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El mes d’octubre ha estat clau per 
determinar quina serà la gestió 
econòmica del consistori durant 
els propers mesos. El govern, for-
mat per ECP i ERC, ha aprovat 
en Ple, sense el suport de l’oposi-
ció, les ordenances fi scals i el pres-
supost municipal del 2020, que 
pujarà a 40’5 milions d’euros. El 
projecte s’emmarca en el Pla Eco-
nòmic i Financer (PEF) recoma-
nat per la Diputació per tal que la 
corporació compleixi amb la Llei 
d’estabilitat pressupostària. 
Sota les directrius del PEF, el pres-
supost es caracteritza per la con-
tenció de la despesa i l’adopció de 
mesures destinades a augmentar 
els ingressos, com ara una pujada 
del 8% de l’IBI i també de l’IAE. 
D’aquesta manera, l’executiu vol 
evitar una possible intervenció 
dels comptes municipals per part 
del Ministeri d’Hisenda que dei-
xaria el consistori sense capacitat 
de decisió sobre la seva despesa i 
els serveis que presta.

Arguments. “Aquest pressupost 
respon a un acte de responsa-
bilitat política i va acompanyat 
d’un Pla Econòmic i Financer 
que té com a objectiu sanejar 
els comptes i permetre que po-
guem tenir més capacitat de 
maniobra”, va dir l’alcaldessa, 
Laura Campos (ECP), en defensa 
de la proposta del govern. L’edil 
també va lamentar el vot en con-
tra dels grups de l’oposició –PSC 
i Cs– a l’aprovació del PEF en el 
Ple ordinari d’octubre sense do-
nar cap argument al respecte.
Per la seva banda, el regidor d’In-
tervenció i Hisenda, Gerard Gar-
rido (ERC), va posar l’accent en 
l’esforç de contenció. “Hem fet 
un intens treball aquests últims 
mesos per ajustar al màxim les 
partides sense afectar la presta-

ció de serveis”, va dir. Per a Gar-
rido, la principal característica del 
pressupost rau en què posa les ba-
ses per redreçar la difícil situació 
econòmica del consistori: “Tenim 
un deute acumulat a causa de 
les expropiacions que ens con-
diciona i ho seguirà fent durant 
molts anys; per això, no podem 
actuar amb una visió anual de 
la despesa, sinó que hem de 
pensar a mig termini”.

Posicionament de l’oposició. 
El portaveu del grup socialis-
ta, Andrés Iruela, va qualifi car 
d’“insofrible” el cost que tindrà 
per a les famílies l’increment de 
l’IBI. També va considerar “poc 
oportú” delegar la recaptació dels 
impostos municipals en la Diputa-
ció pel cost que implica i en consi-
derar que signifi ca externalitzar el 
servei, així com la previsió de con-
tractar dos càrrecs de confi ança. 
D’altra banda, el PSC opina que 
les inversions previstes són massa 
elevades tenint en compte la situa-
ció de les arques municipals. 
En representació de Cs, la regi-
dora Angelina Esther del Pino 
va demanar ajustar el cost de la 
despesa de l’organisme autònom 
d’informació local, Montcada Co-
municació, de 380.000 d’euros, 
en consider-lo elevat respecte els 
ingressos que genera. També va 
proposar al govern que estudiï 
instaurar zones blaves per a no 
residents a prop de les estacions.
En resposta a aquestes argumen-
tacions, l’alcaldessa va recordar al 
grup socialista que la pujada de 
l’IBI respon a la situació d’endeu-
tament en què es troba el consis-
tori, fruit de la gestió del govern 
anterior, liderat precisament pel 
PSC i CiU. Campos també va 
afegir que la delegació d’impostos 
en la Diputació no signifi ca una 
externalització del servei. 
Pel que fa als arguments de Cs, 
l’alcaldessa va replicar que el pres-
supost de Montcada Comunica-
ció està ajustat al màxim i que la 
principal despesa del departament 
correspon al capítol de personal. 
Quant a la proposta de les zones 
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L’Ajuntament gestionarà 40’5 milions 
d’euros durant el proper exercici
Després d’un any amb els comptes prorrogats, l’executiu aprova en solitari el primer projecte econòmic del nou mandat 

Pilar Abián | Redacció

CANVIS AL CARTIPÀS
El regidor d’Intervenció i Hisenda, Gerard Garrido, 
que va ser l’encarregat de defensar els pressupostos 
al Ple, passa a ser el president de l’Àrea Econòmica 

PRESSUPOSTOS DEL 2020

L’oposició no dona suport a les ordenances fi scals i vota 
en contra de l’augment d’impostos proposat pel govern
L’oposició tampoc no ha donat 
suport a l’aprovació de les orde-
nances fi scals per al 2020, que es 
van aprovar en Ple extraordinari el 
24 d’octubre. L’alcaldessa, Laura 
Campos, i el regidor d’Hisenda i In-
tervenció, Gerard Garrido, van fer 
una radiografi a de la delicada si-
tuació econòmica de l’Ajuntament 
i van defensar les directrius fi scals 
proposades. “Durant el passat 
mandat vam implementar, sota 
la tutela de la Diputació, mesures 
menys dràstiques per intentar mi-
nimitzar l’impacte sobre la ciuta-
dania, que no han estat sufi cients 
per revertir la situació”, va dir 
l’alcaldessa. Garrido va detallar les 
modifi cacions que s’han incorporat 
a les ordenances i que inclouen, 

com a novetats més destacades, 
l’increment del 8% en l’IBI, la su-
pressió d’algunes bonifi cacions 
com la del 5% per domiciliar els 
impostos, l’increment de l’IAE a les 
empreses que facturen més d’un 
milió d’euros anuals i l’eliminació 
de les bonifi cacions per als vehicles 
amb més de 25 anys d’antiguitat. 
Pel que fa a les taxes i preus pú-
blics, s’incrementaran un 2% en 
aplicació de l’IPC. “Per compensar 
la pèrdua d’algunes bonifi cacions 
a famílies monoparentals i perso-
nes jubilades, crearem una línia 
d’ajuts”, va destacar l’edil. Tam-
bé hi haurà un recàrrec del 50% 
en l’IBI dels immobles buits amb 
caràcter permanent. 
Els dos partits a l’oposició van cri-

ticar les mesures del govern. La 
regidora del PSC Nani López va 
retreure a ECP que “durant la 
campanya electoral va prometre 
que no augmentaria la pressió 
fi scal”, a més d’altres “incom-
pliments” com l’ampliació de la 
tarifació social, l’elaboració d’un 
calendari de bonifi cacions so-
cials i l’externalització de serveis, 
referint-se a la transferència de 
la gestió d’una part dels tributs a 
la Diputació. Per la seva banda, 
la regidora de Cs Angelina Esther 
del Pino va argumentar el vot en 
contra de la seva formació en con-
siderar que “no s’ha de traslladar 
a la població la responsabilitat de 
la difícil situació econòmica de 
l’Ajuntament” | SA
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L’alcaldessa, Laura Campos, i el regidor d’Hisenda, Gerard Garrido, van explicar el pressupost i van respondre les preguntes del públic

La contenció de la 
despesa i l’augment dels 
ingressos, principals 
objectius del pressupost

blaves, va dir que el govern l’es-
tudiarà.

Aprovació del PEF. El Pla Econò-
mic i Financer aprovat pel govern 
al Ple ordinari d’octubre té com a 
principal objectiu complir amb la 
Llei d’estabilitat pressupostària, 
equilibrant ingressos i despeses. 
El  Pla consta de té tres parts, l’ex-
posició de motius pels quals és ne-
cessari –principalment, l’augment 
de la despesa corrent i l’elevat 
deute acumulat–; les mesures des-
tinades a augmentar els ingressos 

i, fi nalment, la projecció de futur. 
A la sessió plenària d’octubre tam-
bé es va aprovar, amb els vots a fa-
vor del govern i de Cs, delegar en 
la Diputació impostos que actual-
ment recapta el consistori com ara 
l’IBI, les plusvàlues i la recollida 
de residus, entre d’altres, seguint la 
línia iniciada per l’anterior govern, 
que ja va delegar el cobrament de 
l’impost de vehicles i les multes de 
trànsit. “Es tracta d’una decisió 
que té com a objectiu millorar 
l’efi ciència de recaptació, ja que 
aquest organisme compta amb 

més recursos tècnics i humans 
per fer aquesta tasca”, va dir el 
regidor d’Intervenció i Hisenda.
De fet, tots els municipis de la pro-
víncia excepte Montcada i Reixac 
i l’Hospitalet fa anys que tenen 
delegada aquesta competència a la 
Diputació que garanteix als ajunta-
ments el cobrament mensual dels 
tributs. Garrido va afegir que la 
mesura també permetrà alliberar 
personal de l’Ajuntament dedicat 
a la recaptació a fer altres tasques 
enfocades a una millor gestió dels 
ingressos i al control de la despesa.
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PÀG. 9

ELECCIONS 10N
PSC, ECP i ERC continuen sent 
les forces més votades en la nova 
convocatòria de comicis estatals

Tots els grups municipals van 
aprovar per unanimitat al Ple 
d’octubre una moció de suport a 
les plantilles de Prysmian i TE 
Connectivity, dues empreses del 
Pla d’en Coll afectades per un 
expedient d’ocupació. El text 
rebutja l’acomiadament d’un 
centenar de persones a TE Con-
nectivity i el tancament de les 
plantes de l’antiga General Ca-
ble a Montcada i Manlleu, que 
suposa la pèrdua de 500 llocs 
de feina. La moció també inclou 
demanar a la Generalitat que 
doti de pressupost els plans in-
dustrials per a la modernització 
i impuls del teixit industrial de 
Catalunya i exigir a l’Estat espa-
nyol la derogació de la Reforma 
Laboral del 2012.

Agraïment. L’aprovació del do-
cument va ser presenciada per 
membres dels comitès d’empre-
sa d’ambdues plantes afectades 
pels ERO. Pedro Prieto, de TE 
Connectivity, va agrair el suport 
del consistori i, en especial, de 
l’alcaldessa, “per ajudar-nos a 
visibilitzar el nostre problema 
fora del municipi”.  Justament 
en el moment de tancar aques-
ta edició –el 13 de novembre– el 
Parlament aprovava per unani-
mitat una proposta de resolució 
per rebutjar l’expedient de regu-
lació presentat per la direcció de 
Prysmian.
Pocs dies després del Ple, la di-
recció i el comitè d’empresa de 
Connectivity van arribar a un 
acord sobre l’ERO que, fi nal-
ment, afectarà 94 persones i no 
les 101 plantejades inicialment. 
Aquesta reducció de plantilla es 
farà mitjançant un pla de pre-
jubilacions i baixes voluntàries. 
Prieto va lamentar no haver po-
gut rebaixar més la xifra d’aco-
miadats, però es va mostrar 
satisfet amb el compromís de la 

Suport unànim del plenari a les plantilles 
de les empreses Prysmian i TE Connectivity
El Parlament de Catalunya també aprova una proposta de resolució, signada per tots els grups, per rebutjar l’ERO a Prysmian
Sílvia Alquézar | Redacció

Rebutjada una moció 
de Cs contra la 
violència i en suport 
a la Guàrdia Civil

PLE ORDINARI

Treballadors d’ambdues empreses van estar presents a la sala de plens i van intervenir per agrair el suport del consistori a les plantilles
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El Ple va aprovar per unanimitat 
la dissolució i extinció de l’Institut 
Municipal d’Esports i Lleure (IME), 
creat el 2002 amb una estructura 
independent de l’Ajuntament per 
tal de millorar i agilitar la gestió en 
matèria esportiva al municipi i que, 
a partir del mes de gener, realitzarà 
la Regidoria d’Esports. Per prendre 
aquesta decisió, el govern –ECP i 
ERC– va argumentar que l’IME, tot 
i tenir uns òrgans diferenciats per 
a la presa de decisions, ha fun-
cionat com qualsevol altre depar-
tament municipal, nodrint-se dels 
ingressos que l’Ajuntament li ha 
transferit. La supressió d’aquest 

organisme autònom, no afectarà 
les entitats esportives de la ciu-
tat i el personal municipal que hi 
treballa serà adscrit a la Regidoria 
d’Esports, que continuarà fent les 
mateixes funcions que l’organisme 
dissolt. “L’objectiu és fer una 
gestió dels esports més efi cient 
i propera, promovent el treball 
transversal entre les regidories”, 
va dir al Ple el president de l’IME 
i regidor d’Esports, Salva Serratosa 
(ERC), qui va manifestar que un 
dels problemes més importants 
de la ciutat en matèria esportiva 
en l’actualitat és l’envelliment dels 
equipaments | SA

L’IME es dissol i les seves funcions 
les assumirà la Regidoria d’Esports

multinacional d’aplicar un pla 
de viabilitat per als pròxims tres 
anys amb la inversió de 350.000 
euros en maquinària. 

Moció de Cs. Una altra de les mo-
cions debatudes al Ple, presenta-
da per Cs, va ser rebutjada pel 
govern municipal –ECP i ERC– 
i pel PSC. El text del grup taron-
ja proposava una condemna de 
la violència i el terrorisme per 
aconseguir els objectius polítics 
en democràcia, així com el reco-
neixement i suport a l’actuació 
de la Guàrdia Civil a Catalunya. 
Angelina Esther del Pino (Cs) va 
criticar els pactes de govern entre 
formacions constitucionalistes i 
independentistes, tot demanant 
que es trenquin aquests acords 
“per formar noves majories 
respectuoses amb les lleis i la 
democràcia”. L’edil també va 
acusar l’independentisme de 
“blanquejar la violència i els 
mètodes terroristes”.
En resposta a aquestes afi rma-
cions, el portaveu d’ERC, Jordi 
Sánchez, va acusar la formació 
taronja de voler treure benefi ci 
polític de la situació de Catalu-
nya i de buscar sempre la con-
frontació. El regidor també va 
aprofi tar per condemnar “la 
violència repressora de l’Estat 
contra els líders sobiranistes i 
la ciutadania que es manifes-
ta en rebuig a una sentència 

injusta”, així com l’intent de cri-
minalització del moviment inde-
pendentista. Per la seva banda, 
José María Pérez, del PSC, va 
titllar la moció d’“inoportuna 
i electoralista”. “No refl ecteix 
la realitat de la societat cata-
lana”, va afegir l’edil, desmar-
cant-se de “la demanda obses-
siva de Cs d’aplicar el 155”. 
Mar Sempere (ECP) va carregar 
contra el grup taronja per no ha-
ver assistit al Ple extraordinari 
que es va convocar per debatre 
una moció sobre la resposta a la 
sentència del Tribunal Suprem 
contra els líders del procés. “El 
deure d’un polític és seure a 
dialogar”, va dir. 

CANVIS AL GOVERN

ECP i ERC modifi quen el 
cartipàs d’inici de mandat
Jaume Teixidó pren possessió del càrrec com a nou regidor

Coincidint amb la presa de pos-
sessió de Jaume Teixidó com a 
nou regidor d’ERC –en substi-
tució de Montse Ribera, qui va 
morir el passat mes de setembre– 
el govern d’ECP i ERC ha deci-
dit introduir canvis al cartipàs 
municipal. Els comuns passen a 
assumir la presidència de l’Àrea 
de Serveis Generals –càrrec que 
ostentarà Juan Carlos de la Tor-
re– i els republicans, l’Econòmica 
–amb Gerard Garrido al front, 
en substitució d’Eva Manzano 
(ECP). Aquest és el segon can-
vi que es fa durant els primers 
quatre mesos de mandat, després 
d’una primera una reestructura-
ció provisonal per cobrir la baixa 
de Ribera.   
Teixidó és el nou responsable de 
Mobilitat, Contractació i Compres 
i de Promoció Econòmica i Ocu-
pació, aquests dos últims càrrecs 
fi ns ara repartits entre Manzano 
i M. Rosa Borràs (ERC), respec-
tivament. Borràs, d’altra banda, 
passa a assumir Serveis Generals 
i de la Torre continua a Recursos 
Humans, a l’igual que Oriol Serra-

Pilar Abián | Redacció

tusell al front de la Policia Local i 
Protecció Civil i Salvador Serrato-
sa, com a responsable de Comerç 
i Turisme.

Nomenament. Teixidó va pro-
metre el càrrec al Ple ordinari 
d’octubre “per imperatiu legal” 
i va adquirir el compromís de 
“treballar per Montcada i per 
la República Catalana inspirat 
en la feina de Montse Ribera”. 
Precisament, el 22 de novembre 
ERC organitzarà un acte públic 
a l’Auditori (19.30h), en record i 
reconeixement a la seva regidora.

Teixidó forma part del grup municipal d’ERC
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L’empresa Lidl, que té les seves 
ofi cines centrals a Espanya al 
polígon de la Granja, reafi rma la 
seva aposta per Montcada i Rei-
xac amb la construcció d’un su-
permercat  que serà un referent 
a tot l’Estat i que estarà ubicat al 
polígon Foinvasa, als terrenys que 
abans ocupava l’empresa Aismali-
bar, entre el carrer Indústria i la 
carretera de Ripollet. 
Lidl va començar l’enderroc de 
l’antiga fàbrica al mes d’abril i ja 
està treballant en la construcció 
d’un edifi ci que tindrà una super-
fície de 2.763 m2 i estarà format 
per tres plantes –una destinada al 
supermercat i dues per a depen-
dències de l’empresa i formació 
de treballadors que servirà també 
com a banc de proves per a les 
600 botigues que la multinacional 
té a tot l’Estat. “Aquest projecte 
és el més important que estem 
fent actualment a Espanya ja 
que l’objectiu és convertir el 
supermercat de Montcada, si-
tuat a només 500 metres de les 
nostres ofi cines centrals, en un 
referent”, va dir Salvador Gar-

cía, gerent d’Expansió i Immo-
bles de Lidl, qui va participar a 
l’assemblea que l’Ajuntament va 
organitzar el 12 de novembre a 
la sala d’actes de La Unió, que es 
va omplir amb unes 200 persones, 
majoritàriament veïns dels barris 
de Mas Duran i Mas Rampinyo. 
El nou edifi ci serà, en gran part, 
sostenible gràcies a les plaques fo-
tovoltaiques instal·lades al sostre, 
que aportaran el 30% de la de-
manda energètica, i incorporarà 
punts de càrrega per a vehicles 
elèctrics, il·luminació led i un sis-
tema integral de domòtica. Al nou 
supermercat s’accedirà per dues 
entrades, situades al carrer Indús-
tria i a la carretera de Ripollet, i 
tindrà un aparcament, a peu de 
carrer, amb capacitat per a 130 
vehicles. Els treballadors també 
disposaran d’un zona d’estaciona-
ment subterrani amb 80 places. 
El nou centre permetrà la creació 
d’una cinquantena de nous llocs 
de feina per mitjà de la borsa de 
treball del departament municipal 
de Promoció Econòmica. 
A canvi de la construcció del su-
permercat, Lidl ha fet una cessió 

de 760 m2 a l’Ajuntament i inver-
tirà gairebé 400.000 euros per ur-
banitzar el sector. Al marge de sa-
nejar el sòl i substituir un col·lector 
del clavegueram que estava en 
molt mal estat, es construirà una 
vorera més àmplia, amb una zona 
enjardinada, davant del revolt que 
dona a la línia ferroviària R3. A 
més, es farà una zona de vianants 
que connectarà el carrer Indústria 
amb la carretera de Ripollet.

Satisfacció del govern. A l’assem-
blea que es va fer a La Unió, l’al-
caldessa, Laura Campos (ECP), 
va agrair que Lidl “hagi apostat 
per continuar a Montcada i in-
vertir per al benefi ci de tots els 
seus veïns”. Per la seva banda, 
el president de l’Àrea Territorial, 
Jordi Sánchez (ERC), va destacar 
que les accions urbanístiques que 
acompanyaran a la construcció del 
supermercat permetran fer “una 
transició més suau i amable en-
tre la zona residencial i la indus-
trial”. El futur edifi ci incorporarà 
alguna imatge que farà referència 
a l’antiga presència d’Aismalibar a 
la zona. 

PROJECTE EMPRESARIAL

Lidl construirà un supermercat 
que serà un referent a tot l’Estat
L’edifi ci podria estar enllestit a fi nals del 2020 i generarà una cinquantena de llocs de feina

Rafa Jiménez | Mas Rampinyo
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Imatge virtual de l’edifi ci que Lidl construirà al polígon Foinvasa, als terrenys on s’ubicava Aismalibar, entre el carrer Indústria i la carretera de Ripollet

L’Ajuntament va presentar el 13 
de novembre al veïnat de Va-
llençana Baixa una proposta per 
abaratir en un 15% el cost del 
projecte d’urbanització que per-
metrà la regularització del sector 
–pendent de consolidar com a sòl 
urbà– amb la dotació dels serveis 
bàsics. Els veïns assistents a la 
reunió convocada pel consistori 
a la Casa de la Vila –prop d’una 
vintena d’un total de 25 propieta-
ris– van veure amb bons ulls la 
iniciativa, tot i que van reiterar 
als representants municipals la 
seva preocupació respecte l’im-
port que hauran de pagar. 

Canvis. El plantejament munici-
pal implica paralitzar el projecte 
d’urbanització aprovat inicial-
ment per l’Ajuntament el passat 
mes d’abril i  iniciar-ne un de nou 
que retardaria l’inici d’obres fi ns 
al 2021. La nova proposta con-
sisteix a modifi car la delimitació 
dels polígons industrials, deixant 
fora del projecte una parcel·la per 

tal de reduir l’àmbit d’actuació i, 
per tant, el preu fi nal. 
“Després d’estudiar les quatre 
al·legacions presentades pel 
veïnat a l’aprovació inicial, 
hem decidit aturat el projecte 
per fer-hi canvis i donar res-
posta a la seva principal preo-
cupació, la part econòmica”, va 
comentar el president de l’Àrea 
Territorial, Jordi Sánchez (ERC), 
qui es va comprometre a ajudar 
els propietaris a buscar les mi-
llors solucions perquè puguin 
assumir la despesa de la regula-
rització de la urbanització.  
“L’acord assolit en aquesta re-
unió és molt important per a 
Vallençana Baixa perquè, per 
primera vegada, veiem que la 
històrica reivindicació pot ser 
una realitat”, va manifestar el 
president de l’AV de Vallençana-
Reixac, Josep Cartanyà, qui va 
agrair a l’Ajuntament que “hagi 
fet l’esforç d’entendre la situa-
ció econòmica de les famílies, 
la majoria de les quals són per-
sones grans”. 

Nova proposta per reduir 
el cost del projecte de 
regularització del sector 
La iniciativa municipal compta amb el suport del veïnat

VALLENÇANA BAIXA

Sílvia Alquézar | Montcada

La Casa de la Vila va acollir el 13 de novembre la quarta assemblea sobre el procés d’urbanització
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La regidora d’En Comú Podem 
Mar Sempere ha tornat a assumir 
la presidència de l’Àrea Social en 
aquest nou mandat. Després d’ha-
ver liderat l’aprovació de diferents 
plans locals que pretenen donar 
resposta a les necessitats de la po-
blació al llarg de la seva vida –el 
d’inclusió social, el de joventut, el 
de prevenció de drogues i panta-
lles, el Pla sobre envelliment actiu, 
el de prevenció contra els maltrac-
taments a la gent gran i el Pla de 
diversitat sexual, afectiva i de gène-
re–, Sempere vol continuar enda-
vant amb els projectes iniciats i vet-
llar per la seva 
implementació.

Com afronta 
el repte de se-
guir al front de 
l’Àrea Social?
Amb moltes ga-
nes. Quatre anys no són sufi cients 
per fer polítiques socials efectives, 
cal donar continuïtat al bon treball 
que s’ha fet, desenvolupar els dife-
rents Plans Locals, avaluar com es-
tan funcionant, augmentar el parc 
d’habitatge públic per atendre la 
demanda que tenim actualment i 
seguir sent un municipi de referèn-
cia quant a inversió social.
Actualment ho és?
Hem passat del cinquè al tercer lloc 
de tots els municipis de l’Àrea Me-
tropolitana. I un altre estudi a nivell 
estatal presentat al 2017 ens situava 
entre els primers 25 de l’Estat amb 
més de 20.000 habitants pel que fa 
a la inversió social per habitant.
I això com es determina?
D’una banda, hi ha les dades 
estadístiques ofi cials i, de l’altra, 
indicadors indexats des del pro-
pi Ajuntament. Abans d’acabar 
l’any presentarem l’Observatori 
que té com a objectiu ajudar-nos 
a avaluar les nostres polítiques so-
cials per veure si totes les accions 
previstes als Plans que hi ha en 
marxa estan funcionant i en quin 
percentatge. Aquesta és l’única 
manera de saber si complim els 

objectius i què hem de millorar. 
L’Ajuntament, però, assumeix 
competències que no li perto-
quen. Per què ho fa?
Com a administració més prope-
ra som la primera porta a la qual 
s’adreça la ciutadania. Sovint ens 
toca resoldre problemes endèmics, 
per la inacció de les administracions 
competents. Hi ha molts exemples 
al respecte: l’adequació de lavabos 
a escoles per qüestió de salubritat, 
l’assumpció del deute de les escoles 
bressol... Són despeses que ha d’as-
sumir la Generalitat però que, com 
a Ajuntament, acabem avançant 
al tractar-se d’una necessitat. Això 

ens resta pres-
supost per fer 
altres projectes 
però, com dic, 
són qüestions de 
prioritat. 
I el pressupost 
de l’Àrea Soci-

al permet fer front a les necessi-
tats de la població?
Malgrat que, en global, som la ter-
cera Àrea quant a pressupost, hem 
de pensar que la de Serveis Gene-
rals és la més gran perquè inclou 
el capítol de personal de l’Ajunta-
ment. A continuació, ve Territori 
que assumeix serveis i obres amb 
un cost elevat i, seguidament, 
l’Àrea Social. A l’anterior mandat 
vam incrementar les partides en 
més d’un milió d’euros i això ens 
ha permès fer polítiques més efec-
tives i inversions per millorar equi-
paments i tractar de donar més 
qualitat als serveis que prestem. 
Tot i així, tenim uns recursos limi-
tats per fer front a les demandes 
d’ajut que rebem.  
Com a responsable de Serveis 
Socials i polítiques d’inclusió, di-
ria que la situació de les famílies 
més vulnerables ha millorat o 
empitjorat en els darrers anys?
Podem dir que les famílies amb 
vulnerabilitat s’estan recuperant, 
però els està costant molt. El salaris 
són molt precaris i la gent té pro-
blemes per arribar a fi nal de mes. 
I justament ara s’anuncia una nova 

‘Volem continuar sent un municipi de 
referència pel que fa a la inversió social’
Mar Sempere es marca com a principals objectius implementar i avaluar els plans locals aprovats a l’anterior mandat
Pilar Abián | Redacció

ENTREVISTA A LA PRESIDENTA DE L’ÀREA SOCIAL

recessió que pot ser una nova llosa.
Quin percentatge de la població 
es troba en aquesta situació?
Si mirem l’índex relatiu, un 30% 
està sota el llindar de la pobresa, 
és a dir, té uns ingressos inferiors 
als 13.000 euros anuals. Són dades 
similars a Ripollet i Barberà, però 
estan per sobre dels límits de la co-
marca i de Catalunya. Tot i així, 
hem millorat 5 punts.
I com ha contribuït l’Ajunta-
ment a pal·liar aquesta conjun-
tura?
Entre el 2017 i el 2018 hem desti-
nat molts recursos a ajudes per a 
la subsistència, l’habitatge i l’esco-
larització. D’altra banda, la renda 
garantida que dona la Generalitat 
mitjantçant el SOC també ha aju-
dat moltes famílies i ha alleugerit el 
volum de feina de Serveis Socials.
Els menjadors socials, per tant, 
han de seguir funcionant.
Malauradament, sí. I el banc d’ali-
ments que gestiona Càritas, tam-
bé. Actualment atén 376 famílies 
–un total de 1.174 persones. Hau-
rem de destinar més diners perquè 
ningú no passi gana.
I entenc que no només parlem 
d’adults, també d’infants. 
Així és. Un dels problemes més 
greus és la pobresa infantil. Un 7% 
de les famílies lo-
cals amb beca  del 
Consell Comarcal 
tenen un ingrés 
de 0 euros; això 
és terrible! Actu-
alment, un 20% 
dels nens i nens 
del municipi reben beca menjador 
total o parcial, el que suposa un  de 
cada cinc. Som el quart municipi 
del Vallès Occidental que rep més 
ajuts per aquest concepte. Tenim 
un índex de pobresa infantil més 
elevat que altres municipis amb el 
mateix nombre d’habitants. 
Què hi ha de cert sobre el ru-
mor que els immigrants tenen 
més ajudes públiques?
Malgrat que aquesta creença està 
molt estesa, això no és cert. L’ad-
ministració no pot fer cap tipus de 

‘Tot i una lleugera 
recuperació, el 30% 
de la població està sota 
el llindar de la pobresa’

‘CatSalut reconeix 
que estem infradotats 
quant a equipaments 
sanitaris’

Sempere (ECP) continua com a presidenta de l’Àrea Social, càrrec que ostenta des del 2016
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postos del 2017, però que segueix 
sense fi nançament. A les últimes 
trobades amb CatSalut hem de-
fensat com a Ajuntament la ne-
cessitat d’un CUAP, que resoldria 
la recuperació del servei. I des de 
la Mancomunitat que tenim amb 
Cerdanyola i Ripollet també es-
tem reivindicant l’hospital Ernest 
Lluch. El més positiu de les reu-
nions és que CatSalut reconeix 
que aquesta zona està infradotada 
quant a equipaments i aposta per 
fer un hospital lleuger. De tota ma-
nera, no hi ha res en ferm. 
I pel que fa a tenir una residèn-
cia per a la gent gran. És viable?
Fa uns mesos vam rebre la pro-
posta d’un inversor privat, però 
no és el que volem. Aspirem a un 
model de residència majoritària-
ment públic quant a construcció 
i gestió i seguirem treballant per 
aconseguir-ho.

discriminació per la procedència 
d’un ciutadà. Des de Serveis Socials

fem servir 
dades objec-
tives, criteris 
i barems que, 
en un 80%, 
són ingressos 
econòmics o 
dades ofi cials.

En cap cas es benefi cia ningú per 
la seva procedència. 
Ha baixat la població migrada?
Actualment el percentatge és del 
10% del total, menor que a la de-
marcació de Barcelona. Del 2010 
al 2015 han marxat per la crisi més 
de 500 persones d’origen estran-
ger.
Vostè també es regidora de Sani-
tat. Montcada recuperarà algun 
dia les urgències nocturnes?
És una necessitat que la pròpia 
Generalitat va incloure als pressu-
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Els tres primers llocs de les candi-
datures més votades al municipi 
respecte a les passades eleccions 
generals no s’han mogut. El PSC 
ha repetit com a primera força su-
mant 4.697 sufragis (25,7%), tot i 
perdre 4 punts en percentatge de 
vot. A continuació, ECP ha asso-
lit 4.358 sufragis (21,5%) i ha pu-
jat dues dècimes i ERC ha quedat 
tercera, amb 3.411 suports (18%), 
superant mitg punt el percentatge 
anterior.
La sorpresa ha estat l’ascens de 
Vox que s’ha situat com a quarta 
força, amb 1.375 vots (7,5%), i 
ha guanyat 3 punts respecte les 
passades eleccions, superant Cs, 
que ha obtingut 1.258 sufragis 
(6,9%) i ha baixat 5 punts. El PP 
ha estat sisena força i ha recu-
perat suports arribant als 1.251 
vots (6,8%) i pujant 2 punts, 
mentre que JxCAT ha sumat 
més vots que a l’abril, 970 (5,3%) 
i ha recuperat 1 punt. La CUP, 
que es presentava per primer 
cop, ha comptabilitzat 602 vots 
(3,3%) i Más País, que també 
s’estrenava, 297 (1,6%). Pel que 
fa a la participació, s’ha situat en 
el 71,6%, 5,7 punts per sota.

Valoracions. El PSC entén que 
els resultats electorals demostren 
que la ciutadania vol diàleg per 
resoldre el confl icte a Catalunya, 

i pacte entre partits. En clau local, 
consideren que ha quedat demos-
trat que Montcada i Reixac “és 
d’esquerres, progressista i no 
independentista”. Els socialistes 
també aposten per fer un cordó 
sanitari a l’extrema dreta. 
Laura Campos (ECP) celebra ha-
ver augmentat el percentatge de 
sufragis i opina que els resultats 
al municipi responen al tarannà 
progressista de la població. La re-
presentant dels comuns lamenta, 
però, que les eleccions “hagin ser-
vit per reforçar la dreta feixista” 
i culpa Pedro Sánchez d’actuar 
amb “irresponsabilitat”.
ERC, per la seva banda, ha des-
tacat l’augment del percentatge 
de vot de les forces indepen-
dentistes al municipi, que s’ha 
situat en el 27,3%, i la reelecció 
del montcadenc Joan Josep Nuet 
com a diputat. La formació ha 
lamentat, però, “el descens de 
la participació i l’augment de 
l’extrema dreta i del feixisme, 
que cal combatre”.
Precisament Vox ha estat la sor-
presa dels comicis en situar-se 
com a quarta força del munici-
pi, superant partits més arrelats 
com Cs, el PP i JxCAT. En un 
comunicat, la formació celebra 
ser “el nou referent de la dreta 
en haver defensat sense com-
plexes ni mitges tintes la unitat 
d’Espanya i la llibertat”. 

Cs reconeix haver assolit uns 
mals resultats que atribueix a 
“un entorn polaritzat a la polí-
tica espanyola i a l’assetjament 
que hem tingut del separatis-
me”, ha manifestat la portaveu 
local del partit, Ana Pellicer, qui 
també ha expressat la voluntat de 
seguir treballant per recuperar la 
confi ança dels electors.
El PP Montcada ha celebrat la 
recuperació de votants i la seva 
representant, Eva García, ha po-
sat èmfasi en la pèrdua de vots del 
PSC i en el percentatge obtingut 
pel bloc sobiranista, que considera 
baix. “Els partits constituciona-
listes –ha dit– representem el tri-
ple de la població de Montcada 
que els independentistes”. 
Contràriament, JxCAT, que tam-
bé ha recuperat percentatge de 
vots respecte l’abril, ha celebrat 
l’increment experimentat per les 
forces independentistes i ha pro-
posat la creació d’un únic grup al 
Congrés “amb l’objectiu de re-
soldre el confl icte polític que viu 
Catalunya”. 
Finalment, per a Gonzalo Gar-
cia (CUP) les eleccions no han 
canviat el complicat panorama 
de l’Estat, però sí han contribuït a 
l’auge de l’extrema dreta. “Vox ha 
recollit el trasvàs de vots de Cs; 
ara toca fer un cordó democràtic 
sanitari, seguint l’exemple d’al-
tres països d’Europa”, ha dit.

ELECCIONS 10N

El PSC torna a ser la força més 
votada, seguida d’ECP i ERC
La sorpresa ha estat l’ascens de Vox que ha superat en nombre de vots Cs, PP i JxCAT

Pilar Abián | Redacció
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Joan Josep Nuet, número 3 per Barcelona de la llista formada per 
ERC i Sobiranistes, ha estat reelegit diputat al Congrés per a la pròxi-
ma legislatura. El polític local –a la fotografi a superior, en el moment 
de la votació– ja va ser escollit als anteriors comicis generals per la 
coalició independentista. Amb anterioritat, va ser diputat al Parlament 
pels comuns, del 2015 al març del 2019. Nuet afronta aquesta nova 
legislatura amb incertesa, ja que és un dels encausats en el judici als 
exmembres de la Mesa del Parlament juntament amb Lluís Coromi-
nas, Lluís Guinó, Ramona Barrufet, Anna Simó i Mireia Boya, que 
seran jutjats per un presumpte delicte de desobediència per permetre 
el debat sobre les anomenades lleis de desconnexió al setembre del 
2017. La vista oral tindrà lloc els dies 28 i 29 de novembre i 3 i 4 de 
desembre al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. La Fiscalia i 
l’Advocacia de l’Estat demanen una pena d’inhabilitació per càrrec 
públic d’un any i 8 mesos i una multa de 30.000 euros, mentre que 
l’acusació particular, representada per Vox, sol·licita 12 anys de presó. 
Els membres de la Mesa defensen que van actuar d’acord amb el 
reglament i preservant el debat polític. “Un sistema democràtic ha 
d’estar preparat perquè el seu Parlament pugui debatre qualsevol 
tema”, opina el polític montcadenc, tot remarcant que aquest fet no 
pot ser considerat un delicte. “Hem de posar en valor els principis 
democràtics. Si hi ha una sentència en contra, s’estarà posant en 
perill el sistema parlamentari”, ha dit Nuet, qui es mostra molt escèp-
tic sobre el resultat del judici després de la sentència contra els líders 
del procés, amb penes que sumen prop de 100 anys de presó | SA

El montcadenc Joan Josep Nuet, reelegit 
diputat al Congrés per ERC-Sobiranistes
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...També és notícia.....................................................
PLA DIRECTOR METROPOLITÀ

Participació local al procés per fer el document que defi nirà 
el desenvolupament dels 36 municipis de formen l’AMB
Veïns de Montcada i Reixac van parti-
cipar el 29 d’octubre al debat ciutadà 
que l’Àrea Metropolitana de Barcelona 
(AMB) va organitzar a Cerdanyola dins 
del procés de redacció del nou Pla 
Director Urbanístic (PDU), que ha de 
substituir l’actual Pla General Metropo-
lità (PGM), vigent des del 1976. El nou 
pla pretén dissenyar el futur desenvo-
lupament i creixement urbanístic de tot 
aquest territori, format per 36 municipis 
que aporten la meitat de la població i 
del PIB de tot Catalunya, apostant per 
un model ecològicament sostenible, so-
cialment cohesionat i econòmicament 
efi cient. Aquesta activitat va reunir ve-
ïns dels sis municipis del Vallès Occi-
dental –Montcada, Badia, Barberà, Cerdanyola, Ripollet i Sant Cugat– que formen part de l’AMB i va 
comptar amb la presència de Jordi Sánchez (ERC), president de l’Àrea Territorial de l’Ajuntament de 
Montcada i vicepresident de desenvolupament de polítiques urbanes de l’entitat metropolitana. Els 
tallers de participació permetran recollir les inquietuds i les reivindicacions de les entitats socials i els 
veïns, a títol personal, per concretar les propostes que s’han de refl ectir al PDU, que, segons les previsi-
ons de l’AMB, s’hauria d’aprovar, de manera inicial, en el termini d’un any i mig. “Estem davant d’una 
oportunitat històrica per pensar l’AMB des de i per a Montcada, un municipi que ha estat castigat i 
perjudicat per la seva ubicació geogràfi ca i que, al mateix temps, té una gran potencialitat”, ha dit 
Sánchez. Segons el regidor montcadenc, el PDU ha de donar resposta a una sèrie de problemàtiques 
que pateix el municipi com són la contaminació, la rehabilitació de barris obsolets i la protecció dels 
espais verds, entre d’altres | RJ

La matinal organitzada el 24 de novembre per l’Ajuntament inclou una 
paella solidària per fer front a les sancions que han rebut algunes per-
sones per manifestar-se en favor del soterrament de l’R2. Els tiquets, al 
preu de 5 euros, es poden adquirir fi ns al dia 20 a la recepció del con-
sistori, en horari de matí, de dilluns a divendres; i al Casal de la Mina, 
de dilluns a divendres, en horari de tarda. La Diada pel soterrament 
tindrà lloc a la plaça Joanot Martorell i a l’avinguda de la Unitat, de 10 a 
15h. L’acte, amb l’eslògan ‘Adeu vies. Benvingut soterrament’, pretén 
continuar reclamant la històrica reivindicació del municipi i consci-
enciar la ciutadania que, tot i estar gairebé enllestida la redacció del 
projecte executiu de l’obra, encara falta que l’Estat el doti d’una partida 
als pressupostos generals per adjudicar l’actuació. La Diada comptarà 
amb una exhibició de ball a càrrec de cinc escoles del municipi, tallers 
infantils i un programa en directe de Montcada Ràdio, des de les 11 
fi ns a les 13.30h | LR

SOTERRAMENT DE L’R2
Els tiquets per a la paella solidària de la jornada 
reivindicativa del 24 de novembre ja són a la venda

Les obres de construcció 
d’unes escales mecàniques 
que l’Ajuntament de Barcelo-
na està fent al barri de Ciutat 
Meridiana, entre els carrers de 
les Agudes i Rasos de Peguera, 
tenen una important afectació 
en el trànsit i en els aparca-
ments a Can Cuiàs. Aquests 
treballs, que segons la previsió 
del consistori barceloní s’allar-
garan fi ns a fi nals de gener, ha provocat que el carrer Circumval·lació –en 
el tram entre Camèlies i l’accés a l’escola bressol Camí del Bosc i al col·legi 
Ginesta– hagi passat a ser de doble sentit, per permetre la sortida des de 
Ciutat Meriadana, així com el pas dels autobusos de la línia 62. El canvi ge-
nera un augment de trànsit i ha obligat a treure una cinquantena de places 
d’aparcament en semibateria que hi ha al carrer Circumval·lació. Per pal·liar 
aquestes afectacions, el consistori ha establert una zona provisional d’es-
tacionament, per a unes 15 places aproximadament, al creuament entre 
aquest carrer i la zona peatonal de Camèlies | RJ

MOBILITAT
Can Cuiàs perd temporalment places d’aparcament 
a causa d’unes obres a Ciutat Meridiana

L’Ajuntament està executant can-
vis de sentit de la circulació de ve-
hicles en alguns carrers de Terra 
Nostra amb l’objectiu de millorar 
la mobilitat, reduir la probabilitat 
d’accidents i augmentar el nom-
bre d’estacionaments. El carrer 
Travessera passarà a tenir un únic 
sentit de circulació –en direcció 
Montcada–, entre Poblet i Rosa. El 
tram del carrer Nou des de la plaça 
del Lledoner a Travessera també 
tindrà un únic sentit de circulació i 
places d’aparcament en semibate-
ria invertida. I al carrer Vallès, entre 
Empordà i Ripollet, on hi havia un 
tram de doble sentit n’hi haurà un 
de sol en direcció Montcada. L’ac-
tuació ha estat consensuada amb 
l’AV del barri | LR

Canvis del sentit de
la circulació a tres 
carrers de Terra Nostra

SEGURETAT A LES VIES
L’alcaldessa torna a reclamar mesures urgents 
a Adif arran del darrer atropellament mortal

L’alcaldessa Laura Campos (ECP) ha exigit un cop més a Adif que se-
curitzi correctament l’entorn de totes les vies que travessen el municipi 
per impedir l’accés de les persones. Ho va fer el 6 de novembre amb 
motiu del minut de silenci convocat a la Cruïlla del Soterrament, davant 
del monòlit per les víctimes del tren, que haurà d’incorporar un forat 
més per actualitzar la xifra d’atropellaments mortals, que se situa en 
174. A l’acte van assistir representants del govern i de l’oposició, a més 
de veïns del municipi. La darrera víctima ha estat una jove montcaden-
ca de 21 anys, el dia 5, a l’estació de Sant Joan de les Abadesses de la 
línia R3 de Rodalies, actualment tancada al públic | LR
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Representants de la Plataforma 
Ciutadana Residu Zero (PCRZ) 
–de la qual forma part la Plata-
forma Antiincineració de Mont-
cada i Reixac– es van reunir el 
23 d’octubre al Parlament amb 
representants dels grups parla-
mentaris de JxCat, ERC, ECP i 
la CUP. A la trobada, els diputats 
es van comprometre a demanar 
a la cambra catalana que apliqui 
una moratòria pel que fa a nous 
projectes d’incineradores a Ca-
talunya, almenys mentre duri la 
tramitació de la nova Llei de Pre-
venció de Residus, actualment 
en procés d’exposició pública | LR

Petició de moratòria 
contra nous projectes 
d’incineradores

La Junta de Govern Local en sessió del dia 21 d’octubre de 2019, ha acordat:

Aprovar inicialment la modificació puntual del Pla especial de concreció 
d’usos del centre lúdic i de serveis Punt de Montcada.

Es publica l’anunci corresponent per un termini d’1 mes, mitjançant la 
publicació d’edictes al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, a un 
dels diaris de premsa periòdica de més divulgació a l’àmbit municipal, a 
l’e-Tauler, d’acord amb els articles 8.5.c) i 119.2.c) del TRLU i l’article 23 
del RLU, a fi efecte que els interessats puguin consultar la documentació 
i presentar al·legacions.

L’expedient podrà consultar-se al Servei Jurídic de l’Àrea Territorial de 
l’Ajuntament de Montcada i Reixac de 8 a 14 hores en dies laborables.

L’alcaldessa, Laura Campos Ferrer

Montcada i Reixac, 28 d’octubre de 2019

EDICTE
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‘Prou de justícia patriarcal, prou de 
violències masclistes’ és el lema del 
programa d’actes que el Consell 
de Dones –format per entitats de 
dones del municipi i l’Ajuntament– 
organitzen amb motiu del Dia 
Mundial contra les violències de 
gènere, que es commemora el 25 
de novembre. Les accions reivindi-
catives posaran especial èmfasi en 
la lluita per can-
viar el sistema 
judicial arran les 
sentències sobre 
diversos casos 
d ’ ag re s s i ons
sexuals en grup, 
que han estat considerades abús i 
no violacions. Per incidir en aquest 
tema, hi ha prevista una xerrada 
a càrrec de l’Associació de Dones 
Juristes, el 2 de desembre (18h) a 
la Casa de la Vila. “Denunciem 
la justícia patriarcal que repro-

dueix el sexisme en les seves sen-
tències i deixa impunes els agres-
sors”, ha comentat la regidora de 
Polítiques d’Igualtat, Feminismes i 
LGTBI, Jessica Segovia (ECP).
Abans del dia de l’efemèride, di-
ferents equipaments municipals 
faran diversos tallers per elaborar 
símbols i pancartes contra les vio-
lències masclistes, que es penjaran 
en espais públics per visibilitzar la 

lluita feminista. 
La Casa de la 
Mina acollirà 
dues sessions –
el 12 i el 19 de 
novembre, de 
16.30 a 18.30h– 

per fer mans de grans dimensions, 
on s’escriuran frases de sensibilit-
zació contra el masclisme, mentre 
que els dies 14 i 15 –de 17 a 19h– hi 
haurà una trobada per refl exionar 
sobre la problemàtica i, alhora, es 
teixiran elements amb punt de mit-

ja o ganxet. D’altra banda, al CC 
l’Alzina –del 18 al 22 de novembre, 
de 17 a 19h– i al Kursaal –el 18 de 
novembre, de 19 a 21h– es faran 
tallers per fer fl ors de color lila com 
a denúncia dels feminicidis. 
Per la seva banda, a Can Tauler 
tindrà un lloc un cinefòrum, el 21 
de novembre a les 17.30h, i al CC 
La Ribera es projectarà el dia 28 
(17h) el curtmetratge ‘Carmesí’, 
dirigit per la montcadenca An-
drea Vílchez, que aborda el tema 
de la prostitució. També a La 
Ribera, es farà una performance 
sobre els micromasclismes i un 
taller d’imans amb lemes reivin-
dicatius.

Sílvia Alquézar | Redacció

L’Associació de Dones 
Juristes oferirà el 2 de 
desembre la xerrada  
‘No és abús, és violació’

Centenars de persones van participar el passat juliol a la manifestació en suport a una jove de Can Cuiàs que va patir una agressió sexual 
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FESTA DE L’ENVELLIMENT ACTIU
L’organitzen l’Ajuntament i les entitats locals de 
gent gran, el 17 de novembre, al pavelló Miquel 
Poblet, amb activitats durant tot el dia

25N

L’Ajuntament i les entitats de dones organitzen diverses 
accions en el marc del Dia contra les violències masclistes

El programa incideix 
en la lluita contra 
la justícia patriarcal

Omplir de fl ors la plaça de l’Església 
contra les agressions de gènere
Els grups de dones de Mont-
cada i l’Ajuntament convoquen 
diversos actes el 25 de novem-
bre, coincidint amb l’efemèride 
del Dia Mundial contra les vio-
lències masclistes. El Grup de 
Dones de Can Cuiàs organitza 
una concentració davant del 
Centre Cívic del barri (17.30h), 
que inclourà la lectura d’un 
manifest, elaborat per dones 
del barri, i de diversos textos 
contra les violències masclis-
tes redactats per alumnes de 
4t d’ESO de l’escola Ginesta, 

que els llegiran durant la con-
vocatòria. L’acte central del pro-
grama tindrà lloc a la plaça de 
l’Església (18.30h) i consistirà 
en la pintada de diverses frases 
contra les violències masclistes, 
que s’aniran omplint amb les 
fl ors de color lila que s’hauran 
fet als tallers dels dies previs a 
l’efemèride i amb les que porti 
la ciutadania. També hi ha pre-
vista la lectura d’un manifest, 
a càrrec dels grups locals de 
dones, i l’homenatge a totes les 
dones assassinades al 2019 | SA

L’Ajuntament posa en marxa 
aquesta tardor la tercera edició 
del cicle ‘Drets Humans, migra-
ció i refugi’, amb activitats que 
s’allargaran fi ns al febrer de l’any 
vinent. Un dels actes més desta-
cats del programa tindrà lloc el 
16 de novembre i consistirà en 
un dinar solidari a favor de les 
persones refugiades a l’illa de 
Lesbos, organitzat per Montca-
da Solidària. Hi haurà una xer-
rada sobre la situació en aquesta 
zona, a càrrec de persones que 
hi han fet el voluntariat. L’acte 
tindrà lloc al Casal de la Mina i 
la reserva de tiquets, al preu de 
10 euros, s’ha de fer fi ns al 15 de 
novembre, a l’adreça electrònica 
montcadasolidaria@gmail.com.

Un  altre dels plats forts és la fes-
ta dels Drets dels Infants, el 20 
de novembre. Serà a la plaça de 
l’Església i consistirà en jocs, la 
teatralització del projecte ‘Ciutat 
dels drets dels infants’, la presen-
tació dels consellers i conselleres 
del Consell d’Infants d’aquest 
curs, la presentació del projecte 
‘Un instant, una història’, una ac-
tuació musical i una xocolatada 
solidària.
El programa també inclou el tra-
dicional concert de gòspel a favor 
dels Drets Humans, que es farà el 
23 de novembre al Kursaal (18h). 
El concert és a càrrec del Cor 
Gòspel Gràcia. La recaptació 
dels diners de les entrades anirà 
destinada íntegrament a la Fede-
ració d’Associacions Catalanes 

Amigues del Poble Sahrauí. Les 
entrades, per 10 euros, es poden 
adquirir per avançat a mirteatres.
cat i a la taquilla de l’Auditori.

Exposicions. Fins al 4 de desem-
bre, el Centre Cívic Can Cuiàs 
acollirà una exposició fotogràfi ca 
sobre la realitat de joves d’arreu 
del món que s’han convertit en 
persones desplaçades o refugia-
des. Una altra mostra emmarcada 
en aquest cicle és ‘Jocs i joguines 
de l’antiguitat’, cedida pel Museu 
d’Arqueologia de Catalunya, que 
es pot visitar a l’Auditori Munici-
pal fi ns al 13 de gener. L’exposi-
ció, que es va inaugurar el 13 de 
novembre, presenta alguns jocs i 
joguines que s’han conservat des 
de l’antiguitat fi ns a l’actualitat.

De cara al 2020, hi haurà el 24 
de gener l’acte de lliurament de 
premis del concurs artístic ‘Cons-
truïm el nostre món de drets’, al 
Kursaal. El certamen consisteix 
en l’elaboració d’un mural sobre 
els 10 principis dels drets dels in-
fants i hi participa l’alumnat dels 
centres educatius. L’exposició 
amb les il·lustracions es podrà 

visitar durant gener i febrer, a les 
biblioteques.
D’altra banda, les activitats de 
l’Any Pàmies, incloses al cicle per 
la vessant de refugiada de l’es-
criptora, clouran el 14 de novem-
bre amb la conferència que anirà  
a càrrec de Big Mama ‘Teresa 
Pàmies, la llengua com a ofi ci’, a 
l’Auditori (19.30h).

Sílvia Alquézar | Redacció

El programa també inclou el concert de gòspel, que es farà el 23 de novembre, al Kursaal

Un dinar solidari i la festa dels Drets 
dels Infants, plats forts de la 3a edició 

CICLE ‘DRETS HUMANS, MIGRACIÓ I REFUGI’

La mostra de jocs va ser inaugurada el 13 de novembre i es podrà visitar durant dos mesos
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Prop de 3.500 persones assistents, 
300 vehicles clàssics participants 
i 40 expositors relacionats amb el 
món del motor van aconseguir que 
la setena edició de la Fira de l’au-
tomòbil i concentració de vehicles 
clàssics i esportius fos un èxit. El 
bon temps va acompanyar la mos-
tra, organitzada pel departament 
municipal de Promoció Econòmi-
ca i els Amics dels Clàssics Mont-
cada i Reixac (ACMiR), el passat 
27 d’octubre a l’entorn del pavelló 
Miquel Poblet i a les antigues pistes 
d’atletisme.  

Principals atractius. Els assistents 
van gaudir de la visita de les dues 
millors rèpliques existents al món 

de Kitt, el cotxe fantàstic, prota-
gonista de la mítica sèrie televisiva 
dels anys 80. També va atraure for-
ça públic l’autobús anglès de dos 
pisos ACLO 410, de la Fundació 
de Transports Metropolitans de 
Barcelona. D’altra banda, la Fira 
va acollir una mostra de cotxes 
de concessionaris i de segona mà, 
a més de tallers, punts de venda 
de recanvis, d’accessoris, de co-
leccionisme i de marxandatge vin-
culat al món del motor. A la mostra 
va ser present una rèplica del Seat 
Panda que conduïa la Policia Local 
l’any 1982 i que l’ACMiR està res-
taurant gràcies a un conveni signat 
recentment amb el consistori. 
Com cada any, l’Agrupació Foto-
gràfi ca de Montcada i Reixac va 

realitzar les fotografi es als vehicles 
clàssics participants en un photocall 
ambientat en el món dels ral·lis.
Durant els parlaments ofi cials, el 
president dels Amics dels Clàssics, 
Francisco Martínez, va lliurar una 
placa de reconeixement al mecà-
nic Jaume Garrido, especialista en 
tubs d’escapament que ha treballat 
per a corredors de competició. Per 
la seva banda, l’alcaldessa, Laura 
Campos (ECP), va felicitar l’orga-
nització perquè “la Fira ha esde-
vingut un referent a Catalunya”. 
L’edil també va aprofi tar l’acte per 
solidaritzar-se amb els treballadors 
de les empreses del municipi vin-
culades al motor, Te Connectivity 
i Nissan, per la complicada situació 
laboral que travessen.

MOTOR

L’esdeveniment vol convertir-se en un referent del món del motor al Vallès i a Catalunya

Unes 3.500 persones visiten la Fira 
de l’automòbil i vehicles clàssics

Les rèpliques de Kitt, el cotxe fantàstic que protagonitzava la sèrie televisiva dels anys 80, van ser una de les principals atraccions de la Fira

Laura Grau | Pla d’en Coll
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Diumenge, a l’hora del vermut, va ser un dels moments de més afl uència a la Fira Gastronòmica
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La 7a edició de la Jornada Gas-
tronòmica va atraure força pú-
blic els dies 26 i 27 d’octubre, 
organitzada per l’Associació Gas-
tronòmica Reixac i l’Ajuntament 
al carrer Guadiana. La mostra 
va comptar amb la participació 
d’una dotzena d’establiments 
locals. La Tasca, Spirit&Coffee, 
Tasta’m i Fleca Noguera es van 
afegir per primera vegada a una 
llista que van completar Can 
Piqué, Alimentació Susana, La 
Poma, Déja Vu, Manhattan, 
Cafè Colon, Madame Dessert 
i Catavins. Aquests negocis de 

restauració van oferir plats, ta-
pes, pa, postres i begudes a partir 
d’un euro. Es van poder tastar, 
entre d’altres, peus de porc amb 
navalles, empanades argentines, 
pop al forn, fi deuà de marisc i 
arròs negre. L’assistència va bai-
xar lleugerament respecte anys 
anteriors, tal com van reconèixer 
els restauradors, que no van fer 
tanta caixa.
Enguany, la Fira va incorporar 
una vessant de cooperació, ja que 
part de la recaptació es lliurarà a 
Montcada Solidària, que la des-
tinarà a projectes de suport als 
refugiats a Grècia. 

Laura Grau | Montcada

Hi van prendre part una dotzena d’establiments locals

La Fira Gastronòmica 
atrau força assistència

SETENA EDICIÓ

La cercavila va animar la Fira Medieval durant els dos dies que es va celebrar
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El pavelló Miquel Poblet acollirà el 
17 de novembre una nova edició 
de la festa de l’envelliment actiu, 
emmarcada dins del programa 
d’actes que l’Ajuntament i les enti-
tats de la gent gran organitzen a la 
tardor amb motiu del Dia Mundial 
de les persones de més edat, que se 
celebra l’1 d’octubre.
La jornada començarà a les 9.30h 
amb una exhibició de les activitats 
que es desenvolupen als dos casals 
del municipi: puntaires, gimba, 
zumba, sardanes, sevillanes, play-
back i una desfi lada de paper. Al 
migdia, es farà una botifarrada po-
pular. Els tiquets es poden comprar 
al preu de 3 euros al Casal Cívic 
de Montcada i al Casal de la Mina. 

A la tarda, hi ha prevista l’actuació 
dels grups de country i balls en 
línia d’ambdues entitats de gent 
gran, a més d’un berenar i una ses-
sió de ball amb la música en directe 
del quartet Huracán.

Procés participatiu. En el marc de 
l’elaboració del projecte ‘Montcada, 
ciutat amiga de la gent gran’, l’Ajun-
tament convoca el 30 de novembre 
a la Casa de la Mina (10h) una 
trobada per presentar les accions
recollides als grups de treball, for-
mats per persones grans i personal 
tècnic, i recollir les aportacions dels 
assistents. Cal inscripció prèvia 
abans del dia 28 a l’Ajuntament o 
bé a través del correu participaciociu-
tadana@montcada.org.

Sílvia Alquézar | Redacció

Hi haurà activitats durant tot el dia al pavelló Miquel Poblet

La festa de l’envelliment 
actiu, el 17 de novembre

El Casino acull la 
segona Fira dels 
Jocs Virtuals

L’AV de Terra Nostra i el Cen-
tre Cívic l’Alzina organitzen la 
segona edició de la Fira de Jocs 
Virtuals, que tindrà lloc el 16 
de novembre al Casino, d’11.30 
a 13.30h i de 16 a 21.30h. Hi 
haurà un torneig de Fortnite, on 
cada participant haurà de dur 
els seus dispositius per poder 
competir. Les inscripcions s’han 
de fer al matí i el torneig es de-
senvoluparà a la tarda. També 
es podrà jugar a XBOX i Just 
Dance 2019, amb un simulador 
de conducció Real Racer X, i als 
jocs FIFA, Tekken i Crash Team 
Racing. L’organització habilitarà 
punt d’accés 4G. Totes les activi-
tats són gratuïtes. L’any passat, 
la primera edició de la fi ra va ser 
un èxit, ja que va comptar amb 
més d’un centenar de persones 
participants | SA  

L’AV Montcada Nova-Pla d’en 
Coll ha fet un balanç positiu de la 
quarta edició de la Fira Medieval, 
organitzada el 9 i 10 de novembre 
davant del pavelló Miquel Poblet 
i a la rambla dels Països Catalans. 
L’entitat veïnal s’ha mostrat satis-
feta de l’afl uència de públic –més 
d’un miler de persones durant els 
dos dies– i del nombre de parade-
tes participants, al voltant d’una 

quarantena. Malgrat la bona as-
sistència, l’AV ha avançat que, 
de cara a l’any vinent, introduirà 
alguns canvis amb l’objectiu que 
els estands participants ofereixen 
productes relacionats amb la te-
màtica medieval. “Enguany, hi 
havia moltes paradetes que no 
tenien res a veure amb l’època 
de l’Edat Mitjana, per tant, és 
un tema que volem millorar”, 
ha dit Elías Martí, de l’AV.  

Sílvia Alquézar | Redacció

La mostra rep més d’un miler de visitants el dies 9 i 10

La Fira Medieval aplega 
més públic que al 2018

MONTCADA NOVA-PLA D’EN COLL

GENT GRAN
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L’Ajuntament organitza, per novè 
any consecutiu, la campanya ‘Re-
gala il·lusions’, per tal que nens i 
nenes del municipi d’entre 0 i 12 
anys d’entorns econòmicament 
vulnerables rebin regals per Na-
dal. La campanya compta amb la 
col·laboració de les entitats i boti-
gues del municipi, a més de l’Obra 
Social “la Caixa” amb l’aportació 
de 4.000 euros. La campanya es 
va presentar el 13 de novembre, 
en un acte al qual van assistir la 
presidenta de l’Àrea Social, Mar 
Sempere (ECP); el regidor d’In-
fància i Joventut, Gerard Garrido 
(ERC), la regidora d’Educació, 
Jessica Segovia (ECP), i el direc-
tor de l’ofi cina de ‘la Caixa’ del 
carrer Major, David Fernández.
“Un any més, aquesta cam-
panya és necessària, ja que un 
30% de la població del munici-
pi viu sota el llindar de la po-
bresa”, va explicar Sempere, qui 
es va mostrar preocupada davant 

l’augment del nombre de famílies
d’entorns vulnerables. Per la seva 
banda, Fernández va felicitar 
l’Ajuntament i les entitats per tirar 
endavant aquesta iniciativa: “El 
nostre compromís amb les per-
sones desafavorides és un dels 
nostres senyals més defi nitoris i 
adquireix una dimensió major 
en aquestes dates”.
La campanya de joguines va ar-
ribar al 2018 a un total de 350 
infants, una xifra que enguany 
s’incrementarà en una quinzena 
de famílies. La canalla rep regals 
adaptats a la seva edat i, a l’hora 
de triar-los, es té en compte que 
no es tracti de joguines sexistes ni 
violentes. 

Com col·laborar. La ciutadania i 
les entitats hi podran col·laborar 
amb la compra d’un bolígraf amb 
motius nadalencs que es posarà a 
la venda, al preu d’1,5 euros, el 
18 de novembre i fi ns passat Reis. 
Aquests articles també es podran 

adquirir a l’Ajuntament i als esta-
bliments col·laboradors, identifi -
cats amb el cartell de la campa-
nya. Les entitats hi poden donar 
suport aportant material escolar 
nou i contes per regalar a la ca-
nalla i també fent-hi donacions 
econòmiques. Les persones que a 
títol particular vulguin participar 
ho poden fer contactant amb algu-
na de les entitats col·laboradores 
o bé portant el material a la Casa 
de la Vila, a partir del dia 18. La 
data màxima per rebre donacions
és el 10 de desembre, ja que l’en-
demà les entitats participants 
lliuraran a l’Ajuntament les seves 
aportacions. 

Sílvia Alquézar | Redacció

‘REGALA IL·LUSIONS’

Les aportacions es poden fer fi ns al 10 de desembre

Arrenca la 9a campanya 
perquè cap infant es quedi 
sense regals aquest Nadal

D’esquerra a dreta, Jessica Segovia, David Fernández, Mar Sempere i Gerard Garrido durant la presentació de la campanya ‘Regala il·lusions’
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Activitats per viure l’ambient nadalenc 
L’Ajuntament organitza el 29 
de novembre una festa per do-
nar la benvinguda ofi cial al Na-
dal i encendre la il·luminació 
especial. L’acte tindrà lloc a 
la plaça de l’Església, a partir 
de les 16.30h, i inclourà ta-
llers infantils de manualitats de 
Nadal, una actuació musical i 
l’encesa de l’enllumenat nada-
lenc (18h), que s’instal·larà als 
principals eixos comercials de 
Montcada i Reixac per tal de 
donar caliu nadalenc i ajudar 
a promoure les vendes. Amb 
aquest objectiu, la Regidoria 

de Comerç també organitza 
dues iniciatives més. El 14 i 
15 de desembre, tindrà lloc al 
carrer Major una nova edició 
de la Fira de Nadal, adreçada 
a entitats, comerços i artesans. 
El període d’inscripció per par-
ticipar-hi s’ha ampliat fi ns al 
22 de novembre. D’altra ban-
da, la Cambra de Comerç de 
Sabadell, amb el suport dels 
ajuntaments, convoca el 50è 
concurs d’aparadors de Nadal. 
Els establiments interessats es 
poden inscriure fi ns al 5 de de-
sembre | SA
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El Consell Escolar Municipal 
(CEM), reunit el 6 de novembre 
en la primera sessió del nou curs, 
va aprovar consensuar amb el 
Departament d’Educació de la 
Generalitat un nou mapa escolar 
al municipi. La proposta inclou la 
dotació de més recursos a l’INS 
La Ferreria perquè esdevingui un 
centre de referència en formació 
professional; l’ampliació i diver-
sifi cació de l’oferta de batxille-
rats; la creació de l’escola institut 
Mas Rampinyo i la consolidació 
del nou model que s’ha posat en 
marxa aquest curs a El Viver; 
la construcció del nou edifi ci de 
l’INS Montserrat Miró, l’amplia-
ció de places a la Unitat d’Esco-
larització Compartida de la Man-
comunitat de Montcada, Ripollet 
i Cerdanyola, i la dotació de més 
recursos per atendre l’alumnat 
amb necessitats especials.

Altres objectius. El Consell també 
va decidir planifi car amb antela-
ció la matriculació del curs vinent 
per intentar reduir les ràtios, que 
se superen amb escreix a la majo-
ria de cursos de primària i secun-
dària. En aquest sentit, l’ens va 
acordar demanar als Serveis Ter-
ritorials (SSTT) d’Educació del 
Vallès Occidental l’ampliació de 
la dotació de professorat per es-
ponjar el nombre d’alumnes per 
aula. “Sol·licitarem una reunió 

per trobar-nos a fi nals de no-
vembre i començar a parlar de 
la distribució i les necessitats 
educatives de cara al curs vi-
nent”, va dir la regidora d’Edu-
cació, Jessica Segovia (ECP).
Altres objectius d’aquest curs 
són millorar l’oferta d’activitats 
extraescolars perquè sigui inclu-
siva, de qualitat i diversa; aconse-
guir un conveni amb la Generali-
tat per fer un pla d’actuació per 
rehabilitar els centres educatius; 
revisar el model participatiu del 
CEM per incorporar altres sec-
tors educatius; potenciar l’oferta 
d’activitats per a famílies amb 
infants de 0 a 3 anys i valorar la 
possibilitat d’oferir el servei de 
menjador als instituts. 
Després del CEM, les tècniques 
responsables del Pla Educatiu 
d’Entorn van explicar els objec-

tius i les activitats previstes aquest 
curs per millorar el rendiment es-
colar a través de la cohesió social 
i el coneixement de la llengua. 
Enguany, es mantenen els tallers 
d’estudi assistit per a alumnat de 
1r d’ESO; els cursos de llengua 
catalana per a famílies de l’esco-
la El Turó i les classes d’amazic, 
així com el cicle ‘Amb cinc sen-
tits’ per a infants de 0 a 3 anys, 
entre d’altres propostes. Com a 
novetats, destaquen el projecte 
de biblioteques escolars, la crea-
ció d’una comissió lingüística, el 
suport a joves nouvinguts abans 
de començar el curs per tenir un 
primer contacte amb la llengua i 
el municipi i el programa Croma 
2.0, adreçat a alumnes d’El Turó 
i El Viver amb l’objectiu de fo-
mentar l’interès per la investiga-
ció i l’aprenentatge.

CONSELL ESCOLAR MUNICIPAL

La reducció de les ràtios continua sent una prioritat per a la comunitat educativa

El CEM acorda consensuar amb 
la Generalitat un nou mapa escolar

Sílvia Alquézar | Redacció

La regidora d’Educació –esquerra– amb les tècniques del Pla Educatiu d’Entorn al CEM
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L’INS La Ribera dedica dues hores setmanals a desenvolupar els pro-
jectes interdisciplinars en el marc del programa Magnet, impulsat per 
diverses institucions i administracions. La iniciativa, que es va començar 
a implementar el curs passat entre l’alumnat de 1r d’ESO, té per objectiu 
acompanyar els instituts en el desenvolupament d’un projecte innovador 
i de qualitat amb el suport d’una institució de prestigi, que en el cas de 
l’INS La Ribera és la Universitat de Barcelona. L’eix vertebrador de totes 
les iniciatives al centre local és la temàtica de l’aigua al municipi. En-
guany, 1r desenvoluparà un projecte sobre el món iber, que clourà amb 
la representació d’una obra teatral escrita pels alumnes a l’escola Reixac; 
un altre sobre les danses de l’aigua i un tercer, per conèixer la fl ora i la 
fauna del Besòs que fi nalitzarà amb la instal·lació de codis QR als panells 
informatius del riu. Pel que fa a 2n d’ESO –a la foto–, els estudiants duran 
a terme tres projectes sobre el Rec Comtal, la gestió de les emocions a 
través de l’art i els sistemes casolans de rec | SA

Una seixantena de persones de les escoles El Turó i Mas Rampinyo es 
va concentrar el 24 d’octubre davant de la Casa de la Vila en el marc 
de la convocatòria que va fer la Plataforma Volem Jornada Contínua a 
Catalunya. Les famílies reclamen la compactació de les hores lectives 
fi ns a les 14h com a mesura per disminuir l’absentisme i millorar la 
conciliació. Durant l’acte es va llegir un manifest en què es demana 
que les famílies puguin escollir la jornada escolar que desitgen | SA

SECUNDÀRIA
L’INS La Ribera incorpora 2n d’ESO al projecte Magnet

PRIMÀRIA
Concentració en suport a la jornada contínua
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UNIVERSITAT
Un jove de Montcada obté una beca salari Ítaca
Alejandro Pérez, exalume de l’INS M. 
Miró, ha aconseguit una les 14 beques sa-
lari Ítaca que aquest curs atorguen la Uni-
versitat Autònoma de Barcelona (UAB) i 
el Banc Santander per a estudiants amb 
talent i un expedient acadèmic excel·lent 
que provenen d’entorns socioeconòmics 
amb difi cultats. L’ajut inclou un salari de 
500 euros mensuals durant deu mesos, 
renovables al llarg dels anys de durada de 
la carrera, i cobreix les despeses de la ma-
trícula i altres serveis del campus. Pérez 
s’ha mostrat molt content: “Em podré dedicar a estudiar a temps com-
plert, sense haver-me de preocupar pel tema econòmic”, ha dit el jove, 
qui aquest curs ha començat el doble grau de Física i Química. L’acte de 
lliurament de les beques va tenir lloc el 29 d’octubre, a la UAB | SA
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Gran acollida del projecte Komtü a l’escola El Turó

Diversos col·lectius i entitats de 
Can Sant Joan han creat la Taula 
Comunitària del barri, que té per 
objectiu abordar diverses proble-
màtiques del seu entorn més pro-
per des de la perspectiva de la di-
versitat i la cohesió social. La idea 
va sorgir en el marc de les conver-
ses i els espais de diàleg organitzats 
el passat mes de juny coincidint 
amb la Fira d’Artesania. Una de les 
primeres accions comunitàries que 
forma part de la Taula Comunità-
ria és el projecte ‘Cultura i barri’, 
inspirat en iniciatives com El Rec 
Comtal es mou!, el sopar popular 
del carrer Turó de l’estiu passat i la 
campanya de la Xarxa Antirumors, 
entre d’altres. El programa proposa 

un calendari de propostes culturals 
durant tot l’any que va començar el 
30 d’octubre amb la celebració de 
la Castanyada a la plaça del Bosc, 
que va ser tot un èxit. La següent 
cita tindrà lloc el 16 de novembre 
a la Casa de la Mina (11h) amb 
una matinal infantil que inclou una 
ludoteca vintage amb jocs gegants, 
un taller de circ, activitats per a la 
canalla de 0 a 3 anys a càrrec de 
l’entitat Tata Inti i un esmorzar per 
a tots els assistents. Un altre dels 
objectius de la Taula és garantir i 
ampliar el projecte ‘El Rec Comtal 
es mou!’ amb activitats durant tot 
l’any –actualment només es fa a 
l’estiu– per dinamitzar i preservar 
l’entorn del canal mil·lenari entre 
Can Sant Joan i Vallbona.

Sílvia Alquézar | Redacció

La idea forma part de la Taula Comunitària, creada recentment

Can Sant Joan engega 
el projecte Cultura i barri

El centre va presentar el 7 de novembre a 
les famílies el nou projecte amb una festa –a 
la foto– que va consistir en un berenar i l’ac-
tuació musical del grup Xiula. La iniciativa
té per objectiu l’acompanyament per a 
la promoció, prevenció i intervenció per 
al benestar emocional i relacional de la 
infància en l’àmbit escolar. Es tracta d’un 
projecte pioner a Catalunya dissenyat per 
la Fundació Nous Cims. “Durant tres cur-
sos estarem dos professionals a temps 
complert tres dies a la setmana”, ha co-
mentat Irene de Luis, de Nous Cims | SA
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Obert el termini 
per demanar 
subvencions
Les entitats del municipi poden 
presentar fi ns al 5 de desembre 
les sol·licituds per optar a les sub-
vencions municipals per al 2020. 
La documentació s’ha de lliurar 
a l’Ofi cina d’Atenció Ciutadana 
(OAC), ubicada a l’edifi ci con-
sistorial, juntament amb una de-
claració responsable, una fi txa re-
sum dels projectes o activitats per 
les quals es demana la subvenció 
i una previsió del pressupost. 
Les activitats o projectes s’han de 
realitzar durant el 2020 a Mont-
cada i Reixac –o fora del munici-
pi sempre que estigui defi nit en 
els objectius de l’entitat–, no han 
de tenir un caràcter lucratiu i han 
de ser d’interès general per a la 
població. Els models d’impresos 
es poden descarregar des del por-
tal d’entitats o bé al web munici-
pal montcada.cat | SA  

NOVETAT



152a quinzena | Novembre 2019 15

La propera edició de 
‘La Veu’, 29 de novembre

>Editorial

La bústia del lector
laveu.cat/latevaveu
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Fills de les llibertats
Fa mesos que visc molt preocupat, 
de la mateixa manera que ho estan 
milions de persones al nostre país. 
Però la nostra angoixa no té punt de 
comparació amb la desesperació que 
m’expressa la Maite, una dona tre-
balladora, veïna de Sabadell i mare 
d’una noia de 21 anys estudiant uni-
versitària, que el 15 d’octubre va sortir 
al carrer, com també milers de joves, 
però aquella nit no va tornar a casa. 
L’Andrea, m’explicava la Maite, no és 
independentista. La família sempre 
ha  estat votant d’opcions d’esquerres, 
però mai ha estat vinculada al movi-
ment independentista. L’Andrea va 
sortir a manifestar-se perquè no li 
agrada el que està passant al seu país, 
i m’ho explicava intentant justifi car-se, 
allò que ningú mai hauria de tenir la 
necessitat de fer. 
L’Andrea no ha comès cap delicte, 
només ha fet ús d’un dret fonamen-
tal com és el de manifestació, però ho 
va fer en un moment molt complicat, 

convençuda que la seva obligació era 
ser-hi. És jove, inquieta, compromesa 
i vol canviar les coses. L’Andrea no 
només va ser detinguda per un Mos-
so d’Esquadra i no només l’ha em-
presonada la decisió d’una jutgessa. 
L’Andrea, com a la resta de ciutadanes 
i ciutadans d’aquest país, es troba se-
grestada per la mala política, és un mal 
col·lateral del ‘hooliganisme’ partidista 
d’aquells que aspiren a governar ni que 
sigui la misèria. 
L’Andrea, igual que les fi lles i els fi lls de 
tots nosaltres, és una hostatge més de 
la manca de responsabilitat d’aquells 
que estan mostrant la seva incapaci-
tat per trobar solucions als problemes 
polítics que ells mateixos han generat 
i que es troben més pendents de les 
enquestes que de construir ponts de 
diàleg. L’Andrea i els milers i milers 
de noies i nois del nostre país tenen el 
dret i el deure d’imaginar i aconseguir 
un món millor, on es garanteixin els 
drets civils i laborals i les llibertats in-
dividuals i col·lectives de les persones. 

Els joves del nostre país han de poder 
sortir del parany polític en el qual es-
tem immersos, sense haver de renun-
ciar a dir el que pensen, a ser crítics i 
fi ns i tot, rebels. Estic convençut que el 
nostre jovent no és violent, són els vio-
lents els que s’amaguen darrere de la 
indignació dels nostres joves. Em poso 
a la pell de la Maite i em faig meva 
la seva desesperació, però, més enllà 
del drama personal, avui estem vivint 
un drama col·lectiu com a societat, i les 
responsabilitats haurien de ser com-
partides. Els nostres avis i les nostres 
àvies, les nostres mares i els nostres 
pares van ser lluitadors per les llibertats 
i alguns d’ells ho van pagar ben car. 
Ara ens toca a nosaltres continuar 
aquest legat i ho hem d’intentar fer 
amb valentia però amb intel·ligència, 
perquè ningú, mai més, tingui la 
temptació de fer-se seus els nostres 
sentiments.

José Luis Fernández
Secretari general UGT Vallès Occ.

Sabadell

Opinió

Lidl, una bona notícia per a Montcada
A l’any 2015, les pretensions de l’empresa Lidl per ampliar la seva 
seu central, situada al polígon de la Granja, es van trobar amb 
l’oposició de l’Ajuntament que, en no tenir les mínimes garanties 
jurídiques, no va atorgar el permís per urbanitzar en una zona ver-
da. La negativa del govern va generar força polèmica i va fer saltar 
les alarmes davant la possibilitat que la multinacional alemanya 
decidís marxar de Montcada, posant en perill una gran quantitat 
de llocs de feina. Quatre anys després, la realitat és molt diferent. 
Lidl no ha marxat. Tot al contrari, continua apostant pel municipi 
amb la construcció d’un edifi ci modern i sostenible de tres plantes 
que, situat a 500 metres de les ofi cines centrals i als terrenys de 
l’antiga Aismalibar, acollirà un supermercat que serà un referent 
a tot l’Estat i una zona de formació de treballadors que també 
servirà com a banc de proves per a les 600 botigues que la multi-
nacional té a Espanya. A més, Lidl fi nançarà la urbanització d’una 
part de la zona, ampliant la vorera per separar la zona industrial 
de la residencial. A tot això, s’ha d’afegir la generació d’una cin-
quantena de llocs de feina que es gestionaran a través de la borsa 
de treball de la Regidoria de Promoció Econòmica. Sens dubte, un 
bon projecte de futur i una bona notícia per a la localitat. 

La Junta de Govern Local en sessió del dia 14 d’octubre de 2019, ha acordat:

Aprovar inicialment els Estatuts i Bases d’actuació de la Junta de 
Compensació a constituir per a la gestió del PMU de l’àmbit de la indústria 
Valentine en la modalitat de reparcel·lació per compensació bàsica, 
condicionant l’aprovació definitiva a la introducció de les modificacions 
que consten a l’acord i que es poden consultar en la web municipal www.
montcada.cat en l’apartat e-Tauler.

Es publica l’anunci corresponent per un termini d’1 mes, mitjançant la 
publicació d’edictes al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, a un 
dels diaris de premsa periòdica de més divulgació a l’àmbit municipal, a 
l’e-Tauler, d’acord amb els articles 8.5.c) i 119.2.c) del TRLU i l’article 23 
del RLU, a fi efecte que els interessats puguin consultar la documentació 
i presentar al·legacions.

Notificar els propietaris de finques incloses dins l’àmbit del polígon 
d’actuació que no han formulat directament les Bases i Estatuts que, 
d’acord amb l’article 171.1 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual 
s’aprova el Reglament de la Llei d’Urbanisme, podran incorporar-se a la 
Junta de Compensació durant el procés d’aprovació de les Bases i Estatuts, 
així com dins el termini d’un mes des de la notificats de l’acord d’aprovació 
de la constitució de la Junta i que les sol·licituds que es formulin amb 
posterioritat podran ser inadmeses per la junta de compensació.

Informar els propietaris de finques incloses dins l’àmbit del polígon 
d’actuació que no s’incorporin a la Junta de Compensació que poden 
comprometre la seva participació en l’execució d’acord amb l’establert 
a l’article 136 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el 
Reglament de la Llei d’Urbanisme, havent de constituir fiança en qualsevol 
de les formes admeses per la legislació de contractes de les administracions 
públiques per una quantia del 12% de les despeses estimades d’urbanització 
corresponents a la finca de la qual es tracti, d’acord amb la proporció de la 
seva superfície respecte de la total del sector dins el termini d’un mes des 
de l’acord d’aprovació de la constitució de la Junta.

Condicionar l’aprovació definitiva dels Estatuts i les Bases d’actuació de 
la Junta de Compensació del PMU de l’àmbit de la industria Valentine a 
l’acreditació que la iniciativa per a la constitució de la Junta de compensació 
és de propietaris que representen més del 50% de la superfície total del 
polígon d’actuació urbanística.

L’alcaldessa, Laura Campos Ferrer

Montcada i Reixac, 22 d’octubre de 2019

EDICTE

En venta.  Dues estufes de 
llenya. Trucar en horari de nit. 
Telèfon: 936 911 336. 
Classes particulars. D’an-
glès, individuals o en petits 
grups. Professora titulada. 
email: fcolormar@yahoo.es.
Classes. Mestra fa classes 
de recuperació. Telèfon: 650 
020 287.

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

anuncis 
gratuïts
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Grups municipals
laveu.cat/latevaveu

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

Juan Carlos de la Torre

En primer lloc, volem donar les gràcies als ciutadans per tor-
nar a dipositar en nosaltres la seva confi ança amb 4.697 vots 
rebuts, el 25,66% dels vots escrutats al municipi, sent la força 
més votada, tot i l’abstenció, que ha estat del 28,07%. El PSC 
torna a ser la formació política més votada a Montcada, i això 
ens dona moltíssima força per seguir treballant pel nostre municipi, per a totes i tots els ciuta-
dans. A nivell de Catalunya, ens mantenim amb 12 diputats, repetint el que vam aconseguir 
en les eleccions d’abril i ens posicionem com a segona força política a Catalunya per darrere 
d’ERC. Ens alegra saber que, a la fi , s’ha arribat a un preacord de govern en coalició amb 
Unides Podem. Un govern que tindrà com a preferències les polítiques socials en aquest país, 
que ens torni la il·lusió i que allunyi el fantasma del passat, encarnat en VOX. Potser no hem 
estat hàbils per no aprofi tar les oportunitats de govern que se’ns van presentar després de les 
eleccions d’abril, però saber corregir els errors és el que ens dona forces per seguir endavant. 
Només ens queda treballar per aconseguir aquest objectiu fi nal, perquè la societat cada vega-
da se senti més representada amb els seus líders polítics, ja que les polítiques a aplicar són en 
benefi ci de la ciutadania, i no de les grans corporacions. 
Hem de saber llegir el que la ciutadania ens demana i treballar des de les bases per aconse-
guir-ho. A cada poble, a cada ciutat, buscar governs progressistes que facin de pantalla contra 
l’extrema dreta de VOX. Això, sens dubte, tindrà una transcendència política en el moment de 
sumar per poder tenir governs per a la ciutadania. Només amb el pacte i l’entesa de totes les 
forces progressistes, frenarem l’auge de la ultradreta de VOX, que ve per quedar-se. Ve per 
retallar drets i llibertats als ciutadans. Volen una regressió al passat que no estem disposats a 
tolerar. Finalment, tornar a donar les gràcies a tots els que han dipositat la seva confi ança en 
el PSC de Montcada.

Fumata blanca

Andrés Iruela

En Montcada, tras la resolución del Tribunal Supremo, las 
distintas fuerzas políticas han afrontado la misma desde 
puntos de vistas totalmente diferenciados. El actual gobi-
erno municipal decide convocar un Pleno extraordinario 
para condenar y rechazar la sentencia del Tribunal Supre-
mo, una sentencia fi rme con la que se puede discrepar, en todo caso, desde el punto de vista 
jurídico, pero que no tiene que ver con el devenir de la política municipal. De hecho, no se debe 
obviar que convocar y/o celebrar un Pleno extraordinario no es una cuestión baladí, la situación 
económica en la que se encuentran las arcas municipales no es la más óptima para permitirnos 
realizar gastos superfl uos e innecesarios para los intereses de nuestros vecinos. Nosotros no 
asistimos. Ciudadanos se reitera en el respeto y acatamiento a las decisiones judiciales como 
no puede ser de otra manera en un estado democrático. 
El pasado 30 de octubre, presentamos en el Pleno una moción de condena a la violencia y el 
terrorismo en democracia. En Montcada observamos que los llamados CDR realizan actos como la 
quema de carteles del monarca en plena vía pública y el actual gobierno no lo denuncia sino que 
algunos miembros les aclaman e incitan a que sigan con su lucha, pareciendo más activistas que 
personas con responsabilidades políticas. Estos mismos radicales actúan en Barcelona atentando 
contra los distintos cuerpos de seguridad del Estado. Desde Cs pedimos que estos actos se conde-
nen, agradeciendo a todos los cuerpos actuantes la encomiable labor que realizan para garantizar 
la seguridad y la convivencia de todos los catalanes. Ya contábamos con que los partidos que apo-
yan al independentismo no aprobarían la moción ni condenarían la violencia, pero qué pasa cuan-
do un partido supuestamente constitucionalista, como es el PSC, vota en contra, aludiendo que es 
una moción inoportuna y electoralista y que además no refl eja la situación actual y la realidad de 
la sociedad catalana. Nosotros les decimos que sí es la realidad, miren cómo arde y se destruye 
Barcelona y no miren para otro lado. Ciudadanos va a trabajar en todas las propuestas que sean 
necesarias para mejorar nuestro municipio, pero sin olvidar que siempre seremos fi eles y defende-
remos nuestros ideales y miraremos por y para todos los ciudadanos de nuestro municipio.     

Ana Pellicer

Soc en Jaume Teixidó i aprofi to aquesta oportunitat per a pre-
sentar-me com a nou regidor de Promoció Econòmica, Ocupa-
ció i Treball i Mobilitat de l’Ajuntament de Montcada. Fa pocs 
dies he accedit al càrrec de regidor per una circumstància molt 
dolorosa per a nosaltres, com a secció local d’ERC, però també 
per a molts veïns de Montcada. Tal i com vaig manifestar en la meva promesa del càrrec, l’emprem-
ta que ha deixat la Montse Ribera és imborrable. Ella em serveix de referència per assumir aquest 
nou repte al govern municipal. Ella ens ha deixat molts projectes i idees per continuar la seva tasca. 
Assumeixo les noves obligacions amb il·lusió i amb ganes d’estar a l’alçada d’una població que està 
esperant solucions als seus maldecaps: una població dispersa, un urbanisme mal planifi cat, una 
economia de transició cap a un model més terciaritzat i també, una gestió mediambiental manifes-
tament millorable. Volem atendre les necessitats de les persones, des del naixement fi ns a la vellesa, 
de manera integral.
Ens cal la vostra ajuda. Sense la col·laboració veïnal no reeixirem. Volem que la crítica constructiva es 
transformi en positivitat i en futurs projectes per fer de la nostra ciutat un referent en qualitat de vida, en 
sensibilització davant les problemàtiques socioeconòmiques, en cohesió de la trama urbana, en model 
de convivència basada en la integració... Els bons resultats d’Esquerra a Montcada a les eleccions del 
10N ens ajuden a seguir endavant amb més força i a assumir responsabilitats i retornar al ciutadà 
al control de la cosa pública. Recentment estem patint les contradiccions del nostre sistema econò-
mic, que afecten la vida i les condicions de benestar dels nostres convilatants. Els confl ictes laborals, 
exemplaritzats en el risc de tancament de Prysmian, ens posen a prova. Les forces d’esquerra, com-
promeses amb l’honestedat, la transparència, les bones pràctiques i la visió de futur, estem al costat 
des treballadors perquè no pateixin abusos i poder ajudar-los en aquesta difícil situació. Mirarem de 
fer una ciutat millor per a tots. Som cada dia als telenotícies però sempre pel trànsit, per incidents me-
diambientals o per accidents a la xarxa ferroviària. Comprometem-nos a canviar aquesta visió negativa 
i gris. Recuperem l’orgull de ser montcadencs i montcadenques. Tots fem i som Montcada. Endins-
em-nos al segle vint-i-u amb una nova mentalitat, amb positivitat: ens ho mereixem!

Fem camí, no ens aturem

Tras los resultados de las elecciones generales, nuestra coali-
ción –Unidas Podemos, en el Estado, y en Comú Podem, en 
Catalunya– ha superado los pronósticos derrotistas de las encu-
estas y se ha mantenido, a pesar de un contexto nada favorable. 
En Montcada i Reixac continuamos siendo la segunda fuerza 
aumentando incluso 0,5 puntos a pesar del descenso en la participación. Sin embargo, como 
progresistas y demócratas no podemos estas contentos por el ascenso de la ultraderecha. 
Después de la moción de censura promovida por Unidas Podemos que puso fi n al gobierno del 
PP de Mariano Rajoy, las fuerzas de izquierda no estuvimos a la altura. Primero con un bloqueo 
al presupuesto, después con unas elecciones en las que la extrema derecha entró en el Congreso 
y, aunque la mayoria progresista surgida tras el proceso del 28 de abril permitia formar gobierno, 
la falta de acuerdo y un PSOE instalado en la soberbia con un líder arrogante dinamitó toda po-
sibilidad de acercamiento y nos condenó a la repetición de las elecciones. Todo ello, junto a un 
mal cálculo electoral de los socialistas y la dulcifi cación y normalización por parte de los medios 
de los mensajes xenófobos, homófobos y de odio de la extrema derecha, ha hecho que ésta haya 
amplifi cado sus resultados este 10N.
Pero a pesar de todo, hay margen para la esperanza. Como decíamos en campaña “las cosas impor-
tantes nunca salen a la primera” y esta vez, sí. Existen recetas y medidas para hacer frente a los men-
sajes de odio y confrontación que devolverán a la extrema derecha a la caverna oscura del fascismo 
que abrazan.Tras el acuerdo de progreso para formar gobierno, más allá de los nombres y carteras 
se abre un tiempo que devuelve la ilusión a las clases mas desfavorecidas. Con Unidas Podemos y 
En Comú Podem, con un gobierno descaradamente de izquierdas y valiente es más probable que 
pasen cosas como: la regularización del mercado del alquiler; una sanidad pública de calidad para 
todos; la derogación de una reforma laboral lesiva para los trabajadores y condescendiente con los 
especuladores; la revalorización de las pensiones; una universidad pública y gratuita; en Catalunya, 
buscar acuerdos para devolver el confl icto a la política de donde no tendría que haber salido nunca 
y, sobre todo, que no se recorten derechos a los de abajo, sino privilegios a los de arriba. Confi emos.

Elecciones 10N y acuerdo de gobierno

Jaume Teixidó

Política local después de la sentencia

Opinió
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“Un quart de segle després, 
l’Auditori Municipal és un 
equipament referent per a tot-
hom; és l’epicentre cultural del 
municipi”, va dir l’alcaldessa, 
Laura Campos (ECP), durant els 
parlaments del l’acte institucional 
de commemoració del 25è aniver-
sari de l’equipament de la plaça 
de l’Església. L’edil va destacar 
l’aposta municipal per la cultura 
com una eina “per garantir una 
Montcada més justa, crítica i 
solidària”. La regidora de Cul-
tura i Patrimoni, M. Rosa Borràs 
(ERC), va indicar “que la ciutat 
és capdavantera en arts escèni-
ques i plàstiques avui dia gràcies
a l’aposta per la cultura que es 
va fer al 1994”.

Espectacles. La cloenda dels actes 
de l’aniversari van tenir lloc l’11 
de novembre i va incloure un con-
cert a càrrec del duet Tina & Joe, 
amb l’acompanyament del músic 
Pau Cumelles. Aquesta activitat 
tancava el programa organitzat 
per la Regidoria de Cultura i Pa-
trimoni amb motiu de l’efemèride, 
que ha inclòs altres quatre espec-
tacles: ‘Una Ilíada’, amb Eduard 
Farelo; el concert de la banda ‘El 
sobrino del diablo’; l’infantil ‘La 
Jana i els tres ossos’ i el muntatge 
d’humor i música ‘Commicerto’. 
La sala d’exposicions de l’equipa-
ment ha acollit una mostra amb 

imatges i dades sobre els 25 anys 
de trajectòria i Montcada Co-
municació va dedicar-hi un dels 
capítols de la sèrie de divulgació 
històrica ‘El Retrovisor’.

Trajectòria. L’Auditori Municipal 
va ser el primer teatre públic del 
municipi i va acollir la primera 
sala d’exposicions. Més de 2.300 
actes, 600.000 assistents i 300 
exposicions el converteixen en 
un referent i motor cultural de 
la ciutat. L’edifi ci actual va ser el 
Casino del poble durant la sego-
na meitat del segle XIX i, als anys 
trenta del segle passat, l’edifi ci es 
va convertir en un magatzem de 
productes a granel fi ns que l’Ajun-
tament el va comprar a fi nal dels 
vuitanta. 
Les seves dimensions reduïdes 
van condicionar des del primer 
moment la programació, amb 
obres de petit format i una aposta 
pels muntatges infantils, per po-
tenciar futurs espectadors. La sala 
d’exposicions es va batejar amb el 
nom del dramaturg montcadenc 
Xavier Fàbregas i es va estrenar 
amb l’exposició del Premi Nacio-
nal de Pintura. L’Auditori va ser 
l’únic teatre públic de Montcada 
durant 14 anys, fi ns que va obrir 
portes el Kursaal de Can Sant 
Joan, l’any 2008. El 2014, va ar-
ribar la inauguració el Teatre Mu-
nicipal, al Pla d’en Coll, apte per 
a obres de gran format.

Cultura
laveu.cat/cultura

PÀG. 18

ADÉU ALS VELLS GEGANTS
La reina Elisenda i Guillem de Montcada 
estrenaran la seva nova imatge el dia 16 

Laura Grau | Montcada

L’Auditori Municipal celebra els 25 anys 
com a epicentre de l’activitat cultural
El primer teatre públic que va tenir Montcada ha acollit més de 2.000 actes, 300 exposicions i 600.000 espectadors

EFEMÈRIDE

El presentador sostè el pastís del 25è aniversari, mentre l’alcaldessa, Laura Campos, i la regidora de Cultura, M.Rosa Borràs, bufen les espelmes
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Al fi nal de l’acte, el públic va participar en un petit refrigeri al vestíbul de l’Auditori Tina Masawe, durant l’actuació a l’Auditori
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MONTCADA A ESCENA
La Jove Finestra Estràbica estrena ‘BR1%’ al Kursaal
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LA UNIÓ
Arriben les festes del socis, del 15 al 17 de novembre
La Unió acollirà una nova funció de la comèdia ‘Pel davant i pel darre-
ra’, del grup Tea345, el 17 de novembre, a les 18h. L’obra s’inclou en el 
programa de les Festes del Soci de La Unió. El dia 16, s’ha programat 
una matinal de jocs a la sala polivalent i un taller de reposteria a càrrec 
d’Àngels Jornet. A la tarda, s’organitza un torneig de tennis taula i, al 
vespre, un sopar de germanor i l’espectacle ‘Improgames’. El dia 17, 
l’avinguda Catalunya serà l’escenari d’una matinal lúdica, amb jocs ge-
gants, xocolatada popular i l’exhibició dels grups de l’entitat i d’escoles 
de ball del municipi. El concert del cantant Javier Cruz s’ha anul·lat.
La informació completa es pot consultar al Facebook de La Unió i al 
seu bloc | LG

La Jove Finestra Estràbica va estrenar el 27 d’octubre al Kursaal l’obra 
‘BR1%’, que refl exiona amb gran sensibilitat sobre el trastorn mental 
a partir de la història de Bruno, un jove que ha d’afrontar el suïcidi de 
la seva mare. La companyia, que va debutar l’any passat a la mostra 
Montcada a Escena, fa un salt endavant amb la seva primera obra de 
creació pròpia, que fuig del teatre convencional i explora nous camins 
creatius. Les properes cites de la mostra seran el 17 de novembre, 
amb l’estrena del musical ‘El retorn del Zorro’, del grup Teatrada Mu-
sical, al Teatre Municipal (12h); el 22, amb l’obra ‘Vidas de Tenessee’, 
del Taller de l’Aula de Teatre, al Kursaal (21h), i el 24, amb l’estrena de 
‘Tres años que desafían el olvido’, de El Trapecio, a l’Auditori (18h) | LG

Terra Nostra va viure intensa-
ment la celebració del Halloween 
i la Castanyada, amb tres dies 
d’activitats organitzades per l’AV. 
En total, van ser 28 les cases que 
es van apuntar a la tradició del 
‘truc o tracte’ i 4 les que van fer 
túnels del terror. Per primera ve-
gada, el públic va poder localit-
zar les cases participants amb els 
mapes digitals i codis QR facili-
tats per l’organització. Enguany 
també es va recuperar el passatge 
del terror al Centre Cívic L’Alzi-
na, convertit en un internat pel 
qual van passar 600 persones.

Can Cuiàs. Amb el títol ‘La fuga’, 
el Col·lectiu de Joves C4 va tor-
nar a fer passar por a les prop de 
750 persones que van visitar el 
Centre Cívic de Can Cuiàs els 
dies 2 i 3 de novembre. El públic 
va recórrer els passadissos d’una 
presó infestada de zombis. Un 
any més, la cita amb el terror 
més antiga de Montcada –en-
guany ha complert 18 anys– va 
entusias mar els visitants.

HALLOWEEN

Terra Nostra i Can Cuiàs celebren 
amb intensitat la Nit d’Ànimes
Els passatges del terror dels centres cívics, principals atractius de la Castanyada
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Montcada va viure dos passatges del terror, el de Terra Nostra (a dalt) i el de Can Cuiàs (a sota)

Laura Grau | Redacció

L’escriptora i comissària del pro-
grama de l’Any Pàmies, Mont-
serrat Barderi, va fer una con-
ferència a la Fundació Cultural 
Montcada el passat 24 d’octubre, 
sobre Teresa Pàmies (Balaguer 
1919-Granada 2012), periodista i 
escriptora, amb una extensa pro-
ducció que inclou novel·les, die-
taris, cròniques, llibres de viat ges 
i assajos. Barderi va repassar la 
biografi a de Pàmies,  destacant la 
seva militància comunista i anti-
feixista, que la va obligar a viure 
en l’exili durant trenta anys. 

Premi. Durant la seva estada a 
Praga –que va durar 12 anys–, 
l’autora va escriure ‘Testament a 
Praga’, una novel·la sobre les me-
mòries del seu pare amb la qual 
va guanyar el premi Josep Pla. 
Amb més de 50 anys d’edat i ja 
a Barcelona, Pàmies va aconse-
guir per fi  viure dels seus llibres. 
“Molta gent la considera com 
la gran cronista d’una època, 
però només cal obrir un llibre 

seu per veure que ens porta 
més enllà del reportatge, la 
crònica o el llenguatge perio-
dístic. I és que la literatura no 
és només sinònim de fi cció”, 
va dir Barderi. En el marc de 
l’Any Pàmies, les biblioteques 
de Montcada i el Servei Local 
de Català també han organitzat 
diferents activitats com progra-
mes de ràdio, clubs de lectura i 
exposicions.

Laura Grau | Montcada

Barderi és la comissària de l’Any Pàmies

Pàmies, molt més que 
la cronista d’una època
Montse Barderi reivindica la qualitat literària de l’autora

ANY PÀMIES
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Laura Grau | Redacció

DIADA GEGANTERA

La colla presentarà en societat les 
noves fi gures d’Elisenda i Guillem 
Cinc grups participaran en la festa de benvinguda, que tindrà lloc el 16 de novembre
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La Colla de Gegants de Montca-
da i Reixac organitza una gran 
festa aquest el dissabte 16 de no-
vembre per donar la benvingu-
da a les noves fi gures de la reina 
Elisenda i el senescal Guillem, 
dissenyades pel cap de colla Al-
bert Carandell i construïdes per 
l’artesà terrassenc Jordi Grau. 
Els nous gegants, més moderns 
i lleugers, han costat prop de 
40.000 euros, la majoria sufra-
gats amb una partida dels pres-
supostos participatius de l’Ajun-
tament. La Diada comptarà amb 
la visita de les colles de Barcelo-
na, Badalona, Reus, Montblanc 
i Manresa, que participaran en 
una passada de lluïment des de 
la rambla dels Països Catalans 
fi ns a la Casa de la Vila (17.15h).  

Espectacle. A partir de les 18h, 
la plaça de l’Església acollirà un 
espectacle que donarà a conèixer 
les històries dels gegants, nans 
i bèsties convidats i que donarà 
peu a la presentació en societat 

de les noves fi gures municipals. 
L’acte continuarà amb la bene-
dicció dels personatges per part 
del mossèn de la parròquia de 
Santa Engràcia, els parlaments 
ofi cials a càrrec de les autori-
tats municipals i l’esclat conjunt 
de colles. Després, la comitiva, 
encapçalada pels nous Elisenda 
i Guillem, recorrerà els carrers 
més cèntrics de Montcada i re-
tornarà a la rambla dels Països 

Catalans. Al vespre, tots els 
participants prendran part en 
un sopar de germanor a l’escola 
Elvira Cuyàs de Mas Rampinyo. 
El president de la colla gegante-
ra, Josep Martínez, ha animat 
els montcadencs a participar en 
una diada molt especial  “perquè 
coincideix amb el vintè ani-
versari de l’entitat i el 35è de 
l’estrena dels primers gegants 
municipals”.

Guillem i Elisenda de Montcada seran substituïts, mentre que el rei Susa haurà d’esperar



192a quinzena | Novembre 2019 19Cultura

laveu.cat/agenda

17 DE NOVEMBRE, TEATRE MUNICIPAL (12H)

‘EL RETORN DEL ZORRO’
del grup Teatrada MusicalAgenda

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

Tel. 934 451 888  |  De dilluns a divendres: 8 a 21h. 

Tel. 935 651 122  |  De dilluns a divendres: 8 a 21h. Dissabtes i diumenges: 10 a 14h. 

EXPOSICIÓ
JOCS I JOGUINES A L’ANTIGUITAT
Museu d’Arqueologia de Catalunya
Fins al 12 de gener

EXPOSICIÓ
CRISTO SALGADO
Il·lustracions, cartoons 
i caricatures

Fins al 8 de desembre

15 l divendres
Teatre. ‘Lapònia’, de Velvet Produccions.  
Hora: 21h. Lloc: Teatre Municipal.

16 l dissabte
Fira. Jocs virtuals. Horari: 11 a 13.30h 
i de 16 a 21.30h. Lloc: Casino de Terra 
Nostra.

Solidaritat. Xerrada de Laia Costa, vo-
luntària a Lesbos i botifarrada solidària. 
Hora: 13h. Lloc: Casa de la Mina. 

Música. Concert ‘A misses dites’, a càr-
rec de músics de l’Associació Giravolt. 
Hora: 20.30h. Lloc: Església de Santa 
Engràcia.

17 l diumenge
Festa. Envelliment actiu. Hora: 9.30h. 
Lloc: Pavelló Miquel Poblet.

Medi ambient. Jugateques al Parc de 
les Aigües (11h) i al parc de la Llacuna 
(11.30h).

Teatre. ‘El retorn del Zorro’, del grup 
Tea trada Musical. Hora: 12h. Lloc: Tea-
tre Municipal.

Teatre. ‘Pel davant i pel darrera’, del 
grup Tea345. Hora: 18h. Lloc: La Unió.

19 l dimarts
Inauguració. ‘Darrera les gàbies’, foto-

grafi es d’Arnau García. Hora: 19.30h. 

Lloc: Kursaal.

20 l dimecres
Festa. Dels Drets dels Infants. Hora: 

17h. Lloc: Plaça de l’Església.

Taller. Automassatge cervical i escapu-

lar, a càrrec de Creu Roja. Hora: 18h. 

Lloc: Centre Cívic Can Cuiàs.

21 l dijous
Presentació. ‘Caminant pel Rec i la seva 

història’, llibre d’Enric H. March. Hora: 

19h. Lloc: Casa de la Vila.

Teatre. ‘La tendresa’, de T de Teatre i 

Dagoll Dagom. Hora: 21h. Lloc: Teatre 

Municipal.

22 l divendres
Teatre. ‘Vidas de Tennessee’, del Taller 

de l’Aula de Teatre. Hora: 21h. Lloc: Es-

pai Cultural Kursaal.

23 l dissabte
Teatre familiar. ‘Planeta Ka’, de la Cia. 
Imaginart. Horaris: 11.30h, 12.30, 
17.30 i 18.30h. Lloc: Teatre Municipal.

Música. Concert solidari del Cor Gòspel 
Gràcia. Hora: 18h. Lloc: Kursaal.

24 l diumenge
Festa. Diada del Soterrament. Hora: De 
10h a 15h. Lloc: Plaça Joanot Martorell 
(veure pàgina 10).

Medi ambient. Jugateques al Parc de 
les Aigües (11h) i al parc de la Llacuna 
(11.30h).

Teatre. ‘Tres años que desafían el ol-
vido’, del grup El Trapecio. Hora: 18h 
Lloc: Auditori Municipal.

26 l dimarts
Xerrada.  ‘L’artista modern davant la ciu-
tat industrial: somnis i angoixes’. Hora: 
19h. Lloc: Casa de la Vila. 

27 l dimecres
Taller.  Pintada d’un mural col·lectiu. 
Hora: 18h. Lloc: Biblioteca Elisenda. 

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
Rambla J.Relat J.RelatQuirós El Punt RecasensM.Guix

Duran

J.Vila C.Pardo M.GuixDuran

27 2928

J.Vila

30 31

Rivas, c. Conca,10
Duran, av. Terra Nostra, 37
Recasens, av.Catalunya, 65
M.Guix, c. Major, 25
Quirós, 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
Quirós El Punt El Punt

      novembre
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J.Vila

MONTCADA A ESCENA
‘Vidas de Tenessee’, 
del Taller de Teatre
22 de novembre, 21h

EXPOSICIÓ
‘Darrere les gàbies’
Arnau García
Inauguració: 19 de novembre, 19.30h

MONTCADA A ESCENA
TRES AÑOS QUE DESAFÍAN
EL OLVIDO
Plataforma Creativa El Trapecio
24 de novembre, 18h
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BALL ESPORTIU
Eva Nieto i Carles Cirera pugen 
al primer lloc del rànquing mundial 
de la categoria sènior 2

L’AE Can Cuiàs va organitzar el 
27 d’octubre a la pista del barri 
la presentació de tots els conjunts 
de futbol sala que ha creat per a 
aquesta temporada. La secció, que 
té com a referent el primer equip 
que la temporada passada va pujar 
a Primera Catalana, ha consolidat 
el seu treball amb el planter amb 
la creació d’un conjunt juvenil, un 
aleví, un benjamí, un minibenjamí 
i l’escola. El club, que gestiona una 
vuitantena de jugadors, estrena un 
nou equip de coordinació que for-
men Toni Moreno i Guillem Fuer-
tes, entrenador i capità del sènior
A, respectivament. Ambdós han 
agafat el relleu de Juanma Díaz i 
Javi Ortiz i també compten amb la 
col·laboració d’Alejandro Verdejo, 
veí del barri de Ciutat Meridiana 
i que juga a Primera Divisió amb 
Indústrias Santa Coloma. 

Objectius. Toni Moreno es mostra
molt satisfet amb la quantitat 
d’equips que s’han creat i, cara al 
futur, es planteja dos reptes: “Que 
els més petits es diverteixin apre-
nent a jugar a futbol sala i do-
nar continuïtat al planter, com-
pletant totes les categories d’edat 
amb un equip cadet i un altre 
infantil”. L’AE Can Cuiàs, que a 
les dues últimes edicions dels Pre-
mis Esportius que entrega l’IME 
va ser recompensada com la mi-

llor entitat del municipi, també 
gestiona tres seccions de patinatge, 
petanca i excursionisme, tot i que 
aquesta última té una vessant més 
social que esportiva.
El seu president, Jorge Fernández, 
està orgullós amb la feina del nou 
equip de coordinació de futbol 
sala. “Està formant una estruc-
tura que venia del no res i que 
comença a estar representada a 
gairebé totes les categories”, ha 
dit. Fernández, en canvi, ha expres-
sat la seva preocupació amb l’estat 
de la pista de joc per culpa de les 
pluges o l’ús que fan alguns usuaris
en tractar-se d’una instal·lació 
municipal. “Habitualment, ens 
trobem la pista en males condi-
cions, i això s’està convertint en 

un problema endèmic”, ha as-
segurat el president, qui es mostra 
més optimista amb la possibilitat 
que l’Ajuntament pugui propor-
cionar un espai adequat per als 
patinadors de l’entitat. Fernández 

considera que el seu club està to-
talment consolidat amb els mitjans 
de què disposa i desitja que, cara 
al futur, “el creixement vingui 
acompanyat d’un suport a nivell 
d’equipaments”. 

Primer equip. Amb 7 punts, ocu-
pa la vuitena posició al grup 1r de 
Primera Catalana després de jugar 
dos partits a fora de casa, guanyant 
l’AE Montornès (4-5) i perdent 
contra l’FS Alella (10-5). 

A la fi nalització de l’acte, que va comptar amb l’actuació del grup de dansa urbana Manchine’s Crew, de l’entitat Mayna, tots els integrants de la secció de futbol sala es van fer una fotografi a conjunta

FUTBOL SALA

El club, amb nous coordinadors, ha format una escola, així com cinc conjunts de categoria sènior, juvenil, aleví, benjamí i minibenjamí

L’AE Can Cuiàs avança cap a l’objectiu de 
crear equips a totes les categories d’edat
Rafa Jiménez | Redacció
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Queixes del club al Ple de l’Ajuntament
Agustín Fuertes, secretari de l’AE Can Cuiàs –a la foto–, va intervenir 
durant el Ple de l’Ajuntament que es va celebrar el 31 d’octubre per 
enumerar alguns dels problemes que té la pista esportiva del barri com 
la brutícia del terra, el mal funcionament de la megafonia, la manca 
d’aigua calenta als vestidors, la presència de coloms al sostre i el mal 
estat de la xarxa que envolta el recinte. En la seva resposta, el regidor 
d’Esports, Salva Serratosa (ERC), va confi rmar que en el futur se substi-
tuiran les xarxes perimetrals de la pista, s’instal·larà il·luminació a la ban-
da de l’entrada al recinte esportiu i se solucionaran els problemes que 
ocasionen els coloms. L’edil també va demanar disculpes per no haver 
assistit, per oblit, a la presentació la secció de futbol sala del club  | SA
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L’estadi de Can Sant Joan i els 
dos camps de futbol 11 i 7 de la 
Ferreria tindran una nova gespa 
per a la temporada 2020-2021. 
Aquest és el compromís que va 
adquirir l’Ajuntament durant la 
reunió que el regidor d’Esports, 
Salva Serratosa (ERC), va man-
tenir l’11 de novembre amb una 
representació de l’FB Montcada, 
la UE Sant Joan-Atlètic, el CD 
Montcada i la UD Santa Ma-
ría, els quatre clubs que utilit-
zen aquestes instal·lacions i que 
s’havien queixat de l’estat dels 
terrenys de joc. 
A la trobada es va arribar al 
consens que la millor solució, 
una vegada que els pressupostos 
per al 2020 inclouen una parti-
da per fer aquestes actuacions, 
és que l’actuació es faci a fi nal 
de temporada, descartant-se 
el parèntesi nadalenc ja que 
la durada dels treballs –entre
tres i quatre setmanes– provo-
caria la suspensió d’una gran 
quantitat d’entrenaments i par-
tits. Fins a l’inici de les obres, el 
compromís de l’IME és el de fer 
un manteniment més acurat per 
evitar més lesions de jugadors.  
A la reunió, també es va parlar 
de la necessitat de construir uns 
nous vestidors a l’estadi de Can 
Sant Joan i de solucionar els pro-
blemes amb l’aigua calenta de 
les dutxes. El regidor d’Esports 
es va comprometre a lluitar per-
què els pressupostos del 2021 

incloguin una partida destinada 
a la construcció d’uns nous ves-
tidors que, tot i que també se-
ran prefabricats, milloraran les 
condicions dels actuals. Pel que 
fa a les calderes, s’elaborarà un 
calendari per anar substituint-les 
de manera progressiva a totes 
les instal·lacions municipals que 
pateixen manca d’aigua calenta. 

Ple. El mal estat de la gespa de 
l’estadi de Can Sant Joan, que 
va fer que els futbolistes de la 
UE Sant Joan-Atlètic fessin una 

asseguda el 27 d’octubre abans 
d’un partit de lliga com a acte 
de protesta, va protagonitzar 
una part de la sessió ordinària 
del Ple d’octubre. En el torn 
de precs i preguntes dels par-
tits polítics, el grup de Cs va 
demanar al govern canviar-lo
de manera urgent, mentre que 
Rubén ‘Turu’ López, un dels 
cinc jugadors de la Unió que 
s’han lesionat aquesta tempora-
da per culpa de la gespa, va in-
tervenir per sol·licitar la reforma 
dels vestidors.

Les obres començaran a fi nal de temporada per evitar l’afectació a entrenaments i partits

L’Ajuntament canviarà la gespa dels 
estadis de Can Sant Joan i la Ferreria

EQUIPAMENTS
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Rafa Jiménez | Redacció

Homenatges a Jorge Berjano i Sito Medina
La UE Sant Joan-Atlètic, que havia encadenat sis jornades sense perdre 
amb dues últimes victòries seguides contra la UD Cirera (2-1) i la UD Moli-
nos (2-4), va afrontar el 10 de novembre un nou partit contra el CE Premià 
amb una gran quantitat de baixes. Tot i la petició del club montcadenc, 
l’equip del Maresme es va negar a ajornar el partit, que va començar amb 
un homenatge a Jorge Berjano, qui es retira del futbol després de patir una 
greu lesió, i al porter Sito Medina, qui marxa del club. El Premià es va endú 
la victòria per 0 a 2 i deixa l’equip d’Iban Tey al cinquè lloc, amb 17 punts. 
Per pal·liar totes les baixes, el club de Can Sant Joan s’ha reforçat amb els 
porters Yan Carlo i Roger González, així com els jugadors Eduardo Berzosa 
‘Baby’, Ahmed Ighane i Fullita, a qui se l’ha tramitat la fi txa | RJ

El sènior A de la UB MiR es consolida 
primer, amb set triomfs consecutius

BÀSQUET

L’equip de Miguel Ángel Ganella ha guanyat tots els partits que ha disputat 

El Capità Port Ginesta-UB MiR 
continua amb pas ferm cap a 
l’ascens i ja és el líder del grup 7è 
de Tercera Catalana amb set vic-
tòries en set jornades. L’equip de 
Miguel Ángel Ganella ha gua-
nyat els seus tres últims partits, 
amb un avantatge de 22 punts,  
contra el BC Gramenet (51-73), 
el CB Regina Carmeli (74-52) i 
el Bàsquet Neus (57-79). La UB 
MiR, que és l’únic conjunt del 
grup que es manté invicte i és 
el màxim encistellador amb una 
mitjana de 76,2 punts per partit, 
té un coixí de dues victòries res-
pecte la UE Montgat B i el CB 
Cabrils, que ocupen la segona i 

tercera posició, respectivament, i 
que seran els seus rivals als dos 
primers enfrontaments del mes 
de desembre. “No és normal 
arribar a la setena jornada 
amb cap derrota en contra i 
hem de continuar treballant 
per allargar tot el que puguem 
aquesta ratxa, que ens donarà 
un marge per superar els mo-
ments complicats, que segur 
que arribaran”, ha dit Ganella. 

Altres equips. El sènior C del club 
blau va obtenir el 10 de novem-
bre el primer triomf de la tempo-
rada contra el Canyelles (60-39). 
Per la seva part, el sènior femení 

i el sènior B masculí encadenen  
tres i quatre derrotes seguides, 
respectivament | RJ 

Aitor Murua, de blau, és jugador del sènior A

L’equip d’Antonio Moya suma 8 punts en 8 jornades al grup 2n i no ha  
encadenat dues victòries seguides. Després de guanyar el 3 de novembre 
a l’estadi de Can Sant Joan contra el CE Pontenc (3-1), les montcaden-
ques va perdre al camp de l’FC Sant Quirze (4-2) | RJ

FUTBOL
El femení de l’FB Montcada segueix sense trobar una 
línia regular de resultats i ocupa el dotzè lloc a Primera

Al grup 2n de Segona Catalana, els verds són setzens, amb 7 punts. El 10 
de novembre, l’equip de Claudio Festa va empatar a l’estadi de la Ferreria 
contra el líder, l’At. Sant Pol (2-2), posant fi  a cinc derrotes seguides, les 
dues últimes als camps de la UD Parc (3-0) i el CE Premià (3-0). D’altra 
banda, el club farà una assemblea de socis el dia 24 (10.20h) | RJ

El CD Montcada empata contra el líder, l’At. Sant 
Pol, i torna a sumar després de cinc derrotes
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Han guanyat les dues últimes competicions a Bilbao i París

BALL ESPORTIU

Eva Nieto i Carles Cirera 
lideren el rànquing mundial

Eva Nieto i Carles Cirera, del 
club Endansa, han pujat a la 
primera posició del rànquing 
mundial a la categoria sènior 2 
després de la victòria que van 
obtenir el 12 i 13 d’octubre en 
ball llatí a la competició que la 
World Dance Sport Federation

va fer a Bilbao. La parella mont-
cadenca ocupa el primer lloc 
mentre que els seus companys 
de club Lourdes Domínguez i 
Xavi Otamendi són tercers. Nie-
to i Cirera van consolidar el seu 
lideratge amb el triomf obtingut 
el 10 de novembre a París | RJ 

Carles Cirera i Eva Nieto, en un dels moments del seu ball a la competició disputada a París
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FUTBOL

Després de 10 jornades, suma vuit victòries i dos empats

La UD Santa María és 
líder i es manté invicte

La UD Santa María es manté 
invicte i ha assolit el lideratge 
del grup 9è de Tercera Catala-
na, amb un total de 26 punts. El 
conjunt que entrena Robert Vi-
lla ha superat amb bona nota els 
seus enfrontaments contra dos 
rivals de la parta alta de la classi-
fi cació, aconseguint una victòria 
contra el quart, el CF Marto-
relles (2-0), i empatant al camp 
del segon, la Penya Barcelonista 
Anguera (2-2). “Els jugadors 
estan treballant d’una mane-
ra espectacular i, si continuem 
així, serà molt difícil que algú 
ens guanyi, tot i que els nostres 

rivals tenen la doble motivació 
de superar el líder i propiciar 
la nostra primera derrota”, ha 
dit Villa | RJ   
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Robert Villa, en el partit contra el Martorelles
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....també és notícia...................................

El club local va obtenir tres meda-
lles al 3r Trofeu Nacional d’Almas-
sora (Castelló) que es va disputar el 
26 d’octubre. La sènior Alexa Ro-
dríguez i el juvenil Iván Roldán van 
guanyar la medalla de plata mentre 
que l’equip de relleus, amb Jeanne 
Lucero, Jorge Fernández i Jordi La-
gares, va obtenir la de bronze | RJ

PATINATGE 
El Roller Can Cuiàs 
aconsegueix uns bons 
resultats a Almassora
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EXCURSIONISME

Un total de 140 persones participa a la 10a 
Caminada Popular Vila de Montcada del CEAV
La prova es va disputar el 27 d’octubre i els participants van sortir des de Can 
Sant Joan amb destinació al Turó de Montcada, fent un recorregut de 14 qui-
lòmetres, tot i que també hi havia una versió més reduïda amb quatre quilò-
metres menys. Malgrat que la caminada continua registrant una disminució 
en la quantitat d’inscrits –enguany hi han hagut 25 menys que l’any passat i 
81 menys que fa dues edicions–, el president del CEAV, Miguel Ángel López, 
no es mostra preocupat, “sempre i quan els participants es mantinguin al 
voltant dels 150”. El CEAV, que va oferir una botifarrada, agraeix la impli-
cació dels comerços col·laboradors, així com de l’ADF i la Policia Local | RJ

Un total de 50 persones van participar el 3 de novembre a la sortida, de 13 
km, que el cicle Montcada Camina, que impulsen el Cim i el CEAV amb la 
col·laboració de l’IME, va fer amb destinació al Poblat Ibèric Puig Castellar, 
a Santa Coloma de Gramenet. La propera proposta, que serà l’última de la 
tercera edició del Montcada Camina, es farà l’1 de desembre al Parc de la 
Llacuna. L’excursió, de 10 quilòmetres, començarà a les 9h, davant del pave-
lló Miquel Poblet. Els interessats es poden inscriure a la seu de l’IME (Tarra-
gona, 32), per telèfon, al 935 650 999, o a través del correu electrònic ime@
montcada.org. També es podran fer, mitja hora abans, al punt de sortida | RJ

El Poblat Ibèric Puig Castellar, destí de la 
penúltima excursió de l’any del Montcada Camina

TENNIS DE TAULA

L’equip sènior del CTT La Unió és un dels 
quatre líders gràcies a cinc victòries seguides
El conjunt montcadenc no perd des de la primera jornada i encadena cinc 
triomfs seguits que l’han situat a la quarta posició del grup 1r de Segona 
Provincial A amb 10 punts, empatat amb els tres primers: Lluïsos de Grà-
cia, CTT Sentmenat i Olesa. D’altra banda, el club organitza el dia 16, en 
horari de tarda, un torneig en el marc de les festes del soci de La Unió | RJ
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El club local no ha reunit la quantitat 
mínima de jugadors per poder crear 
dos equips i només comptarà amb un 
sènior, que tornarà a jugar al Top A. 
David Rúa ja no és el tècnic d’aquest 
conjunt, que va debutar el 3 de no-
vembre amb una derrota contra el 
CK Badalona (16-21) –a la foto. D’al-
tra banda, l’AEE Montserrat Miró ha 
confeccionat dos equips, un sènior,
que va debutar al Top B amb un 
triomf contra el CK Badalona B (22-
12), i un juvenil | RJ

KORFBAL
El CK Montcada inicia 
la lliga al Top A amb 
canvis importants

FUTBOL SALA

El sènior femení del CFS Montcada ja és cinquè 
després de sumar tres victòries consecutives
L’ Amac Automotive CFS Montcada ha 
pujat fi ns al cinquè lloc del grup 1r de 
Primera Divisió després d’encadenar 
tres victòries seguides contra el Futsal
Sants B (2-4), el CFS Palau-Penya 
Barcelonista (4-1) –a la foto– i l’AE 
Garriga (1-5). Per la seva part, el pri-
mer equip masculí va encaixar el 9 
de novembre la seva segona derrota 
amb una golejada a la pista del segon, el CFS Rubí (13-3), que l’ha fet baixar 
fi ns al cinquè lloc del grup 1r de Divisió d’Honor. L’equip de Jaime Martínez, 
que arribava a aquest partit situat a la tercera posició després de guanyar 
contra l’FS Cardedeu (9-7) i l’FS Sant Julià de Ramis (6-7), és el més golejat 
del grup amb una mitjana de 7,8 gols en contra per partit | RJ

El CCTA organitza una 
tirada social i un acte 
de reconeixement als 
seus medallistes per 
commemorar el 
25è aniversari
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El Club Català de Tir amb Arc va organitzar el 27 d’octubre al camp de 
Can Piqué la celebració del seu 25è aniversari. L’acte va començar amb 
una tirada en un circuit de 24 dianes i va continuar amb un reconeixe-
ment als socis que durant el 2019 han aconseguit medalla als campio-
nats de Catalunya de Camp, Bosc 3D i 2D. Van ser reconeguts Josep 
Sànchez, doble subcampió d’arc Nu de Bosc 3D i Camp; Manoli López, 
campiona en Instintiu de Camp; Fèlix Pérez, subcampió en Longbow de 
Bosc 3D i 2D; Javier Pérez, medallista de bronze en Instintiu de Bosc 3D; 
Ariel Arrastia, subcampió en Longbow de Camp i 2D i tercer classifi cat 
de Bosc 3D; Óscar Amate, campió en Instintiu de 2D; Marta Gelpí, sub-
campiona en Longbow de Camp; Xavier Fernández, doble medallista de 
bronze en Instintiu de 2D i en Longbow de Camp; Fco. Javier Berrocoso, 
tercer classifi cat en Longbow de Bosc 3D; Yolanda Aransay, subcam-
piona en Nu de Bosc 3D, i Tolo Jiménez, tercer en Nu de Bosc 3D | RJ

El sènior A lassal·lià suma 5 punts en 
8 jornades i ha baixat fi ns a l’onzè lloc 
del grup D de Primera Estatal des-
prés d’encadenar quatre partits sen-
se puntuar. L’equip de Pau Lleixà ha 
perdut, per només un gol de diferèn-
cia, el seus dos últims enfrontaments 
contra el BM La Roca (26-25) i el St. 
Esteve de Palautordera (31-32) | RJ

HANDBOL
El primer equip del CH 
La Salle encaixa quatre 
derrotes seguides

El sènior B encara no ha guanyat a Segona mentre 
que l’FB Montcada es manté a la quarta posició
El segon equip del CFS Montcada ha baixat fi ns a l’últim lloc del grup 2n de Se-
gona Catalana després d’encaixar dues derrotes contra el CN Sabadell B (3-6) 
i el Pou Escorial B (12-1). L’equip de Robert Gómez només ha sumat un punt 
i és el més golejat amb una mitjana de 7,6 gols per partit. En aquest mateix 
grup, l’FB Montcada es manté a la quarta posició, amb 10 punts, i no perd des 
de la primera jornada. Al seus dos últims partits, va golejar el CFS DR’S Ma-
tadepera (6-1) i va empatar a la seva pista contra l’FS Sant Cugat B (2-2) | RJ
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.....Viu l’Esport................
El juvenil de l’FS Montcada pot jugar el Campionat d’Espanya

FUTBOL SALA

Uri Gómez entrena amb la 
selecció catalana sots-19

Uri Gómez, jugador del juvenil 
A del CFS Montcada, va par-
ticipar l’11 de novembre a Cer-
velló en un nou entrenament 
amb la selecció catalana sots-
19, que està preparant la fase 
prèvia del Campionat d’Espan-
ya que es disputarà a mitjans 
de gener a Castella-la-Manxa. 
Gómez, que és veí de Palau, ja 
va participar a les quatre con-
centracions prèvies juntament 
amb el seu company Javier 

Orellana, qui va ser un dels 
descartats a l’última llista | RJ

CF
S 

M
O

N
TC

AD
A

A la fi nalització de la primera 
volta, el juvenil femení del CH 
La Salle ocupa la segona posició 
al grup A de Lliga Catalana 
amb un total de 10 punts i un 
balanç de 4 victòries, 2 empats 
i una derrota. Tots els punts 
que ha cedit l’equip d’Àlex Ex-
pósito han estat a casa amb una 
derrota, a la 5a jornada, contra 
l’Handbol Gavà (29-31) i dos 
empats davant l’Associació 
Lleidatana (25-25) i el BM La 
Roca (31-31), a la 4a i 7a jorna-
da, respectivament. 
Les lassal·lianes estan empa-
tades a la segona posició amb 
la Lleidatana i es troben a tres 
punts del BM La Roca, que ha 

guanyat tots els partits que ha 
disputat i només ha cedit un 
empat en la seva visita a la pis-
ta montcadenca. 

Juvenil masculí. L’equip d’Alejan-
dro Gómez és el cuer al grup B de 
Lliga Catalana ja que encara no ha 
sumat cap punt en set jornades. 

HANDBOL. CH LA SALLE

El juvenil femení és segon al fi nal 
de la primera volta a Lliga Catalana
L’equip d’Àlex Expósito té un balanç de quatre victòries, dos empats i una derrota

Rafa Jiménez | Redacció

Amb un total de 16 punts, l’in-
fantil A de l’FB Montcada és 
líder al grup 7è de Primera Di-
visió després de la disputa de sis 
jornades. L’equip que entrena 
Felipe Sánchez es manté invicte 
i, des que va empatar en el seu 
debut al camp de l’FC Vic (1-1), 
ha acumulat cinc victòries se-
guides, les dues últimes contra el 
CF Vilanova Vallès (0-3) i l’FC 
Cerdanyola C (3-1). El proper 
partit dels montcadencs serà el 

16 de novembre al camp del CE 
Sabadell B, que tampoc ha per-
dut cap partit i ocupa la segona 
posició amb dos punts menys. 

Altres líders. L’infantil A no és 
l’únic equip de l’FB Montcada 
que ocupa la primera posició a 
la seva lliga. També són líders el 
cadet B i el benjamí C, mentre 
que els juvenils A i B, el cadet C 
i l’aleví A estan classifi cats entre 
els tres primers.

L’infantil A de l’FB Montcada està 
invicte i és líder a Primera Divisió
Després de la disputa de sis jornades, acumula cinc victòries i un únic empat

L’infantil A va derrotar l’FC Cerdanyola C (3-1)

María Rosado, de vermell, en una acció de l’últim partit de la primera volta contra el BM La Roca 
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L’equip infantil masculí de la 
UB MiR s’ha situat a la tercera 
posició del grup 1r del nivell A de-
sprés de la disputa de cinc jorna-
des. Un cop acabada la primera
volta, el conjunt que entrena 
Jesús Jiménez suma 8 punts amb 
un balanç positiu de tres victòries 
i dues derrotes. Als seus tres úl-
tims partits, els montcadencs 
han aconseguit dos triomfs

com a locals contra el Sant Ger-
vasi 1 (62-49) i el CB Vila de 
Montornès (77-63). Entre mig,  
van caure en la seva visita a la 
pista del CB Manlleu (76-70). 
L’equip que dirigeix Jiménez 
començarà la segona volta el 
17 de novembre rebent la visita
del CB Torelló, rival a qui va 
derrotar a la primera jornada 
(77-80)| RJ

BÀSQUET

L’infantil de la UB MiR guanya dos 
partits a les últimes tres jornades
A la fi nalització de la primera volta, el conjunt de Jesús Jiménez és tercer

L’infantil, en un partit contra el CB Granollers
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PATINATGE SOBRE GEL

Concentració de Mireia 
Téllez a Alemanya 
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Javier Orellana i Uri Gómez, del CFS Montcada

Va entrar a la convocatòria de la Federació Espanyola

Mireia Téllez va ser convocada 
per la Federació Espanyola d’Es-
ports de Gel per participar per 
primera vegada en una concen-
tració internacional que es va 
fer a la ciutat d’Inzell (Aleman-
ya) entre el 25 d’octubre i el 4 
de novembre. La patinadora 
montcadenca, de 12 anys i que 
pertany al Club Barcelona Short 
Track, va disputar una compet-
ició el 2 de novembre, aconse-
guint la setena posició als 300 
metres, prova on va millorar 
la seva marca personal. Téllez 

també va rebaixar el seu temps 
a la cursa de 500 metres | RJ

Mireia Téllez, amb la samarreta del seu club
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El Lee Young guanya set 
metalls al Promoció català

LE
E 

YO
U

N
G

Va obtenir un total de cinc ors, una plata i un bronze 

El Lee Young Montcada va ob-
tenir un total de set medalles
al Campionat de Promoció de 
Catalunya de Poomsae que 
es va disputar el 20 d’octubre 
a Barcelona. Els alevins B Yu 
Cao i Roberto Víctor; els in-

fantils A Izan Mateo i Daniel 
Moya, i el cadet A Jan Nadal 
van obtenir la medalla d’or. 
Els infantils A Lucas Esquivel 
i Ainhoa Muñoz van guanyar 
la medalla de plata i de bronze, 
respectivament | RJ

El grup de competidors locals que van participar al Campionat de Catalunya de Promoció
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Àngels Escorsell
Referent. Àngels Escorsell fa tres dècades que treballa al servei d’hepatologia de l’Hospital Clínic 
de Barcelona. Fins fa només cinc anys, era l’única dona del departament en un equip de 18 fa-
cultatius. Des del 2001, atén els pacients de la Unitat de Cures Intensives (UCI), una de les feines 
més dures i estressants d’un hospital juntament amb les urgències. També presideix l’Associació 
de Metgesses de Catalunya, creada recentment, i forma part de la Junta del Col·legi de Metges de 
Barcelona. Mare d’un fi ll i dues fi lles –una d’elles amb autisme–, ha hagut de lluitar de valent per 
fer-se un espai en una professió dirigida per homes, tot i que les dones ja representen més de la 
meitat dels facultatius en actiu a Catalunya. Doctora en Medicina, compagina la seva feina al Clínic 
amb la docència a la Facultat de Medicina de la Universitat de Barcelona.

‘Apostem per una medicina 
amb perspectiva de gènere’  

Per què neix l’Associació de Met-
gesses de Catalunya?
Perquè vam veure que hi ha moltes 
diferències entre els homes i les do-
nes de la professió i que, per elimi-
nar-les, calia crear una xarxa de su-
port per teixir estratègies conjuntes. 
Quines són les desigualtats entre 
els metges i les metgesses?
La feminització de la medicina és 
una realitat. El 75% de l’alumnat 
de Medicina són dones, en part per 
aquesta sensibilitat que tenim per te-
nir cura dels altres i, per altra banda, 
perquè la nota de tall per accedir a 
la facultat és molt elevada i les noies 
treiem millors notes. Tots entrem 
a la facultat i comencem la carrera 
professional amb les mateixes opor-
tunitats, però arriba un moment en 
què nosaltres ens estanquem i costa 
moltíssim seguir pujant. 
Per què apareix el sostre de vidre?

Normalment l’estancament coinci-
deix amb el moment que acabes 
l’especialitat, entre els 27 i els 29 
anys, i comences a plantejar-te te-
nir fi lls. Moltes vegades, quan et 
reincorpores a la feina després de 
la baixa maternal, resulta que el teu 
projecte d’investigació el fa una altra 
persona o ja no comptes amb la con-
fi ança del cap.  El que a una dona li 
costa aconseguir en uns 10 anys, a 
un home li costa la meitat de temps. 
Ens han ensenyat que ser bona pro-
fessional i bona mare és incompati-
ble. En canvi, això els homes no s’ho 
plantegen mai. Hi ha molts micro-
masclismes als quals no se’ls dona 
importància, però contribueixen, dia 
a dia, a ampliar l’escletxa de gènere.
Quins són els objectius de 
l’Associació de Metgesses de Cata-
lunya?
Volem promoure l’equitat entre 

metges i metgesses a nivell laboral, 
acadèmic i de recerca; potenciar 
l’apoderament de les dones i posar 
de relleu les malalties que són prò-
pies de les dones com l’endometriosi 
o els problemes de salut que es ma-
nifesten d’una manera diferent, com 
els infarts. En defi nitiva, apostem per 
una medicina amb perspectiva de 
gènere.

Hi ha metgesses referents?
N’hi ha poques perquè les dones no 
hem tingut les mateixes oportunitats. 
Estem intentant canviar aquesta si-

tuació i donar visibilitat a la feina de 
les dones a través de diverses inicia-
tives com la creació d’una borsa de 
dones conferenciants per a congres-
sos, ja que normalment les ponèn-
cies sempre les fan homes i també hi 
ha dones investigadores i expertes. 
També estem impulsant un progra-
ma de mentores per ajudar les dones 
joves que comencen en la professió.
Com s’ho ha fet per tenir cura dels 
seus fi lls i convertir-se en un refe-
rent en la seva professió?
Quan vaig tenir la meva segona fi lla, 
que té autisme, vaig guanyar la plaça 
fi xa al Clínic. Tenia 36 anys, ara en 
tinc 54. Fins llavors, havia treballat 
amb beques de recerca. Molta feina, 
com la tesi doctoral, l’he feta a casa, 
quan els nens estaven dormint. Hi 
ha companys que es pensen que 
no estàs treballant si no et veuen al 
despatx, però treballem tant o més 

que ells. També ha estat molt impor-
tant el suport del meu marit, ja que 
sempre ens hem repartit les tasques 
de la llar i de la cura dels fi lls a parts 
iguals.
Per què va escollir la professió?
Per vocació. El meu germà també és 
metge i crec que això em va marcar 
una mica, però no som fi lls de met-
ges, sinó d’una família de treballa-
dors de Mas Rampinyo que hem es-
tudiat amb beques. Sóc afortunada 
de poder treballar en una professió 
que m’agrada.  
Què li diria a les joves que volen ser 
metgesses?
Si els agrada, endavant. Però ho han 
de tenir molt clar perquè són 6 anys 
de carrera i 4 o 5 d’especialitat El 
fet de ser dona ja no serà gaire pro-
blema perquè, com serem majoria, 
també ocuparem els càrrecs de res-
ponsabilitat (somriu). 

‘L’Associació de 
Metgesses treballa per 
l’equitat entre sexes i 
l’apoderament de les 
dones metgesses’

Metgessa

A títol personal
SÍLVIA ALQUÉZAR
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