inclourà 
una jam session. “Enguany, repe-
tim format ampliant activitats, 
buscant apropar el feminisme 
a totes les dones, de tots els orí-
gens ètnics i edats”, ha expressat 
Karia tydes en un comunicat | SA 

Kariatydes i la CUP organitzen 
les segones jornades feministes
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El Consorci del Besòs fi nançarà 
la dinamització del projecte co-
munitari ‘El Rec Comtal es mou!’ 
d’aquest estiu, amb una inversió 
de 15.000 euros, tal com es va 
acordar el 4 de febrer en el decurs 
d’una reunió entre els ajuntaments 
de Montcada i Reixac i Barcelona 
i el Consorci. L’objectiu de la tro-
bada era parlar sobre la continuïtat 
d’aquesta acció, que té per objec-
tiu promoure activitats culturals, 
socials i mediambientals al voltant 
del canal. El projecte el gestiona la 
Taula Comunitària del Rec Com-
tal, formada per representants dels 
consistoris i d’entitats d’ambdues 
ciutats.
En representació de Montcada i 
Reixac hi van assistir el president 
de l’Àrea Territorial, Jordi Sánchez 
(ERC), i la presidenta de l’Àrea 
Social, Mar Sempere (Círculo). 
“Estem molt contents per la con-
tinuïtat del projecte un estiu més 
i agraïm al Consorci la tasca i el 
suport que ens dona per millo-
rar la cohesió social i territorial 
de zones limítrofes, com és el cas 

del tram de Rec Comtal entre 
Can Sant Joan i Vallbona”, ha 
indicat Sánchez. L’edil ha avançat 
que, de cara el 2020, es vol obrir 
un marc de debat entre el Consor-
ci, els ajuntaments, la Taula del Rec 
Comtal i d’altres entitats per tal de 
millorar i ampliar el projecte. El re-
gidor ha agraït la tasca i la implica-
ció de la ciutadania, que considera 
“fonamentals per a la garantia 
de l’espai públic”. 

Petició. L’AV de Can Sant Joan 
s’ha mostrat contenta per la conti-
nuïtat del projecte, tot i que ha la-
mentat que les administracions no 
s’hagin compromès a donar-li una 
estabilitat de futur. “Ens agradaria 
no haver de lluitar cada any pel 
projecte. Nosaltres proposem la 
seva ampliació amb la contra-
ctació d’un dinamitzador de l’es-
pai durant tot l’any”, ha manifes-
tat Antonio Alcántara, de l’entitat 
veïnal, qui ha recordat a l’Ajunta-
ment que encara no ha presentat a 
l’AV el Pla Director del Rec Com-
tal “tal com es va comprometre a 
fer l’any passat”.

Sílvia Alquézar | Redacció

CAN SANT JOAN

El Consorci del Besòs fi nançarà novament la iniciativa

El projecte ‘El Rec Comtal 
es mou!’ tindrà continuïtat

CASA DE LA VILA

A l’acte va participar la mare d’un jove transsexual de Rubí que es va suïcidar al 2015

Una xerrada amb testimonis directes 
posa cara a l’assetjament escolar
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La plataforma AlanMón va oferir 
el 12 de febrer a la Casa de la Vila 
una xerrada sobre l’assetjament es-
colar amb testimonis directes que 
van posar cara i emocions a la pro-
blemàtica. La promotora de la tro-
bada, la montcadenca Maria Rosa 
Hernández, professora de secundà-
ria, va destacar durant la presenta-
ció de l’acte “la importància de 
no normalitzar el bullying”. Tam-
bé va intervenir Esther Albert, de 
Rubí, la mare del jove transsexual 
que es va suïcidar al 2015 a cau-
sa de l’assetjament escolar que va 
patir durant anys a l’institut. “Ens 
van trencar la vida, però hem 
decidit explicar la nostra dura 
experiència per evitar que es 
tornin a repetir casos com el 
del meu fi ll Alan, al qual van 
fer la vida impossible i el van 
anul·lar com a persona per ser 
diferent”, va dir. 

Testimonis. Per part d’AlanMón 
van parlar Míriam Fernández i Ós-
car Sòlvez, dos joves de Rubí que 

van sofrir assetjament escolar. “Els 
nostres objectius són conscienciar 
la població sobre la problemàti-
ca, acompanyar i assessorar les 
víctimes i treballar amb les es-
coles perquè disposin de les eines 
per fer front al bullying”, va dir 
Fernández. Sòlvez va donar in-
formació per saber identifi car els 
casos d’assetjament escolar. “És 
important distingir entre el bu-
llying i les criaturades. En l’as-
setjament hi ha una reiteració 
en el temps”, va assenyalar. La 
xerrada també va comptar amb la 

visió d’una persona que va viure 
la situació com espectadora i asset-
jadora. “Me’n penedeixo moltís-
sim. Vaig créixer en un entorn 
amb violència masclista i, quan 
ets petita, penses que aquesta és 
la manera de gestionar les emo-
cions”, va dir Eli Montero, qui 
recorda que l’escola no disposava 
de mecanismes per fer front al 
problema. La xerrada va inclou-
re les aportacions de la pedagoga 
d’AlanMón, Mercy Quispe; la psi-
còloga Laia Hernández i l’agent de 
la Policia Local Jaime Martínez.

M. Rosa Hernández va presentar la xerrada, on va participar Esther Albert (al mig), mare de l’Alan

Sílvia Alquézar | Montcada
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A només tres mesos per a la fi  del mandat...
En la recta fi nal del mandat, La Veu ha donat l’opor-
tunitat, tant al govern com a l’oposició, de fer balanç 
sobre els últims quatre anys. Com era de preveure, 
la valoració de l’alcaldessa, Laura Campos, i de la 
resta de grups que formen part de l’executiu –ICV-
EUiA, ERC i Círculo– dista molt de la que fan la 
resta de formacions polítiques. El govern assegura 
que el grau de compliment del seu Pla d’Actuació 
Municipal (PAM) ha estat molt elevat i que, fi ns i 
tot, s’han executat més accions de les previstes en 
un inici. També afegeix que governar en minoria, 
malgrat la feblesa que implica, força a treballar pel 
consens i, com a exemple, recorda que la majoria 
de punts duts a l’aprovació del plenari han tirat en-
davant amb el suport de formacions de l’oposició.
L’anàlisi dels altres grups sobre el que ha estat el 
mandat és ben diferent. Si bé alguns reconeixen que 
els problemes econòmics heretats han condicionat 
l’acció de govern, retreuen a l’executiu que s’hagi 
centrat més en el dia a dia que a fer nous projectes. 

No veuen per enlloc el canvi de rumb que, en inici, 
plantejava el tripartit, malgrat que les lectures són 
diferents en funció de qui les fa. El PSC considera 
que ha estat un govern continuïsta que s’ha limitat a 
seguir amb els projectes endegats a l’anterior man-
dat. Per al PDeCAT, la ciutat no ha avançat gens. La 
CUP esperava accions valentes i trencadores, men-
tre per al PP hi ha hagut passivitat. Cs ha declinat 
opinar després de la renúncia inesperada del seu 
portaveu.
El resum global del balanç constata, d’una banda, 
que gestionar no és gens fàcil, cal conèixer com fun-
ciona la maquinària de l’administració i ajustar-se 
als seus tempos, tot i que això no ha de ser una ex-
cusa per deixar de fer les polítiques compromeses. I 
de l’altra, que l’oposició també té una gran respon-
sabilitat, ha de fi scalitzar l’acció de govern i procurar 
que els projectes necessaris per a la ciutat no es 
paralitzin malgrat que hi hagi un govern en minoria.

* Felicitació al montcadenc Adrià Salas, del grup La Pegatina, per ser l’autor 
de la cançó que representarà Espanya al festival d’Eurovisió (21 de gener)
* Després de quatre anys d’espera, arrenca a l’Audiència de Barcelona el 
judici contra els tres acusats de l’agressió a Sergio Mármol (31 de gener)
* L’actriu Fenda Drame, veïna de Mas Rampinyo, protagonitza ‘Los otros 
Gondra’, una obra estrenada al Teatro Español de Madrid (24 de gener)

* Una persona mor atropellada a  la línia R3,  a l’alçada de l’estació de Bifurcació 
(3 de febrer)
* La cançó ‘La Venda’, creada pel montcadenc Adrià Salas, del grup La Pe-
gatina, serà la representant d’Espanya al Festival d’Eurovisió (21 de gener)
* Treballadors de l’Ajuntament fan una aturada de 10 minuts per protestar 
contra el judici als encausats per l’1 d’octubre (12 de febrer)

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

* Comença el judici pel cas de l’agressió que va deixar el jove Sergio Mármol 
amb greus seqüeles (30 de gener)
* L’Audiència de Barcelona ha acollit la primera sessió del judici per 
l’agressió a Sergio Mármol (31 de gener)
* Rebutjada la moció de Ciutadans demanant que no s’indulti els líders so-
biranistes en cas que siguin condemnats pel Tribunal Suprem (1 de febrer)

* C l j

Les notícies locals més vistes 
l’última quinzena

Opinió
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16 l dissabte
Solidaritat. Jornada de donacions de 

sang. Horari: De 9 a 13.30h. Lloc: Casa 

de la Vila.

Visita. ‘El carrer de l’Hospital, eix viari 

pre-romà’. Hora: 11h. Organitza: Fun-

dació Cultural Montcada.

Teatre. ‘Només una vegada’, de la Cia. 

La Pocket i Festival Grec Barcelona. 

Hora: 21h. Lloc: Teatre Municipal. Preu: 

12 euros anticipada / 15, a taquilla.

17 l diumenge
Visita. ‘La fàbrica de l’aigua’ Hora: 12h. 

Lloc: Casa de les Aigües. Organitza: Mu-

seu Municipal.

Exposició. Visita guiada a la mostra ‘Em-

premtes de dones’, a càrrec de les artis-

tes. Hora: 12h. Lloc: Auditori Municipal.

18 l dilluns
Hora del conte. Canta’m un conte’ (per 

a infants fi ns a 3 anys). Hora: 17h. Lloc: 

Biblioteca Elisenda (cal inscripció prè-

via).

19 l dimarts
Inauguració. Exposició ‘Paraules d’aquí 

que venen d’allà’. Hora: 19.30h. Lloc: 

Casa de la Vila. Organitzen: SLC i MCC.

20 l dimecres
Hora del conte. Rondalles catalanes i 

mallorquines. Hora: 18h. Lloc: Bibliote-

ca Elisenda de Montcada.

Xerrada. ‘Muntanyisme i solidaritat’, 

a càrrec de Sergio Mingote i projecció 

d’un documental. Hora: 18.30h. Lloc: 

Biblioteca Elisenda.

21 l dijous
Taller. ‘Contes a la vora del foc’, amb 

motiu del Dia Internacional de la Llen-

gua Materna (DILM). Hora: 17.30h. 

Lloc: Kursaal.

22 l divendres
Taller. ‘Paraules en silenci’, de llengua 

de signes catalana. Hora: 18h. Lloc: Bi-

blioteca de Can Sant Joan.

23 l dissabte
Fira. Del Llibre Infantil i Juvenil. Horari: 
d’11 a 20h. Lloc: Biblioteca Elisenda, 
Àgora del Montcada Aqua i Teatre Mu-
nicipal (veure pàgina 17). 

25 l dilluns
Xerrada. Sobre estalvi energètic, a càr-
rec de la consultora energètica Sílvia 
Invers. Hora: 18h. Lloc: Casa de la Vila.

26 l dimarts
Taula rodona. ‘Els rols femenins a la lite-
ratura infantil i juvenil’. Hora: 18h. Lloc: 
Casa de la Vila.

Carnaval. Taller de màscares i cercavila  
Hora:17.30 i 19h. Lloc: La Ribera.

28 l dijous
Carnaval. Arribada del Rei Carnestoltes. 
Hora: 16.30. Lloc: Plaça de l’Església.

Cinefòrum. Sobre el documental ‘Soni-
ta, afganesa, rapera i sense por’. Hora: 
17.30h. Lloc: Espai Jove Can Tauler.

Ple. Sessió ordinària de febrer. Hora: 
19.30h. Lloc: Casa de la Vila.

Ajuntament 935 726 474

Ambulàncies 061

Sanitat Respon 902 111 444

Mossos d’Esquadra 088-112

Policia Local 092

Policia Nacional 935 642 450

Taxis 936 917 600

Telèfons d’interès

15 16 17

22 23 2419 20 2118
R.Miró El Punt El PuntJ.Vila C.Pardo M.GuixJ.Duran

La Rambla

J.Relat Rivas J.DuranLa Rambla

27 128

J.Relat

2 3

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

25 26
J.Vila C.Pardo C.Pardo

20 DE FEBRER, 18.30H
BIBLIOTECA ELISENDA

MUNTANYISME I SOLIDARITAT
Conferència i documental a càrrec 
de l’alpinista Sergi Mingote

Agenda

      febrer/març

fa
rm

à
c
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s

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

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

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

EXPOSICIÓ
EMPREMTES DE DONES
Col·lectiva de gravats
Fins al 24 de febrer

EXPOSICIÓ

8 de MARÇ
Concurs de cartells i
Concurs microrelats 
‘Dones veus a les 
dones?’

Inauguració 

20 de febrer (19.30h)

EXPOSICIÓ
PARAULES D’AQUÍ 
QUE VENEN D’ALLÀ

SLC I MCC
19 de febrer, 19.30h

J.Relat

EXPOSICIÓ
DIÁLOGOS
Tomàs Morell
Inauguració: 26 de febrer, 19.30h
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DIA DE LA LLENGUA MATERNA
Del 18 al 22 de febrer, Montcada celebra 
l’efemèride amb diferents activitats

El complex Montcada Aqua, on 
es troba la Biblioteca Elisenda, 
acollirà el 23 de febrer la I Fira 
del Llibre Infantil i Juvenil, d’11 
a 14h i de 17 a 20h. Durant tota 
la jornada es faran desenes d’acti-
vitats per mostrar tots els àmbits 
que abasta aquest gènere. Es trac-
ta d’una de les cites destacades 
del programa de l’Any de la Li-
teratura Infantil i Juvenil que pro-
mouen l’Ajuntament i les biblio-
teques. L’Àgora serà l’escenari 
d’una fi ra de llibres que comptarà 
amb la presència d’una dotzena 
d’editorials, de l’associació ‘Àl-
bum Barcelona’ –que agrupa 22 
editorials– i de 13 il·lustradors. 
Actors de la companyia Teatrada 
Musical amenitzaran la Fira amb 
la recreació de diferents personat-
ges de contes.

Programa. Mentrestant, a l’interi-
or de l’Elisenda, s’aniran succeint 
diferents activitats com un taller 
de contes i titelles a càrrec d’Ester 
Banyoles (11.15h); les presenta-
cions dels llibres Monstruari, un 
recopilatori de relats per a públic 
juvenil amb Alícia Gili, Mercè Ba-

garia, Ferran d’Armengol i Sergi 
G.Oset (11.30h); una nova edi-
ció de Liliana, d’Apel·les Mestres, 
amb l’actualització del text a càr-
rec de Teresa Duran (12.30) i El 
gato gris, de l’autora i il·lustradora 
montcadenca Laia Mullor, fi na-
lista dels Premis Circulo Rojo 
(13.30h). La rondallaire Rosa Fité 
farà una sessió especial de L’hora 
del conte per als més petits (12h).
A la tarda hi haurà més presenta-
cions de llibres i taules rodones. 
El Museu donarà a conèixer la 
publicació de caràcter divulga-

tiu ‘Viu les Maleses amb l’Alícia 
i l’Orisos’, editada per l’Ajunta-
ment (17h); Gemma Garcia Vi-
lardell parlarà del seu llibre Així 
de cop i volta... sense avisar i per 
sorpresa (17.30h); es presentarà 
la saga de novel·les de fantasia, 
aventura i humor Kandigir i joves 
creadors protagonitzaran una 
taula rodona sobre la creació al 
Teatre Municipal (17h). Per al 
públic infantil, hi haurà durant 
la tarda l’espai d’experimentació 
‘Llegir amb els 5 sentits’ i la ses-
sió ‘Con tes desex plicats’, a càrrec 

del grup Vivim del Cuentu. La 
regidora de Cultura i Patrimoni, 
Mónica Martínez (ICV-EUiA), 
confi a que “la fi ra sigui un es-
deveniment molt participatiu i 
la primera de moltes edicions 
més”. Per a l’alcaldessa, Laura 
Campos (ICV-EUiA), “aquesta 
cita ha de convertir Montcada 
en l’epicentre de la literatura 
infantil i juvenil a la comarca”. 
Tota la informació sobre la Fira 
i de l’Any LiJ es pot consultar a 
www.anydelaliteraturainfantilijuvenil.
montcada.cat.

La Fira del Llibre reunirà escriptors, 
il·lustradors, editorials i rondallaires
Tindrà lloc el 23 de febrer al complex Montcada Aqua i oferirà activitats per a tots els públics

ANY DE LA LITERATURA INFANTIL I JUVENIL

Dues joves remenen llibres entre les prestatgeries de la Biblioteca Elisenda que el 23 de febrer acollirà la Fira del Llibre Infantil i Juvenil

‘Els rols femenins a la literatu-
ra infantil i juvenil’ és el títol 
de la taula rodona que tindrà 
lloc el 26 de febrer a la Casa de 
la Vila dins de l’Any de la LiJ 
(18h). L’activitat s’adreça al pú-
blic adult, tant general com pro-
fessional (educadors, mestres, 
etc), que fa de pont entre llibres 
i infants. Les ponents que parti-
ciparan al debat són l’escriptora 
Bel Olid; la bibliotecària jubila-
da i especialitzat en LiJ, Núria 
Ventura; la crítica literària Ana 
Díaz-Plaja i la mestra Eva Mar-
tínez, especialista en educació 
emocional i en l’acompanya-
ment a través dels contes | LG

Debat sobre els 
rols femenins 
als contes

Laura Grau | Redacció
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La Fira vol convertir 
Montcada en l’epicentre 
de la literatura infantil i 
juvenil a la comarca

Les biblioteques de Montcada i 
Reixac organitzen una jornada 
professional sobre noves narra-
tives il·lustrades el 23 de febrer 
en el marc de la I Fira del Llibre 
Infantil i Juvenil. L’activitat, que 
es farà durant el matí a l’Auditori 
Municipal, s’adreça a biblioteca-
ris, mestres, educadors, narra-
dors, autors i gent del món del 
llibre i promoció de la lectura 
entre infants i joves en general. 
De moment, hi ha un centenar 
d’inscrits. Hi prendran part com 
a ponents reconeguts professio-
nals d’aquest àmbit, com Martin 
Salisbury, Alexis Deacon, Teresa 
Duran i Ana G. Lartitegui | LG

Jornada sobre 
noves narratives 
il·lustrades
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La Fundació Cultural Montcada 
va acollir l’1 de febrer la presen-
tació del llibre de poesia ‘Arqui-
tectures’ (Neopàtria, 2018), de 
Xavier Martín i Arruaba rrena 
(Barcelona, 1942), un autor po-
lifacètic que ha fet tasques de do-
cent, articulista, doblador, guio-
nista i director teatral, a més de 
conduir el programa ‘Signes dels 
temps’, a TV3, durant quatre 
anys. L’acte va ser presentat per 
la poetessa local Elisa Riera, au-
tora del pròleg del llibre, qui va 
destacar la capacitat de l’escrip-
tor de “descabdellar les pròpies 
vivències en els seus poemes, 
que ens remeten a la infància 
i estan carregats de melangia”. 

Trajectòria. A més d’aquest poe-
mari, Arruabarrena n’ha publi-
cat dos més amb anterioritat, 
‘Trencadís nocturn’ i ‘Calaix de 
sastre’, amb la mateixa editorial, 
Neopàtria, una petita empresa 
d’Alzira (València), dirigida per 
Marc Granell, que aposta per au-
tors catalans, valencians i de les 

Illes Balears. Arruabarrena té lli-
gams familiars amb Montcada, 
on viu un germà seu, José An-
tonio Martín Arruabarrena, co-
negut pel seu activisme social  a 
l’entitat Càritas Montcada. L’au-
tor resideix des de fa molts anys 
a La Palma d’Ebre (Tarragona), 
un petit poble de 250 habitants 
envoltat de natura on ha trobat 
la calma per tranformar els seus 
pensaments en poemes, que es-

criu sobretot durant les hores 
nocturnes. “La meva és una 
poe sia fonda, meditada, gens 
superfi cial, que busca la pa-
raula ben dita i el llenguatge 
descarnat”, va explicar l’autor 
abans de llegir alguns poemes 
del seu tercer poemari en què, 
a més d’abocar els seus records 
d’infantesa i refl exions, també 
expressa el seu amor per Catalu-
nya i la defensa d’un país lliure. 

Laura Grau | Montcada

Xavier M. Arruabarrena desgrana 
records i vivències a ‘Arquitectures’
L’autor barceloní també expressa el seu amor per Catalunya al seu tercer poemari
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Xavier Martín Arruabarrena i Elisa Riera, durant la presentació del llibre a la Fundació Cultural

El crític de jazz Andreu Fàbregas 
i el propietari del Cafè Montcada 
Ernest Fortuño posen en marxa 
un cicle de xerrades sobre el jazz 
obert a la població. La primera 
sessió tindrà lloc el 22 de febrer, a 
les 22h, en aquest establiment del 
carrer Major. “La nostra idea és 
fer sessions mensuals de caràc-
ter divulgatiu amb l’objectiu 
d’apropar el jazz al gran públic 
d’una manera amena i didàc-
tica”, ha explicat Fàbregas, que 
acompanyarà les seves explica-
cions amb vídeos i audicions  de 
temes que han marcat la història 
d’aquest estil de música nascut 
als Estats Units. “Volem fu-
gir de l’erudició i apostar pels 
continguts multimèdia com a 
mitjà per entendre la història 
i l’evolució del jazz”, ha indicat 
el crític musical, que dirigeix el 
programa ‘Camps de cotó’ de 
Montcada Ràdio des de l’any 
2000.

Diversitat. Precisament el cicle 
de xerrades es dirà ‘Camps de 

cotó 2.0’, nom que vol reforçar la 
diversitat de suports i materials 
que s’oferirà als participants. El 
crític reconeix que la proposta és 
“un experiment arriscat”, però 
confi a atraure públic que vulgui 
explorar nous territoris musicals. 
Fàbregas, que va cursar estudis 
musicals, té una llarga trajectòria 
com a divulgador, tasca que el va 
fer mereixedor del Premi Hono-
rífi c de l’Associació de Músics de 
Jazz de Catalunya l’any 2009.

Laura Grau | Redacció

AR
XI

U
 / 

LA
U

R
A 

G
R

AU

El crític de jazz Andreu Fàbregas

Andreu Fàbregas impulsa 
xerrades sobre el jazz
La primera tindrà lloc el 22 de febrer, al Cafè Montcada

Cristina Egea, veïna de Montca-
da centre de 25 anys d’edat, ha 
publicat recentment el seu primer 
llibre de poesia, titulat ‘El jardín 
de los leones’, amb l’editorial in-
dependent Ediciones en Huida 
(Sevilla), que aposta per autors 
novells en llengua castellana. Lli-
cenciada en Història de l’Art per 
la Universitat Autònoma de Bar-
celona (UAB), Egea va començar 
escrivint prosa com afi ció fi ns 
que al 2015, arran d’una ruptu-
ra sentimental, va endinsar-se en 
el món de la poesia i, al 2018, va 
trobar una editorial interessada a 
publicar els seus escrits.

Inspiració.  La solitud és el fi l 
conductor del poemari dividit 
en tres capítols: ‘Semillas’, ‘Los 
leones’ i ‘Crepúsculos’ –aquest 
últim format per dos textos de 
prosa poètica. “La solitud és 
un tema que em toca de prop 
perquè, des de petita, he patit 
atacs d’ansietat i, tot i tenir gent 
que m’estima a prop, quan en-
tres en crisi, has de passar el 
mal tràngol tu sola”, ha explicat 

la jove, que encapçala cada capí-
tol del llibre amb una cita de tres 
autors que admira: Mercè Rodo-
reda, Goethe i la poeta coetània 
seva, Bárbara Butragueño. El 
títol del llibre, ‘El jardín de los le-
ones’, és un homenatge a la seva 
època d’estudiant a l’INS Mont-
serrat Miró, quan en una classe 
de grec ella i els seus companys 

van traduir de forma incorrecta 
un fragment de les faules d’Isop. 
“La traducció no tenia cap sen-
tit en el context, però a la pro-
fessora li va fer gràcia i va dir 
que era un bon títol per un lli-
bre”, recorda Egea. Alguns dels 
seus poemes es poden llegir al 
blog creat per ella mateixa www.
celebratethepain.blogspot.com.

Laura Grau | Montcada

POESIA

Cristina Egea refl exiona sobre 
la solitud al seu primer poemari
‘El jardín de los leones’ l’ha publicat una petita editorial que aposta per autors joves
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Cristina Egea, de 25 anys, és llicenciada en Història de l’Art  i viu a Montcada i Reixac

La sisena edició del Montcada-
Sons ja està en marxa. El festival 
de música per promoure artistes 
locals tindrà lloc el 29 de juny 
a l’Espai Poblet. La convoca-
tòria s’adreça a solistes i grups 
musicals que tinguin almenys a 
un dels seus components nascut 
o empadronat al municipi. El 
procés de selecció dels fi nalis-
tes constarà de dues fases. A la 
primera, es farà una tria de les 
10 millors maquetes, que poden 
presentar-se fi ns al 18 d’abril a la 
Casa de la Vila i, posteriorment, 
una audició al Teatre Municipal 
el 16 de maig, a les 20h, on ca-
dascú dels fi nalistes disposarà 
de 10 minuts per fer una actua-
ció en directe davant d’un jurat 
especia litzat.

Premis. Els guanyadors, que po-
den ser un màxim de 5 grups 
o solistes, seran premiats amb 
500 euros i una actuació de 30 
minuts a l’escenari de l’Espai 
Poblet durant el MontcadaSons. 
Els interessats han de presentar, 
juntament amb una maqueta o 

gravació d’una qualitat accep-
table, una fotografi a, les dades 
personals dels integrants del 
grup, una ressenya de la seva 
trajectòria, una fi txa tècnica i 
un full d’inscripció que es pot 
aconseguir al web montcada.cat. 
Es pot demanar més informació 
enviant un correu a l’adreça cul-
tura@montcada.org. La cinquena 
edició del festival, que es va fer 
per primera vegada a l’aire lliu-
re, va reunir cinc grups locals de 
diferents estils.

Laura Grau | Redacció

Un dels participants al 5è Montcadasons

Nova convocatòria del 
festival MontcadaSons
Els grups fi nalistes actuaran el 29 de juny, a l’Espai Poblet
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FESTA MAJOR 2019
Es convoquen els concursos de cartells i de pintura
L’Ajuntament ha convocat la 31a edició del concurs de cartells per 
triar la imatge promocional de la Festa Major 2019, en la modalitat 
adults i infantil i juvenil. Els interessats han de presentar els seus 
treballs entre el 25 de març i el 7 d’abril. Cada concursant haurà 
de presentar una obra inèdita, amb un nombre il·limitat de tintes. 
En la modalitat adults hi opten les persones nascudes abans del 
2001 i en la categoria infantil i juvenil s’estableixen 4 categories 
d’edat. L’obra guanyadora rebrà un premi de 800 euros i es po-
den atorgar 4 accèssits, dotats amb 150 euros cadascun. En el 
cas dels premis infantil i juvenil, consistiran en lots de material.
Pel que fa al Premi de Pintura de Festa Major 2019, hi pot partici-
par tothom qui vulgui, presentant una única obra relacionada amb 
Montcada i Reixac, amb temàtica i tècnica lliure, i unes mides d’1,5 
x 1,5 metres. Els treballs s’hauran de lliurar del 29 d’abril al 12 de 
maig a la Casa de la Vila. El jurat del certamen triarà un primer premi, 
dotat amb 800 euros, i un fi nalista, amb 600 euros. Les bases dels 
dos concursos es poden consultar al web www.montcada.cat | LR

La Colla de Drac i Diables de 
Can Sant Joan, formada per 120 
persones –entre adults, infants i 
músics–, ha començat la tempo-
rada amb una actuació sonada 
a les festes de Sant Antoni, a Sa-
gunt, convidats per la Diabòlica 
de Morvedre d’aquesta localitat 
valenciana, els dies 19 i 20 de ge-
ner. Una cinquantena de diables 
de la colla montcadenca van par-
ticipar en un gran correfoc jun-
tament amb altres colles d’arreu 
del territori, que van aglutinar al 
voltant de 300 persones. “Estem 
molt contents de poder parti-
cipar en unes festes d’aquestes 
característiques i destaquem 
la bona acollida i organització 
per part de la colla de Morve-
dre”, ha manifestat l’entitat en un 
comunicat, on també explica que 
va renovar la seva junta el 27 de 
gener a la seva assemblea general 
anual. La presidenta de la colla és 
Neus Santonja; el vicepresident i 
el cap de colla, Carlos Nuñez; el 
tresorer, Joaquín Salas i la secre-
tària, Laura Terol. Els nous vo-

cals són Andreu Ricote, Yolanda 
Amat, Raquel Coedo, Lourdes 
Ribas i Juan Ramon Garcia. L’en-
titat encara ha d’enllestir el calen-
dari de sortides, però ja té confi r-
mada una trobada de bestiari el 

4 de maig a Cerdanyola. Una de 
les novetats de la nova tempora-
da és que dos grups d’alumnes de 
quart d’ESO del col·legi La Salle 
realitzaran projectes d’Aprenen-
tatge i Servei dintre de l’entitat.

Laura Grau | Redacció

Els Diables inicien la temporada 
amb un gran correfoc a Sagunt
La colla de Can Sant Joan renova la junta i prepara el nou calendari d’actuacions
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Un dels moments del correfoc en què van participar Els Diables de Montcada a la festa de Sagunt

CARNAVAL 2019
El Rei Carnestoltes inaugura la festa el 28 de febrer

El 28 de febrer comença ofi cial-
ment la festa de Carnaval amb 
l’arribada del Rei Carnestoltes a 
l’estació de Montcada-Manresa a 
les 17.30h, des d’on protagonit-
zarà una cercavila musical fi ns a 
la plaça de l’Església acompanyat 
de la seva estrambòtica cort in-
terpretada per alumnes de l’Aula 
de Teatre. La companyia Pentina 
El Gat representarà l’espectacle 
‘Revolució’, que inclourà una 
guerra de confetti, una xocola-
tada i coca de llardons. Aquest 
acte serà el preludi de la Rua de 
Carnaval 2019 que desfi larà el 2 
de març amb la participació de 18 comparses. I com cada any, el 
rei Carnestoltes decidirà quines són les creacions més esbojarrades 
del concurs de sardines fetes amb material reciclat, que enguany 
s’han d’inspirar en personatges de contes. Les obres es poden dur 
a la Casa de la Vila i a l’Auditori Municipal fi ns al 5 de març | LG
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L’Ajuntament commemora per 
segon any consecutiu el Dia In-
ternacional de la Llengua Ma-
terna (DILM), amb actes que 
tindran lloc del 18 al 22 de febrer 
i giraran al voltant dels contes. 
El programa l’organitzen les re-
gidories de Ciutadania i Educa-
ció, Infància i Joventut, Serveis 
Socials i Polítiques d’Inclusió, 
el Pla Educatiu d’Entorn, les bi-
blioteques i el Servei Local de 
Català (SLC). L’acte central del 
programa serà el 21 de febrer, 
data ofi cial de l’efemèride, amb 
‘Contes vora el foc’,  en què ma-
res i àvies es reuniran al Kursaal 
per explicar històries en la seva 
llengua materna, mentre els seus 
fi lls n’explicaran simultàniament 
la versió en català (17.30h). 

Altres actes. El programa comen-
ça el 18, amb una sessió de ‘Can-
ta’m un conte’, a la Biblioteca Eli-

senda per a infants fi ns a 3 anys 
(17h). El dia 19, tindrà lloc la in-
auguració de l’exposició ‘Parau-
les d’aquí que venen d’allà’, a la 
Casa de la Vila (19.30h), forma-
da per  60 cartells del concurs ‘A 
l’abril cada paraula val per mil’, 
que l’SLC i l’associació Montca-
da Centre Comerç van organit-
zar l’any passat amb l’objectiu de 
difondre el vocabulari comercial 
català. El dia 20, la Biblioteca Eli-
senda acollirà una sessió de ron-
dalles catalanes i mallorquines 
(18h). Per la seva banda, la de 
Can Sant Joan oferirà el dia 22 
un taller de llengua de signes ca-
talana adreçat a infants a partir 
de 7 anys. L’horari del taller serà 
de 17.30 a 19h i cal inscripció prè-
via, trucant a l’equipament (935 
75 19 01). El programa fi nalitza-
rà el dia 28 a Can Tauler, amb la 
projecció del documental ‘Sonia, 
afganesa, rapera i sense por’  sub-
titulat en català (17.30h).

Laura Grau | Montcada

El programa d’activitats 
gira entorn dels contes
L’acte central serà ‘Contes vora el foc’ al Kursaal, el dia 21

DIA DE LA LLENGUA MATERNA

Els Castellers de Montcada i Rei-
xac han reprès els assajos de la 
nova temporada, que estarà mar-
cada per la celebració del cinquè 
aniversari de la refundació de la 
colla i per la pròxima obertura 
del nou espai sociocultural que 
l’Ajuntament està construint dar-
rera del pavelló Miquel Poblet. 
Aquest equipament, que tindrà 
una sala polivalent d’11 metres 
d’alçada, permetrà a l’entitat dis-
posar d’un espai d’assaig adequat. 
Actualment fa servir el gimnàs 
de l’escola Mitja Costa, que no té 
prou alçada ni permet instal·lar 
cap xarxa de seguretat. “El nou 
espai farà possible fer un salt en 
la gamma de castells”, ha dit el 
president Salvador Urpí, qui va-
lora positivament les fi tes aconse-
guides en aquests cinc anys, tot i 
les limitacions de l’espai i el fl ux 
de persones que obliga a fer can-
vis constants en l’estructura dels 
castells.

Programa. La comissió del 5è ani-
versari està acabant d’ultimar el 
programa d’activitats commemo-

ratives que durà a terme al llarg 
d’aquest any. La cita central serà 
la Diada del 5è aniversari que se 
celebrarà el 19 d’octubre amb la 
participació de diferents colles. 
Una altra data destacada serà la 
Trobada de Colles Castelleres 
del Vallès Occidental que acollirà 
Montcada el 25 de maig, recupe-
rant així una trobada anual que 
s’havia deixat de fer als anys no-
ranta. La colla també ha convocat 
un concurs per escollir el disseny 

de les samarretes commemorati-
ves. Actualment, l’entitat està for-
mada per una vuitantena de per-
sones, xifra que encara està per 
sota del que seria desitjable. Per 
això, Urpí ha fet una crida entre 
la població perquè s’apunti a la 
colla, que assaja els dimarts, a les 
18.30, i els divendres, a les 20h. 
“Són sessions  obertes i la gent 
pot venir a provar les vegades 
que vulgui sense cap compro-
mís”,  ha afegit.

Laura Grau | Redacció

TRADICIONS

Els Castellers tornen als assajos 
en un any marcat pel 5è aniversari
Els teules esperen amb il·lusió la inauguració del nou local sociocultural del Poblet
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Els Castellers de Montcada i Reixac, en un moment de l’actuació de la Festa Major 2018
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FUTBOL
El CD Montcada que entrena Claudio Festa 
segueix a la part alta de Segona Catalana, 
tot i els seus problemes interns

El CFS Montcada ha decidit in-
troduir canvis a la seva estructu-
ra tècnica i esportiva per intentar 
millorar la situació del segon 
equip, que juga al grup 3r de Se-
gona Catalana. Oriol Ciurana, 
que dirigia el sènior B i l’aleví, 
va ser destituït a fi nals de gener 
per uns motius que el club no 
ha volgut fer públics. Ciurana, 
que va arribar al càrrec al març 
de 2018 en substitució de Juan 
Antonio Sarto, va dirigir el seu 
últim partit el 27 de gener amb 
una derrota contra l’FS Castellar 
B (4-5) que, un cop fi nalitzada la 
primera volta, va deixar l’equip a 
la novena posició amb 13 punts, 
a només tres del descens. 

Estratègia. Davant el perill que 
cinc jugadors d’aquest equip vol-
guessin marxar amb l’entrenador 
que els havia portat, el club es va 
moure ràpidament i va decidir 
recórrer al sènior C, equip de 
nova creació que estava jugant 
al grup 1r de Tercera Catalana. 
Els responsables tècnics del CFS 
Montcada van decidir retirar 
aquest conjunt de la competició 
i integrar els seus jugadors al sè-
nior B. De la mateixa manera, el 
seu entrenador, Roberto Gómez, 
va ser escollit com a substitut de 
Ciurana, qui ha estat reempla-
çat a l’aleví per Sergi Durán. El 
Hierros Iserte C, que havia su-

mat 12 punts en 12 jornades, va 
jugar el seu últim partit el 19 de 
gener amb una derrota a la pista 
de l’FS Alella B (3-2).
El nou projecte per al sènior B va 
començar el 9 de febrer amb una 
important victòria contra el CE 
Inter Sentmenat (4-1). Un resul-
tat que, fi ns i tot, va sorprendre 
el seu entrenador: “No m’espe-
rava guanyar en el debut con-
tra un bon rival i això ens ha 
de donar moral per aconseguir 
la salvació. Els jugadors, que 
van ser els primers que van 
voler tenir el gest d’ajudar el 
club en una situació tan com-
plicada, volen fer bé les coses”, 
ha dit Gómez. El proper partit 
del Maderas San Andrés B serà 
el derbi contra l’FB Montcada 
que es jugarà el 16 de febrer, a 
les 16h, a la pista coberta de la 
Zona Esportiva Centre. L’equip 
que entrena José Luis Carras-
co va perdre el seu últim partit 
a casa de l’FS Cubelles (3-2) i 
arriba a aquest derbi a l’onzena 
posició amb 13 punts, a només 
un del descens. 

Nou derbi. A l’inici de la segona 
volta, l’AE Can Cuiàs torna a ser 
el líder del grup 3r amb 37 punts, 
tot i que el segon, el CE Escola 
Pia B, ha jugat un partit menys. 
El 24 de febrer, a Can Cuiàs, hi 
haurà un altre derbi local entre el 
líder i l’FB Montcada (12.30h). 

Rafa Jiménez | Redacció

Roberto Gómez, de vermell, es dirigeix als seus jugadors abans del seu debut a la banqueta del sènior B del CFS Montcada contra l’Inter Sentmenat (4-1)
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El Broncesval CFS Montcada 
continua a la cua del grup 1r de 
3a Nacional amb cinc derrotes 
seguides, les dues últimes contra 
l’FS Montsant (1-2) i el CF Premià 
de Mar (6-5). Tot i aquesta delica-
da situació, el club manté a Álex 
Fernández en el seu càrrec. “Con-
fi o cegament en ell perquè és un 
gran tècnic. No està tenint sort, 
però estic segur que podrà assolir 
la permanència”, ha dit el coordi-
nador, Xavi Romeo | RJ

Confi ança amb la feina 
d’Álex Fernández

FUTBOL SALA

Els jugadors i l’entrenador del tercer equip s’integren al sènior B per buscar la permanència després del comiat del seu tècnic

El CFS Montcada canvia la seva estructura 
tècnica per intentar salvar el segon equip 
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La plantilla del CD Montca-
da està demostrant una gran 
pro fes sionalitat i, malgrat els  
problemes econòmics que fi ns 
i tot han provocat la suspen-
sió d’alguns entrenaments, 
es manté al tercer lloc del 
grup 2n de Segona Catalana,
amb 42 punts. Els verds van 
acon seguir el 10 de febrer un 
empat a casa del líder, l’EF 
Mataró (0-0), convertint-se en 
el segon equip que pot puntu-
ar al camp dels mataronins. 
L’entrenador, Claudio Festa, 
ha hagut de fer canvis a l’equip
després de la marxa d’alguns 
jugadors com el capità David 
Castellano, el golejador Carlos 
Vidal, Arnau Basagaña, Hamza 
Cheikh, Álex Alarcón, Oriol Ca-
banas, Marcel Defense, Samuel
Ávila i Damián Festa, que han 

fi txat per altres clubs a causa 
dels endarreriments en el pa-
gament dels sous que havien 
pactat amb el CD Montcada.  
L’empresari Pablo Nazabal, que 
al juny de 2018 va substituir 
Modesto Sanchís al capdavant 

del club, està al seu país, l’Ar-
gentina, i l’Ajuntament, que 
en el seu moment va donar 
suport al traspàs de poders,
està seguint amb preocupació  
com s’estan desenvolupant els 
esdeveniments. 

La plantilla, que ha patit molts canvis, manté les aspiracions de pujar de categoria 

El CD Montcada es manté tercer, 
tot i la marxa d’alguns jugadors

FUTBOL. SEGONA CATALANA

El CD Montcada només ha perdut tres partits aquesta temporada i es troba a sis punts del primer lloc
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Rafa Jiménez | Redacció

Les campiones del món, rebudes pel president Sánchez

FUTBOL SOTS-17

Claudia Pina continua 
rebent homenatges

La montcadenca Claudia Pina, 
escollida com la millor jugadora
del Mundial femení sots-17, se-
gona màxima golejadora del 
torneig i una de les tres capitanes 
de la selecció espanyola femeni-
na d’aquesta categoria, va parti-
cipar el 6 de febrer, amb la resta 
de les seves companyes, als ac-
tes institucionals que es van or-
ganitzar a Madrid per reconèi-

xer la seva victòria al campionat
del món que es va disputar 
entre els mesos de novembre i 
desembre a l’Uruguai. Les fut-
bolistes de la selecció espanyola 
sots-17 van visitar el Congrés 
dels Diputats, la seu de la Co-
munitat de Madrid i el Palau de 
la Moncloa, on van ser rebudes 
pel president del govern, Pedro 
Sánchez | RJ 

La UD Santa María està vivint 
el millor moment de la tem-
porada i encadena nou jorna-
des sense perdre amb quatre 
victòries seguides, les dues úl-
times contra el CF Vilamajor (3-
0) i el CF Vilanova Vallès (1-2). 
Amb aquest balanç de resultats, 
l’equip que entrena Robert Villa 
suma 43 punts i ha pujat fi ns a 
la quarta posició del grup 9è de 
Tercera Catalana. Els de Terra 
Nostra estan a dos i quatre punts 
de la tercera i segona posició, que 
ocupen la UE Montmeló i el CE 
Llerona, respectivament. 
Amb la moral pels núvols, la 
UD Santa María juga el 16 de 
febrer a l’estadi de la Ferreria 
contra el líder, la Unifi cación 

CF Santa Perpètua (20h), que 
només ha encaixat una derro-
ta que es va produir, precisa-
ment, contra el club de Terra
Nostra en l’enfrontament de la 
primera volta. “L’equip està 

desitjant que arribi aquest 
partit contra el líder perquè, 
gràcies a la constància i al 
treball, s’ha guanyat el dret 
d’estar a la part alta i aspirar 
a tot”, ha dit Villa.

El partit contra la Unifi cación Santa Perpètua es juga el 16 de febrer, a la Ferreria

La UD Santa María puja al quart lloc 
abans de rebre el líder del seu grup

FUTBOL. TERCERA CATALANA

La UD Santa María no perd des del 27 de novembre, quan va caure al camp del segon, el CE Llerona

Rafa Jiménez | Redacció
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Pina, a l’esquerra de Sánchez, i acompanyada per les altres dues capitanes i l’entrenadora, Toña Is 
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La UD Santa María B continua 
sent penúltim al grup 7è de 
Quarta Catalana amb 8 punts. 
L’equip que entrena Enrique 
Gómez no guanya des de l’1 de 
desembre i acumula quatre de-
rrotes seguides, les dues últimes 
contra el Cercle Sabadellès (4-0) 
i la UE Sabadellenca B (1-2) | RJ 

El segon equip, set 
partits sense vèncer

La UE Vic va empatar l’últim partit amb un gol al minut 89

La UE Sant Joan-Atlètic 
deixa escapar dos punts

Amb un gol al minut 89, la 
UE Vic va rescatar el 10 de 
febrer un punt a l’estadi de 
Can Sant Joan contra la UE 
Sant Joan-Atlètic (1-1), qui va 
estar molt a prop de retro-
bar-se amb la victòria després
d’encaixar tres derrotes se-
guides. L’equip de Paco Hidal-
go, que no guanya des del 23 de 
desembre, suma 16 punts i con-
tinua sent el cuer del grup 1r de 
Primera Catalana, situant-se a 
set punts de la salvació | RJ 

FUTBOL. PRIMERA CATALANA

L’equip d’Antonio Moya no guanya des de fa sis jornades

Tercera derrota seguida 
per al femení de l’FBM

El sènior femení del FB Mont-
cada ha baixat fi ns a la desena 
posició del grup 2n de Primera 
Catalana després d’encadenar 
sis jornades seguides sense pun-
tuar amb un balanç de dos em-
pats i quatre derrotes, les dues 
últimes contra la UE Olot (1-3), 
que ocupa la setena posició, i el 
CE Júpiter (4-3), que és quart. 
L’equip d’Antonio Moya suma 
20 punts en 18 partits | RJ L’últim punt de les ‘reds’ va ser contra el Martinenc 
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....també és notícia...................................

Èxit de convocatòria 
a la primera excursió 
del Montcada Camina 
2019 amb destinació 
a Sant Pere de Reixac
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La primera proposta del Montcada Camina 2019 que es va fer el 3 de 
febrer i que consistia en una excursió de 12 quilòmetres a Sant Pere 
de Reixac va tenir un gran èxit de convocatòria amb la participació 
d’un total de 99 persones. Els organitzadors d’aquest cicle que im-
pulsen El Cim i el CEAV amb la col·laboració de l’IME es mostren molt 
satisfets amb la participació en aquesta primera sortida i destaquen 
“la gran presència de veïns d’altres municipis que hi prenien part 
per primera vegada en algunes de les excursions del Montcada 
Camina”, ha dit el president d’El Cim, Gaietà Sarrà. La propera sor-
tida es farà el 3 de març amb destinació al Turó de Montcada. Les 
persones interessades a fer aquesta excursió, d’una distància de 10 
km, es poden inscriure a la seu de l’IME (Tarragona, 32), per telèfon 
(935 650 999) o a través del correu electrònic ime@montcada.org. 
Les inscripcions també es podran fer el mateix dia, a les 8.30h, al 
punt de sortida, davant del pavelló Miquel Poblet | RJ
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El montcadenc Pol Parra participarà a la Uniraid, la cursa 
solidària per a estudiants que es farà al desert del Marroc

El montcadenc Pol Parra, de 21 anys, participarà a la Uniraid, la cursa 
de cotxes destinada a estudiants que es disputarà entre el 23 de febrer 
i el 3 de març al Marroc. Aquesta prova destaca més per la seva ves-
sant solidària que per l’esportiva ja que els participants, que creuaran
el país africà durant 7 etapes amb cotxes de més de 20 anys, han 
d’entregar material als pobles pels que van passant. Parra –a la foto, a 
l’esquerra– està estudiant un doble grau d’ADE i màrqueting al Tecno-
campus de Mataró i competirà amb un Peugeot 205 fent equip amb 
Sandro Haro, veí de Granollers de 25 anys. Gràcies a l’aportació de 
diferents empreses i particulars, els dos estudiants han pogut reunir 
uns 4.000 euros per participar en aquest projecte i entregaran uns 300 
kilograms de material solidari | RJ 

Gràcies a dues victòries seguides 
contra l’H. Sant Joan Despí (28-20) 
i l’H. Sant Vicenç (30-35), l’equip 
que entrena Pau Lleixà s’ha situat 
a la desena posició del grup D de 
Primera Estatal amb 17 punts, aga-
fant un avantatge de 8 punts amb el 
descens. D’altra banda, el sènior B ja 
suma deu victòries seguides i es con-
solida a la segona posició del grup B 
de Tercera Catalana  | RJ 

HANDBOL
El CH La Salle A guanya 
dos partits que l’apropen 
a la permanència

Amb la victòria que va aconseguir el 
10 de febrer al gimnàs per 53 a 66, 
el CB Lliçà de Vall va trencar amb la 
bona dinàmica del sènior C de la UB 
MiR que, per primera vegada aques-
ta temporada, havia encadenat tres 
victòries seguides contra el CB Vila 
de Montornès (65-53), el CB Can Pa-
rellada B (68-83) i el Bàsquet Sant 
Fost (46-64). L’equip blau és onzè 
amb 4 victòries i 11 derrotes | RJ 

BÀSQUET
El sènior C de la UB MiR 
encaixa una derrota 
després de tres triomfs
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El CCTA va aconseguir un total de cinc podis a la segona tirada de la 
Lliga Catalana de Camp que es va disputar el 10 de febrer al camp 
de tir de Can Piqué amb la participació de 77 esportistes de 22 clubs 
d’arreu de Catalunya. L’entitat local va competir amb 10 arquers, des-
tacant la victòria del veterà Félix Pérez en arc recte. A la mateixa cate-
goria d’edat, Álvaro Martí va ser segon en arc instintiu mentre que van 
pujar a la tercera posició del podi els sèniors Xavier Fernández i Manoli 
López, en arc recte i instintiu, respectivament. També en arc instintiu, 
el veterà José María Moreno va ser tercer | RJ

El Club Català de Tir amb Arc Can Piqué obté cinc 
podis a la segona tirada de la Lliga Catalana de Camp

TIR AMB ARC
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MUNTANYISME
Xerrada sobre cooperació amb l’alpinista Sergi Mingote 
L’alpinista Sergi Mingote visitarà Montcada el 20 de febrer per participar 
en una xerrada a la Biblioteca Elisenda de Montcada (18.30h), que 
inclourà la projecció d’un audiovisual sobre muntanyisme i cooperació. 
Mingote, que va ser alcalde de Parets del Vallès entre el 2001 i el 2018, 
està duent a terme el projecte ‘3x2x8000 Solidary Project’, en el qual es 
proposa coronar sis 8.000 en menys d’un any i sense oxigen | RJ

EQUIPAMENTS
Inici de les obres a la coberta de la pista del centre
Les obres a la pista de la Zona Esportiva Centre començaran el 25 
de febrer, si no hi ha cap impediment de tipus meteorològic. Aquesta 
primera fase consistirà a posar una coberta al sostre per millorar la 
impermeabilitat, l’aïllament tèrmic, així com evitar la reverberació del 
so. Les obres, amb una previsió d’execució de dues setmanes, es 
faran damunt de l’actual sostre, fet que permetrà que la instal·lació 
es pugui utilitzar durant els caps de setmana i per als entrenaments 
amb un horari posterior a la fi nalització dels treballs dels operaris | RJ

KORFBAL
Els equips locals preparen les semifi nals de Copa
El CK Montcada A jugarà contra el Vallparadís a la Copa Catalana A, men-
tre que el sènior B s’enfrontarà amb el Platja d’Aro KC B, a la B. Per la 
seva banda, l’AEEK M.Miró tindrà com a rival el CK Vallparadís a la Copa 
júnior. Les semifi nals es disputaran el 23 i 24 de febrer, a Terrassa | RJ
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.....Viu l’Esport................
La diferència de punts el va deixar fora de la lluita pel títol

KORFBAL

L’aleví del Miró es queda a 
un pas de la fi nal del Kids

L’equip aleví de l’AEEK Mont-
serrat Miró va oferir un bon 
rendiment a la fi nal a 6 del 1r 
Trimestre del Trofeu Kids que la 
Federació Catalana de Korfbal 
va organitzar el 2 de febrer a 
Terrassa. El conjunt que entre-
nen Aitana Segura i Nora Hen-
drikse va jugar dos partits amb 
una victòria contra el PKC (7-9) 
i una derrota contra L’Estació B 
(7-9). Tot i que es va produir un 

triple empat en el seu grup, el 
Miró, que estava format exclu-
sivament per nois, es va quedar 
fora de la fi nal per la diferència 
de gols i el campió de la catego-
ria alevina va ser el Vallparadís. 
L’equip local afrontarà el 2n Tri-
mestre del Trofeu Kids amb el 
reforç de tres noies que estudien 
a l’escola Font Freda, tot i que el 
club encara està a la recerca de 
més jugadores | RJ

Els jugadors alevins que van competir a Terrassa amb les seves dues entrenadores

L’Instal·lacions Anjor CFS 
Montcada A va guanyar el derbi 
que es va disputar el 9 de febrer a 
la pista de l’AE Can Cuiàs (6-12). 
El benjamí A suma sis punts en 
dues jornades i comparteix amb 
l’FS La Unión i l’FS Castellar
la primera posició al grup 4t de 
la Lliga Promoció. En aquest 
mateix grup, l’AE Can Cuiàs 
suma tres punts i el CFS Mont-
cada B encara no ha puntuat. 

Prebenjamins. El derbi entre el 
Maderas San Andrés CFS Mont-
cada B i l’AE Can Cuiàs que es 
va disputar el 9 de febrer al pa-
velló Miquel Poblet va fi nalitzar 

amb un empat 3. Ambdós equips 
sumen 1 punt en dues jornades al 
grup 9è de la Copa Catalunya. 

Al grup 4t, l’Electrodomèstics 
Carretero CFS Montcada A és 
cinquè amb 2 punts. 

FUTBOL SALA

El benjamí A del CFS Montcada s’endú 
el derbi disputat a Can Cuiàs (6-12)
L’altre enfrontament local entre equips prebenjamins va fi nalitzar amb un empat a 3

Rafa Jiménez | Redacció

L’Instal·lacions Anjor CFS Montcada A benjamí va guanyar el derbi contra l’AE Can Cuiàs (6-12)

Els prebenjamins A –a la foto– i B del CFS Montcada i el de l’AE Can 
Cuiàs van participar el 3 de febrer a la Fase Final de Prebenjamins 
i Alevins femenins que es va disputar a Blanes amb la presència de 
78 equips masculins i 7 femenins. Una vegada fi nalitzada la jornada, 
tots els conjunts participants van rebre un trofeu, potenciant el caràc-
ter promocional i no competitiu d’aquestes categories | RJ

Presència local a la fase fi nal de Prebenjamins
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És quart després d’aconseguir sis victòries en set jornades 

FUTBOL

Gran moment de forma del 
cadet A de l’FB Montcada

El cadet A de l’FB Montcada 
ha pujat fi ns a la quarta posició 
del grup 40è de Segona Divisió 
després d’encadenar una ratxa 
positiva de set jornades sense 
perdre. Els montcadencs, que 
han guanyat els seus dos últims 
partits contra l’EF OAR Gràcia 
(2-0) i l’EF Barberà-Andalucia B 
(2-0), estan empatats a 35 punts 

amb el tercer, el CF Ripollet D, i 
es troben a tres punts del segon, 
el CE Mercantil E, que visitarà 
l’estadi de la Ferreria el 23 de fe-
brer. A les últimes set jornades, el 
cadet A ha guanyat tots els seus 
partits, a excepció de l’empat que 
va aconseguir el 26 de gener al 
camp del CE Sabadell D, que és 
líder amb 43 punts | RJ
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El cadet A de l’FB Montcada va tancar la primera volta el 2 de febrer amb un triomf contra l’OAR Gràcia

Una victòria en 
tres jornades 
per al cadet A 
de la UB MIR

BÀSQUET

El cadet A va perdre contra el CB Vila Motornès
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El cadet A de la UB MiR, que 
va començar la fase regular al 
Nivell B2 amb una victòria a 
la pista del CB Lliçà d’Amunt 
2 (50-80), ocupa la cinquena 
posició al grup 1r després d’ha-
ver perdut els seus dos últims 
partits contra el CB Vila de 
Montornès (54-70) i el CB Pa-
rets (50-83). A la fase prèvia, 
l’equip blau només va poder 
obtenir una victòria en 8 jorna-
des al grup 4t del Nivell B | RJ

GIMNÀSTICA RÍTMICA
Una desena de podis del CG La Unió al Trofeu Carnaval
L’equip de com-
petició del Club 
Gimnàstic La 
Unió va iniciar el 
3 de febrer una 
nova temporada 
amb la seva par-
ticipació al Trofeu 
Carnaval que es 
va disputar a Vi-
lanova del Camí. 
Núria Álvarez va 
aconseguir la vic-
tòria a la categoria cadet A, compartint podi amb la seva companya Paula 
Blasco, que va ser tercera. A la categoria benjamí B, Leire Nieto i Lola 
Serrano van ocupar la segona i tercera posició, respectivament. Marta 
Vázquez i Tania Palomino també van ser segona i tercera, respectiva-
ment, a la categoria juvenil A. L’alevina B Carla Álvarez i la infantil B Iratxe 
Jiménez van pujar al segon lloc del podi. A la modalitat de conjunts, els 
equips juvenil A, cadet A i aleví B van obtenir la victòria | RJ

PATINATGE DE VELOCITAT
Bon paper del Roller Can Cuiàs als Jocs Escolars 

El club local va 
aconseguir la 
segona posició 
a la classifi cació 
per equips de la 
26a edició dels 
Jocs Escolars 
de Patinatge 
que el Club Patí 
Delta va orga-
nitzar el 26 de 
gener i el 3 i 10 

de febrer al Prat 
del Llobregat. A nivell individual, Alexa Rodríguez va aconseguir la 
victòria a la categoria sènior femenina mentre que Jorge Fernández 
i Jordi Lagares van acabar al segon i tercer lloc, respectivament, a 
la categoria màster masculí. També van pujar a la tercera posició 
del podi el juvenil Iván Roldán, l’aleví Adrián Rodríguez i la màster 
Jeanne Lucero | RJ
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Fran Espargaró
Art a la pell. Ara fa deu anys que Fran Espargaró, de 38, va decidir obrir a Montcada Nova el seu 
propi estudi de tatuatge, C&M Tatoo, el primer que es posava en marxa al municipi. D’aleshores 
ençà, hi han passat al voltant de 3.500 persones –la majoria més d’una vegada– mogudes pel desig 
de decorar la seva pell amb les creacions d’Espargaró o d’algun dels seus col·laboradors. La passió 
d’aquest montcadenc pel tatuatge va néixer a l’adolescència, tot i que més com a consumidor que 
com a professional. Dels 18 als 26 anys va treballar com a fuster, moment en què va optar per fer 
un tomb a la seva vida. “No volia seguir aixecant-me cada matí per anar a la fàbrica i el món 
del tatuatge cada vegada em cridava més, així que em vaig animar a fer el pas i dedicar-me al 
que realment m’agradava”, explica. La seva aposta –agosarada, tenint en compte que tatuar-se no 
estava tan en voga– va donar el seu fruit i, avui dia, segueix endavant amb el seu art, visible a la 
seva pròpia pell, coberta de tatuatges.

‘El tatuatge ja no és una 
moda, està normalitzat’

xxxx
Anunciar-se no és una creu.
Demana informació i tarifes:

Roser 636 96 78 45 | roser@gpl.cat

A quina edat es va tatuar per pri-
mer cop?
Als 18. Recordo que era l’aniversari 
de la meva mare i vaig arribar a 
casa amb el ‘regalet’ (riu). No li va 
agradar gens. Encara és ara que, 
quan li ensenyo un nou tatuatge em 
diu: ‘Aquest serà l’últim, oi?’
Fa 20 anys, tatuar-se encara era 
una pràctica minoritària. Què ha 
fet que hagi crescut tant?
Hi ha diferents factors a tenir en 
compte. D’una banda, la infl uència 
de països de l’entorn, com França, 
Anglaterra o Alemanya, on és ha-
bitual veure tatuatges. Ara la gent, 
viatja molt i copia tendències. I el 
fet que tatuar-se s’hagi posat de 
moda ha fet que les reticències que 
hi havia abans vagin desapareixent.
Les modes van i venen. Té la sen-
sació que el tatuatge a Catalunya 

ja ha superat aquesta fase?
Absolutament. Crec que avui dia ja 
està normalitzat. Cada cop tinc més 
clients que aposten per tatuar-se 
en llocs visibles, malgrat que hi ha 
empreses que encara posen pro-
blemes als seus empleats. Per això, 
quan ve alguna persona a tatuar-se 
per primera vegada, m’agrada par-
lar amb ella i aconsellar-la. 
En quin sentit?
Doncs vull saber bé què vol, quines 
són les seves motivacions, a què 
es dedica... Sovint la gent ve sen-
se una idea concreta i un tatuatge 
no es pot eliminar fàcilment, has de 
tenir-ho clar abans de fer el pas. És 
millor començar poc a poc. Jo vaig 
tenir una mala experiència i això 
em va servir per ser molt curós com 
a professional.
Pot explicar què li va passar?

Em van enganyar i em van fer un 
nyap. Després el vaig haver de co-
rregir amb làser i fer-me’n un altre 
a sobre. El procés d’eliminació és 
llarg i car, així que convé escollir un 
bon professional. Per assegurar-te, 
mira els seus treballs, verifi ca que 
són reals i assegura’t que compleix 
les garanties sanitàries. I, quant a 
preus, el mínim són 50 o 70 euros. 
Per sota d’aquest preu, desconfi a.

Hi ha intrusisme en aquesta feina? 
Malauradament, sí. Qualsevol per-
sona es pot comprar, físicament o 

online, una màquina de tatuar i les 
tintes i es pensa que amb això n’hi 
ha prou per començar. Però, per fer 
un bon tatuatge, necessites forma-
ció i experiència.
Què cal per ser un bon tatuador?
Ha de saber dibuixar, captar la idea 
del client i passar-la al paper. Des-
prés, òbviament, necessita conèixer 
la tècnica per traslladar el dibuix a 
la pell.
I això com es fa?
La imatge triada s’imprimeix en pa-
per tèrmic i queda com una calco-
mania que traspassem a la pell. A 
partir d’aquí, el tatuador comença a 
aplicar les tintes, a fer les línies, les 
ombres o el color, si s’escau.  
Quin és el perfi l majoritari dels 
seus clients?
Buf, molt ampli. Tinc públics de to-
tes les edats. Molta gent jove, però 

també gran. La clienta amb més 
edat té 80 anys i es va fer el primer 
tatuatge amb 60. Ara ja en porta set 
o vuit. 
Recorda el primer treball que va 
fer i a qui?
Sí, va ser una calavera petita a la 
meva dona i no em va quedar gens 
bé (riu).
I algun altre que recordi especial-
ment?
No et sabria dir. Potser els més 
emotius són els d’imatges de fami-
liars. Hi ha gent que es tatua la cara 
d’algú que ha mort, com a record, i 
també qui, en ser pare o mare, vol 
la dels seus fi lls. En general, el que 
més em satisfà és veure el client 
feliç després de fer-se un tatuatge 
perquè has complert amb les seves 
expectatives. Aquesta, sens dubte, 
és la major recompensa. 

‘Abans de fer-nos un 
tatuatge, ens hem 
d’assegurar d’estar en 
mans d’un professional’

tatuador

A títol personal
PILAR ABIÁN
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